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Katalin-bál, 2010.
Cikkünk a 2. oldalon.

Gyémántlakodalom
Cikkünk a 3. oldalon.

60. házassági évfordulóját ünnepelte Tóth Imre bácsi és felesége
Jutka néni

Szépkorúak focitornája
Cikkünk a 28. oldalon.

Csengettyûk szavával
Karácsony csilingel
csengettyûk szavával...
Karácsony kopogtat
hóbundás kabátban;
meghitt meleg lobog
minden kis szobában.
Karácsonyfa hinti
mireánk a fényét,
adjon világunknak
hû, emberi békét!
Karácsony csilingel
csengettyûk szavával... 

Áldott,  békés  
karácsonyi  ünnepeket,

és  eredményekben  gazdag,
boldog  új  esztendõt  kívánunk
minden  kedves  Olvasónknak!

Devecsery László

Csengettyûk  szavával...



November 27-én már 9. alkalommal rendeztük meg intéz-
ményünk jótékonysági bálját.

A bál az idén családias légkörben, 64 fõ résztvevõvel ke-
rült megrendezésre a Szabadidõközpontban. A szervezõ
munkában az intézmény szülõi szervezetének tagjai, a régi
alapító tagok, jelenlegi óvodásaink szülei és az intézmény
dolgozói  vettek részt. Az este jó hangulatban telt. A bál
megnyitóján a nagyigmándi Harmónia Tánc-stúdió színvo-
nalas produkcióját láthatták a résztvevõk, kedvet csinálva a
mulatsághoz. Hagyományainkhoz híven megköszöntöttük
Katalin nevû vendégeinket is. 

Az est késõbbi részében, a régi és új óvodás szülõkbõl, in-
tézményi dolgozókból alakult amatõr színtársulat gondosko-

dott a jó hangulat megalapozásáról. A tombolasorsoláson
sok értékes tárgyat sorsolhattunk ki támogatóink jóvoltából. 

Bálunkat többen támogatták tombolatárgyak felajánlásá-
val,  támogatói  jegyek  megvásárlásával. Így  a  bál bevétele
149 000 Ft lett, melyet eszközfejlesztésre fordít az intéz-
mény.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi segítõ-
nek és támogatónak!

Bálunk támogatói voltak: 
Bábolnai Általános Iskola; Bábolna Város Önkormányza-

ta; Bábolnai pékség; Banaker; Bernáth család; Bioporta;
Bor Ferenc; Capsula Bt.; CBA üzlet; Csillag József és csa-
ládja; Darling áruház; Eurós bolt; dr. Faragóné dr.
Novadovszky Nóra; Fõnix virágbolt; Frézia virágbolt; Flór-

Agro gazdabolt Bábolna; Gregussné Takács Lilla; Harmónia
Táncstúdió; Halas Viktória; Hanaszek Tamás; Hegyi Dóra;
dr. Horváth Klára; Horváth Anikó 100 Ft-os bolt; Horváth
Tamás; IKR Zrt.; Kardos Franciska és Tóth József; Kiss
András; Koppendorfer Tamás; Lanczerné Pankovics Viktó-
ria; Lovasbolt; Nagy Lászlóné; Marcinkó Ágnes; Mohácsi
Gábor és családja; Osgyán László; Pál & Horváth Bt.; Pábli
Zsolt; Prekler László – kisállat kereskedés; Reál Élelmiszer;
Sáhóné Horváth Márta; Simonné Bathó Veronika; Sós
Istvánné; T-Kopiker Kft.; Trifuszné Lányi Ildikó; Turcsán
Gábor; Zsidi Ferenc; Zsidi Sándor; Óvoda és bölcsõde dol-
gozói.

Somogyiné Sz. Marianna 
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Sajnos egyre ritkábban
fordul elõ, hogy házastársak
jóban-rosszban egy életen át
kitartsanak egymás mellett.
A bábolnai Tóth Imre bácsi
és felesége Jutka néni szép
példája a házastársi szeretet-
nek, családi összetartásnak. 

November 5-én ünnepel-
ték gyémántlakodalmukat,
60 éves házassági évforduló-
jukat családjuk körében. Dr.
Horváth Klára polgármester
elõtt újították meg 60 éve
tett fogadalmukat, majd a
karikagyûrûk felhúzása kö-
vetkezett, végül õszinte hit-
vesi csókkal pecsételték meg
az ünnepi pillanatot. 

Jutka néni és Imre bácsi
1949 õszén ismerkedtek
meg. A bábolnai Kaszinóban
színházi elõadás volt, Jutka
néni pénztárosként ügykö-
dött. Imre bácsi katona volt,
éppen hazalátogatott. Ezen
az estén a pénztártól már az
elõadásra nem jutott be, mi-
után a jegybevételt haza kel-
lett vinni. Imre bácsi nem
hagyhatta, hogy este egyedül
vigye haza a pénzt Jutka né-
ni, ezért elkísérte. A színházi
elõadás utáni bálon már

együtt voltak, illetve utána
ismét hazakísérés követke-
zett, ami mindent eldöntött.
1950. húsvétkor megtörtént
az eljegyzés, november 5-én
pedig az esküvõ Bábolnán az
Evangélikus templomban. 

Esküvõ után 10 hónapra
megszületett Imre. 

Imre bácsi határõr volt,
így Kiskunmajsára kellett
költözni. A család nagy örö-
mére 1957-ben kislányuk
született, Jutka, de ekkor
már ismét Vasdinnyén lakott
a család. Imre bácsi 1962-
ben Orosházán a Határõr-
séghez ismét bevonult. 1974-

ben betegsége miatt (szívin-
farktus) leszerelték és a csa-
lád visszaköltözött Bábolná-
ra, ahol közben szépen, las-
san építkeztek is. 

Jutka néninek 6 testvére
volt és a gyerekek, szóval né-

pes kis csapat. Jutka néni el-
mondása szerint gyötrelmes,
nehéz életük volt, sokat volt
egyedül, mivel Imre bácsi-
nak a határmenti õrsöket
kellett rendszeresen végig-
járni. Összességében gon-
dokkal is telített, de boldog
és szép életük volt!

Napjainkban pedig szépen
rendezgetik otthonukat,
kertjüket !

Amikor csak tehetik, szí-
vesen töltik idejüket gyer-
mekeikkel és unokáikkal,
dédunokáikkal. Mindig jó
kis történeteket mesélve az õ
érdekes és szép életükrõl, hi-
szen 60 együtt eltöltött esz-
tendõrõl bizony már van mit
mesélni!

Legidõsebb lakosainkat köszöntötte dr. Horváth Klára
polgármester és Berkesné Szûcs Ágnes a Szociális Gondozá-
si Központ vezetõje november 20-án.

Elsõként a 94 esztendõs Törköly Pálnét látogatták meg
Toldi utcai otthonában. Ida néni Nagyigmándon született, és
az 1950-es évek elejétõl él Bábolnán. 1973-ig dolgozott,

nyugdíjas éveit lányánál tölti jó erõben és egészségben.
Ezt követõen a Móra utcába indultak tovább, ahol a 90

éves Pauer Rudolfot köszöntötték. Õ 1920-ban Jeges pusz-
tán született, és egy éves korától él Bábolnán. 1980-ig dolgo-
zott, jelenleg lányával és két unokájával él Móra utcai ottho-
nában.

GGyyéémmáánnttllaakkooddaalloomm

Legidõsebbek 90 év felett
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Festményaukciót tartott november elején az Ötösfogat étte-
rem a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak megsegítésére. A
rendezvényen három festmény talált gazdára, másfél százezer
forint értékben.

Eddig a hír. Ennél azonban jóval fontosabb a szándék, amely
a rendezvényt életre hívta. Az ötlet Farkas József, a közismer-
ten mûvészetpártoló Ötösfogat étterem vezetõjének fejébõl
pattant ki, s megértõ fülekre talált Horváth Zsolt, a Pro Patria
Alapítvány kuratóriumi elnöke személyében. Az nem volt kér-
dés, hogy a karasztrófa-sújtotta településeken élõk számára úgy
segítsenek, hogy közben a térség alkotómûvészeinek is egyfajta
„egészséges” reklámot teremtenek. Így az aukción Sulyok Te-
réz, Helyes Jenõ és Vértes Kornél alkotásai kerültek kalapács
alá. 

Mint azt Horváth Zsolt lapunk kérdésére elmondta: a liciten
befolyt összeget a Máltai Szeretetszolgálat gesztorálásával a
leginkább rászorulókhoz juttatják el. 

Az árverésre kiállított képekbõl a rendezvénynek otthont
adó étteremben is marad néhány – nyilatkozta lapunknak Far-

kas József, aki leszögezte: már az elsõ híradások után egyértel-
mû volt, hogy valamiképpen támogatni kívánják a bajba jutott
Ajka környékieket.

Ugyanígy nem volt kérdés a segítségnyújtás Bierbauer Imre
és Cseh László számára sem. Az alpolgármester az önkormány-
zat számára vásárolt egy napsugaras akvarellt, míg Cseh László
a család megbízására két festménnyel térhetett haza.

Ahhoz, hogy egy zeneiskolai növendék
jó teljesítményt tudjon felmutatni, sze-
rencsés konstelláció szükséges – állítja
Bánfi Csaba a Bábolnai Zene és Mûvé-
szeti Iskola vezetõje. Elengedhetetlen a
tanuló tehetsége és kitartása, a támogató
szülõi háttér, a zenetanár felkészültsége
és magas szakmai színvonala, valamint a
zeneiskola szellemisége. Ezek együttállá-
sával csodákra lesz képes a hangszerrel
akár rövid ideje ismerkedõ diák is.

A közelmúltban rendezett Bábolnai
Rézfúvós Fesztivál eredményeit elnézve,
városunk zeneiskolásai számára ez a sze-
rencsés csillagzat adott volt. Ugyanis
mindhárom résztvevõ versenyzõ igen
szép eredményt ért el. Az elsõ korcso-
portban induló Bognár Péter még csak
két éve tanul trombitálni, s elõször lépett

koncert pódiumra. Korcsoportjában
mégis arany minõsítést szerzett.

A kicsivel idõsebbek közül Zsédely
Gellért ezüst minõsítéssel térhetett haza. 

A harmadik korcsoportban indított
Buza Barna pedig magabiztosan hozta el
a legjobbnak járó arany érmet, és a kap-

ható maximális pontszámával õ érdemel-
te ki a fesztivál díjat is. Igaz, ez valahol
természetes is egy olyan fiatalembertõl,
aki életpályájául a zenészi hivatást válasz-
totta. Mint Bánfi Csaba elmondta: nö-
vendéke lapunk megjelenésével egy idõ-
ben elõfelvételizik a gyõri zenemûvészeti,
decemberben pedig a budapesti zenemû-
vészeti iskolába, így minden remény meg-
van arra, hogy Bábolnának néhány éven
belül „hazai” trombitamûvésze legyen. 

Az egy tucat esztendõre visszatekintõ
rézfúvós fesztivált természetesen nem-
csak a fellépõ diákok, de a zeneiskolák is
várják. Ennek okát Bánfi Csaba abban
látja: a hasonló rendezvények amellett,
hogy pódiumot adnak a különbözõ intéz-
ményekbõl érkezett tehetséges fiatalok
számára, egyfajta versenyrutint is biztosí-
tanak.

Hasonló indíttatásból, de már nem a
szólistákra, hanem a fúvószenekarokra
fókuszálva szervezi a Bábolnai Zene és
Mûvészeti Iskola a jövõ év áprilisára idõ-
zített fesztiválját. Az Ácson rendezendõ
találkozóra mintegy 300-400 fiatal ze-
nészt várnak. Most a rendezvényen fellé-
põ 10-12 zenekar fogadása ad feladatot
zeneiskolánk számára, hiszen a szervezõk
nem csupán kiváló zenepedagógusként,
de jó házigazdaként is szeretnének helyt-
állni a megyei zenekari fesztiválon.

- b -

Ecsetek és forintok

Pódium a tehetségeknek

Zsédely Gellért

Buza Barna

Bognár Péter
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Tatán jártunk
Az idén kilencedik alkalommal rendezték

meg Tatán a Márton Napi Szólótánc Versenyt
november 13-án. A Cseperedõkkel harmadik
alkalommal vettünk részt a versenyen. Öt tán-
cosunk lépett színpadra: párban Rozsovits
Eszter és Istenes Bence a III. korcsoportban
(14-18 év), somogyi ugróst és rábaközi lassú
és friss csárdást, valamint Morvai Eszter és
Kráz Barnabás a II. korcsoportban (11-14 év),
somogyi párost (kanásztáncot és ugróst) mu-
tattak be, míg szólóban Török Marci az I. kor-
csoportban (7-11 év), rábaközi dust táncolt.
Nem csupán a megyébõl, hanem az ország
más településeirõl is érkeztek versenyzõk, pl.:
Nyíregyházáról, Biatorbágyról. Több mint
hatvan táncos gyûlt össze ezen a szombati na-
pon a Magyary Zoltán Mûvelõdési Központ-
ban. A zsûri – Méhes Katalin és Majoros Ró-
bert, a néptáncos szakma elismert képviselõi –
nagyon nehéz helyzetben volt. Elmondásuk
szerint a mezõny nagyon erõs volt, nehéz volt
rangsorolni, mert minden gyermek jól teljesí-

tett, s így nagyon részletes értékelés és szem-
pontrendszer alapján tudtak dönteni. A mi
táncosainkról sok pozitív dolgot mondtak és
felhívták figyelmünket az apróbb hibákra is.

Kiemelték Eszter és Bence páros viszonyát,
sokat mosolyogtak, kellemes volt nézni õket.
Tetszett nekik, ahogy Barnabás profi módjára
megoldotta a helyzetet, mikor a bot kiesett a
kezébõl. Marci, kicsi termete ellenére betöl-
tötte a színpadot. A versenykiírás szerint, a
táncosoknak két-két percet kellett improvizál-
ni a választott táncanyagokból. Ez azt jelenti,
hogy nem a betanult koreográfiákból mutat-
tak be részleteket, hanem a tájegységre jel-
lemzõ motívumokból, a megfelelõ stílusjegye-
ket alkalmazva, õk maguk alkották táncukat
ott a színpadon. A zenei összeállítás is isme-
retlen volt számukra, hiszen a délelõtti pró-
bán hallották elõször, s az idõ rövidsége miatt
csak egyszer. A verseny délben kezdõdött, s 3
óráig tartott. Az eredményhirdetésig jókedvû-
en töltöttük el az idõt, nagyot sétálva a tópar-
ton. Az eredményhirdetésen mindenki na-
gyon örült Marcinak, aki az elsõ korcsoport-
ban megnyerte a versenyt. Senki nem csüg-
gedt el, a gyerekek úgy búcsúztak, hogy jövõ-
re is jönnek.

Bors Erika, Török Sándor

A nagysikerû Made in Hungá-
ria címû musical után a
Magyarock Dalszínháza egy
újabb darabbal mutatkozott be
november 19-én a bábolnai kö-
zönségnek. 

Most egy nagy klasszikust vá-
lasztottak és „poroltak” le, Pres-
ser Gábor: Padlás címû musical-
jét. A társulat kulisszatitkairól Vi-
zeli Csaba, a Magyarock Dalszín-
ház Egyesület elnöke beszélt la-
punknak. Mint mondta, Fenyõ
Miklós darabjának bábolnai fo-
gadtatását látva nem volt kérdés
számukra, hogy ismét városunkba
látogassanak. Most is „biztosra
mentek”, egy közkedvelt zenés
mûvet hoztak a közönségnek, s
nem döntöttek rosszul, hiszen a
musical talán legismertebb meló-
diáját, a Szilvásgombócot szinte

együtt énekelték a nézõtéren
ülõk a színészekkel. 

– Nem akartuk a Vígszínház-
ban bemutatott, Kaszás Attila ne-
vével fémjelzett darabot túlszár-
nyalni, de nem is ez volt a célunk.

Egészen más lehetõségei vannak
egy kõszínháznak, mint nekünk.
A díszletek, a jelmezek mások,
ezért nem igyekeztünk azokat
szolgai módon utánozni. Szeren-
csére a magyar musicaleknél
nincs olyan szigorú megkötés,
mint a külföldi mûvek esetében.
Így a nyolcvanas években íródott

darabot egy kicsit korszerûsítet-
tük és saját arcunkra formáltuk.
Ez természetesen a kényszerû
kompromisszumokon túl egyfajta
mûvészi kiteljesedést is lehetõvé
tesz számunkra – összegezte Vi-
zeli Csaba.

A színház vezetõje válaszolt
arra a kérdésünkre is, hogy mikor
láthatjuk õket legközelebb Bábol-
nán. Elmondta: saját zenés darab
színpadra állításán dolgozik a 15
fõs színtársulat. A tervek szerint
jövõ év júniusában bemutatandó
mû a felvidéki kitelepítés történe-
tét dolgozza fel – természetesen
melodikus formában. A komáro-
mi premier után aztán ismét útra
kelnek, hogy mûvelõdési házakat
és sportcsarnokokat töltsenek
meg produkciójukkal. Így egé-
szen biztos, hogy városunkban is
újra tapsolhatunk majd a
Magyarock Dalszínházának.

- bm -

Himnusz a szilvásgombóchoz

Rozsovits Eszter
Istenes Bence

Morvai Eszter
Kráz Barnabás

Török Márton
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Bábolna Város Önkormányzatának
új Képviselõ-testülete 2010. november
25-én 17 órai kezdettel tartotta elsõ
rendes testületi ülését az új, hangulato-
san berendezett Bábolna Televízió stú-
diótermében. Köszönjük mindazoknak
a segítségét, akik segítették ezt a mun-
kát, név szerint: Csicsatka Judit, Helyes
Jenõ, Szabó Lászlóné.

Elsõ napirendi pont keretében a
képviselõk beszámolót hallgattak meg
a két ülés között történt eseményekrõl,
a lejárt idejû határozatokról és a bizott-
ságok által hozott döntésekrõl. A bi-
zottságok által hozott döntések közül a
HPV fertõzés elleni védõoltással kap-
csolatban a két bizottság különbözõ
döntést hozott, így a Képviselõ-testüle-
ti ülésen új döntés volt szükséges. A
Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
két ajánlat közül az olcsóbbat választja,
és a GlaxoSmithKline Kft-tõl rendeli
meg a HPV fertõzés elleni védõoltást a
13-14 éves lányok részére.  A testület
döntött még arról is, hogy részfinanszí-
rozás keretében biztosítják a védõoltást
a bábolnai lakosú 13-14 éves lányok ré-
szére. A testület felkérte a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy a következõ bizott-
sági ülésre készítsen felmérést, a 15-16
éves bábolnai lány gyermekek családja
körében mutatkozik-e igény a védõol-
tás beszerzésére.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a képviselõk egyhangúan elfogad-
ták az Önkormányzat harmadik ne-
gyedévi gazdálkodásáról szóló beszá-
molót, melyben technikai jellegû átve-
zetések történtek.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben megalkotásra került a 2011. évre
vonatkozó költségvetési koncepció. A
képviselõk hangsúlyozták, hogy a jövõ
évben fokozott figyelmet kell fordítani
a kiegyensúlyozott intézményi mûköd-
tetésre, a pályázati lehetõségek maxi-
mális kihasználására.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a Képviselõ-testület megtárgyalta
a 2010-2014-es ciklusra irányuló gazda-
sági programot, melyben a fõ gazdálko-
dási irányokat, intézményi fejlesztése-
ket és a település további fejlõdési irá-
nyát jelölték meg. A Képviselõ-testület

a gazdasági programot egy tartózko-
dással megszavazta.

Az ötödik napirendi pont keretében
a KARDIREX Egészségügyi Központ
Bábolna Kft. beszámolója hangzott el.
A Kft. vezetõje, dr. Nagy Lehel Csaba
igazgató fõorvos elmondta: kéri a Kép-
viselõ-testületet, hogy a beutalási rend-
del kapcsolatban tegyenek intézkedé-
seket a Gyõri Petz Aladár Megyei Ok-
tatókórház felé.

Hatodik napirendi pont keretében
az alapellátásban résztvevõ egészség-
ügyi dolgozók – dr. Jankó Miklós Jenõ
háziorvos, dr. Fatán István háziorvos,
dr. Kiss Katalin gyermekorvos, dr. Vá-
mos Gábor fogszakorvos, Hérics
Józsefné védõnõ, Lõrikné Nemes Má-
ria gyógyszerész – beszámolóit fogadta
el a Képviselõ-testület egyhangúlag.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a Magyar Vöröskereszt Bábolnai
Alapszervezetének beszámolója hang-
zott el, amelyet a képviselõk egyhangú-
lag szavaztak meg. 

Nyolcadik napirendi pontban a kép-
viselõk részére laptop vásárlásról dön-
töttek volna, de képviselõi javaslatra le-
vették a napirendi pontok sorából.

Kilencedik napirendi pont kereté-
ben a Pannon Szélerõmû Kft-vel köten-
dõ megállapodásról döntött a Képvise-
lõ-testület, és felhatalmazta a polgár-
mestert a megállapodás aláírására. 

A következõ napirendi pont kereté-
ben a Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfej-
lesztõ, Beruházó Kft. vagyon és ingat-
lan értékelésérõl szóló, a KPMG Ta-
nácsadó Kft által készített anyagot vi-
tatták meg a képviselõk. A Képviselõ-
testület felkérte a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy a következõ ülésére készítse
el a vagyoncsökkentéssel kapcsolatos
elõterjesztést. 

A 11. napirendi pont keretében a
szabadidõparki fejlesztésre beérkezett
pályázó kérte, hogy 2011. január 10-ig
halasszák el a döntést, ezt a Képviselõ-
testület elfogadta.

A 12. napirendi pont keretében a
Képviselõ-testület a Bábolna Gyógy-
fürdõ Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Kft.
ügyvezetõjének megválasztásáról dön-
tött, mivel a korábbi ügyvezetõ dr. Jan-
kó Miklós Jenõ az önkormányzati vá-

lasztásokon képviselõ lett és lemondott
errõl a tisztségérõl. A Képviselõ-testü-
let Cseh László volt képviselõt válasz-
totta meg a Kft. ügyvezetõjének.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a Bábolnáért Közhasznú Közala-
pítvány elnökének és tagjának delegá-
lásáról döntött a Képviselõ-testület. A
Kuratórium új elnökének Bihari Gá-
bort, tagjának Szepesi Tamásnét válasz-
tották meg.

A 14. napirendi pont keretében az
Önkormányzat és a Gyógyfürdõ Kft.
tulajdonában lévõ földek kultúrállapot-
ban tartására írt ki a Képviselõ-testület
pályázatot. A pályázat kifüggesztésre
került a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján.

A 15. napirendi pont keretében a
Farkaskút és Csemerháza pusztai ivó-
víz-szolgáltatási szerzõdésekrõl döntött
a Képviselõ-testület. Csemerháza pusz-
tával kapcsolatban felhatalmazták a
polgármestert az üzemeltetési és szol-
gáltatási szerzõdés aláírására, így bizto-
sított a kiegyensúlyozott ivóvíz szolgál-
tatás ezen a területen. A Farkaskút
Szárnyas Kft-vel kapcsolatban felkér-
ték a Polgármesteri Hivatalt, hogy to-
vábbi egyeztetéseket folytassanak a
Farkaskút pusztán lévõ ivóvíz szolgálta-
tási probléma megoldása érdekében.

Egyebek napirendi pont keretében a
Pro Patria Vidéki Sport és Természet-
szeretet Közhasznú Alapítvánnyal kö-
tendõ adományozási szerzõdésrõl dön-
tött a Képviselõ-testület. A vörösiszap
katasztrófa áldozatainak megsegítése
érdekében az Ötösfogat étteremben
megrendezésre került jótékonysági ár-
verésen Bábolna Város Önkormányza-
ta 50.000,- Ft-ért megvásárolt egy fest-
ményt. A célkitûzés megvalósítása ér-
dekében szükséges az adományozási
szerzõdés aláírása.

Egyebek b.) napirendi pontban a
Közigazgatási Hivatal megkeresését
tárgyalta a Képviselõ-testület. 

Egyebek c.) napirendi pontban
Veresné Szkocsek Mária a Szociális és
Oktatási Bizottság Elnök Asszonya la-
kossági megkeresésekrõl tájékoztatta a
jelenlevõket és kérte a Hivatalt, hogy
intézkedjenek a felmerült problémák-
kal kapcsolatban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna Város Önkormányzatának új képviselõ-testülete
2010. november 25-én tartotta elsõ rendes testületi ülését
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Bábolna Város Önkormányzata a
jogszabályi rendelkezéseknek eleget té-
ve a 2002-ben elfogadott rendezési terv
felülvizsgálatát határozta el. A felül-
vizsgálatra beérkezett árajánlatok kö-
zül a Képviselõ-testület a gyõri székhe-
lyû Tér-Háló Építész Tervezõ Kft. aján-
latát fogadta el. A Kft-vel a Tervezõi
Szerzõdés 2010. április 27-én aláírásra
került.

A Tér-Háló Kft. a munkálatokat
megkezdte, a szerzõdésnek megfelelõ-
en a fejlesztési koncepció aktualizálá-
sán dolgoznak. Ehhez szükséges volt a
település lakossága, a településen jelen
lévõ gazdasági szervezetek vállalkozá-
sok részére egy kérdõív kiküldése,
amelybõl megismerhetõk a településen
felmerülõ problémák, igények így ezek
beépíthetõk a koncepcióba.

Az Önkormányzat fontosnak tartot-
ta, hogy megismerje a lakosság vélemé-
nyét. Ennek egyik formája a közvéle-
mény kutatás. A kiküldött mintegy
1500 darab kérdõívbõl 30 darab érke-
zett vissza az Önkormányzathoz.

Az elemzés során kiderült, hogy a
kérdõívek kitöltõinek nagy része több,
mint 20 éve él Bábolnán. A vélemények
alapján megállapítható volt, hogy a la-
kók többsége elégedett a közmû szol-
gáltatások színvonalával (gázszolgálta-
tással, elektromos ellátással, telefonel-
látással, csatornahálózattal) zöldfelüle-
tek, parkok kialakításával, valamint a
településen belüli úthálózat minõségé-
vel. A válaszadók a következõ fejleszté-
seket javasolták: az ivóvíz minõségét ja-
vítanák, a fiatalok számára sportolási,
szórakozási lehetõségeket, kereskedel-
mi és vendéglátó ellátás színvonalát nö-

velnék, az Új temetõnél buszmegálló
kialakítását, uszoda és termálfürdõ ki-
alakítást, olcsóbb telekárakat (ezzel
megkönnyítve a fiatalok lakáshoz jutá-
sát), az ipari park fejlesztését, a Kisbér-
re és Komáromba történõ buszjáratok
bõvítését, bevásárlóközpont kialakítá-
sát, középiskola és gimnázium létreho-
zását, a napközi épületének felújítását,
új munkahelyek teremtését, az autópá-
lya benzinkútjánál buszmegálló kialakí-
tását, valamint az Egészségügyi Köz-
pont orvosi rendeléseinek bõvítését .

A kiküldött és visszaérkezett kérdõ-
ívekbõl megállapítható volt, hogy Bá-
bolna lakói elégedettek az Önkor-
mányzat tevékenységeivel és fontosnak
tartják a város fejlõdésével kapcsolatos
fejlesztéseket.

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselõ-testüle-
te nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában
lévõ összesen 15 hektár 497 m2 nagyságú területek
kultúrállapotban tartására. A pályázati hirdetmény teljes
szövege megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján, illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata,

mint a Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. alapítója és tulajdonosa

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a Kft. tulajdo-

nában lévõ összesen 37 hektár 9864 m2 nagyságú terüle-
tek kultúrállapotban tartása érdekében történõ hasznosí-
tásra. A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekint-
hetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, illetve le-
tölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

A „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány kuratóriu-
ma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jöve-
delemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták a szer-
vezetet.

A 2009. évben átutalt 467.608 forintot az alábbiakra
fordítottuk:

• Pataki Bence karate világbajnokságon való részvéte-
li díjához hozzájárulás

• Általános iskolások erdei tábori költségeihez hozzá-
járulás

• Iskolások nyári táborozásának támogatása
• Hozzájárulás a Cseperedõk Néptánc Egyesület finn-

országi fellépésének útiköltségéhez

A támogatások odaítélésérõl a Kuratórium 2010. má-
jus 11-i ülésén döntött.

Dr. Jankó Miklós Jenõ
kuratóriumi elnök

Településrendezési terv felülvizsgálatával
kapcsolatosan érkezett kérdõívek elemzése

Ezúttal tájékoztatjuk Önöket arról, 
hogy 2010. december 1-jétõl

az Esca Hústermékelõállító és Értékesítõ Kft. új neve:

OSI Food Solutions Hungary
Húsipari Kft.

OSI Food Solutions Hungary Kft.
(rövidített név) 

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy 2010. december 6-tól a Polgár-
mesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben átvehetõ Bá-
bolna Város Önkormányzata által készíttetett 2011. évi
Falinaptár.
Bábolna, 2010. december 3. Polgármesteri Hivatal
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Vidám zenés estre invitálta településünk önkormányzata nyugdíjasainkat
november 11-én a Szabadidõközpontba. 

Dr. Horváth Klára polgármester köszöntõjét követõen a Gyõri Nemzeti
Színház mûvészei szórakoztatták az egybegyûlteket remekbeszabott operett
és magyar nóta slágerekkel, majd Szõke Tamás húzta a talpalávalót. Az est
hangulatát egy kis játék is színesítette. Az Idõsek Klubja dolgozói tréfás sor-
versenyeket állítottak össze nyugdíjasainknak, akik fiatalokat megszégyenítõ
iramban és lelkesedéssel vetették bele magukat a sportnak is beillõ játékok-
ba. Természetesen a mulatság további részében késõ estig a táncé, az önfeledt
szórakozásé volt a fõszerep.

Készül az osztályfotó.
Nagyságrendbe állnak a diá-
kok, igazítanak még egyet a
megjelenésükön. Kattog a
fényképezõgép, együtt
mondják: csíííz. Mosolyuk a
régi, csak hajuk deres már
kissé. Nem is csoda, hisz’
negyvenöt éve ballagtak.

Már az elsõ, ötéves talál-
kozóra sem mindig könnyû
összeszervezni a volt osztály-
társakat, hát még ha majd’

két emberöltõ távolából kell
megtalálni az egykori tanuló-
kat. Az 1965-ben, a Bábolnai
Általános Iskolában végzett
A és B osztálynak azonban
idén novemberben sikerült.
Igaz, a létszám így sem volt
teljes. Vannak, akik már az
égi katedrán izgulnak a fele-
lés miatt, s akadnak, akiket
egészségi állapotuk gátolt ab-
ban, hogy barátaikkal talál-
kozzanak. 

A többség – szám szerint
huszonkét fõ – mégis eljött,
hogy egykori tanáraival, osz-
tálytársaival egy beszélgetõs,
múltidézõs délutánt eltölt-
sön. Mint az egyik egykori di-
ák, Mészáros István lapunk
kérdésére elmondta: ha nem
is hibátlanul, de azért még
ma is fel tudná mondani az
osztálynévsort. Magyarázatul
hozzátette: a mostani fiata-
lokkal ellentétben akkoriban
jobban egymásra voltak utal-
va a korosztálya tagjai.
Együtt sportoltak, de még az
akkortájt ritkaság számba
menõ televíziót is – amelybõl
egy darab volt a kultúrban,
de talán még a faluban is –
együtt nézték. 

Valószínûleg ennek az ösz-
szetartásnak volt köszönhetõ
az is, hogy abban az idõben
nemigen buktak a diákok.
Nincs is miért haragudni pe-
dagógusaikra, jó szívvel õriz-
ték meg õket emlékezetük-
ben, de a negyvenöt éves osz-
tálytalálkozón megjelent két
tanár is ugyanezt állította
egykori tanítványaikról.

Zenével, tánccal  - nyugdíjas módra

Véradás
Az év utolsó véradását tar-

tották a Szabadidõközpontban
november 18-án. A véradó-
kedv ezúttal sem tudta felül-
múlni a néhány évvel ezelõttit,
sõt, mélyen alul maradt még a
nyárinál is. 

Morovicz Józsefné, a bábol-
nai véradások állandó és fárad-
hatatlan szervezõje sohasem
elégedett a véradók számával.
Mint mondta, az eddigi csúcs
120-130 fõ között volt, de ez
már nagyon rég történt. Sajnos
a véradók száma jelentõsen
visszaesett, ezúttal mindössze
37-en adtak vért a korábbi 55
fõ helyett. Pedig a helyi vörös-
keresztes aktivistákkal együtt
igyekeznek mindent megtenni
az ügy érdekében. Félni sem
kell a véradástól, hiszen szigorú
szakmai felügyelet mellett,
hozzáértõ kezek veszik a vért.
Az egész folyamat fájdalom-
mentes, egy apró tûszúrást bár-
ki könnyedén elvisel. A vér-
adást orvosi vizsgálat elõzi
meg, így aki beteg, azt azonnal
kiszûrik. Ezúttal négyen akad-
tak, akik bár szerettek volna,
mégsem adhattak vért. 

Osztálykép õsz hajjal
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KARÁCSONYI VÁSÁR
ÉS KÉPESLAP KIÁLLÍTÁS

2010. december 17-én
15 órától

a Szabadidõközpontban

A vásárban díszek, ajándéktárgyak vásárolhatók. 

A délután folyamán megtekinthetik a „Karácsonyi ké-
peslapok a múltban” címû kiállítást.

16 órakor, a legrégebbi képeslapok gyûjtõinek dr. Hor-
váth Klára polgármester jutalmakat ad át.

16.30 órakor a Cseperedõk Néptánccsoport és a „Cse-
peredõs szülõk” betlehemes mûsorát tekinthetik meg. 

17 órától a zeneiskola karácsonyi koncertjében gyö-
nyörködhetnek a jelenlévõk. 

A koncertet követõen, 18.30 órakor szeretettel várnak
mindenkit az óvodások, az iskolások, az Idõsek Klubja
és a Cseperedõk tagjai a körforgalomnál, hogy közösen,
együtt énekelve gyújthassuk meg városunk adventi ko-
szorúján az utolsó gyertyát. A fázósabbaknak forró tea,
forralt bor és sült gesztenye segít felmelegedni.

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Elérhetõségek:

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

Tel.: 06-30-711-0821

A  KOMTÛZ  tájékoztatója
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi XLII. törvény és a 27/1996.(X.

30.) BM. sz. rendeletben elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari munkák közül az
éves kéményellenõrzést és tisztítást, valamint az elmaradt éves szolgáltatási díj
beszedését végezzük ütemtervünk szerint 2010. december 3-tól a teljes telepü-
lésen.

Mellékelten közöljük a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés 12/1995.
(XII. 28.) önkormányzati rendelet mellékletét a 2011. évi kötelezõ kéménysep-
rõ-ipari közszolgáltatások díjakról.

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. Törvény 2008. évi módosítása sze-
rint meghosszabbított ügyfélszolgálatot tartunk a komáromi kirendeltségünkön
minden hétfõn 8.00–20.00 óráig.

Komárom-EEsztergom  megyei  Kéményseprõ
és  Tüzeléstechnikai  Kft.

Folyamatosan  kötelezõ  munkák
Évente  kötelezõ  ellenõrzés,  tisztítás  sormunkában  (éves  díj  25%  Áfá-vval)
Megnevezés Lakossági Közületi

(Áfá-val) (Nettó)
Egyedi (db)    gravitációs 1.170,- Ft 3.005,- Ft

turbós 3.745,- Ft 4.815,- Ft
Gyûjtõ (szint) gravitációs 745,- Ft 1.640,- Ft

turbós 2.930,- Ft 3.740,- Ft
Kisközponti  60  kW  alatt (db)

gravitációs 1.920,- Ft 4.500,- Ft
turbós 5.315,- Ft 6.820,- Ft

Központi  60  kW  felett  (fm)
gravitációs 715,-Ft
turbós 2.045,-Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak.
A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelõberendezés) ellenõrzé-

se, tisztítása az éves díj fele.
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Régen történt biz ez, régen. Abban az idõben,
mikor még tûzön aszaltak jeget, jégre tették a
meleget.

Az volt csak a jó világ, víg világ. Még akkor a só
is sósabb volt. Virágosabb a tavasz, hosszabb a
nyár, áldottabb az õsz. Hogy nagyot ne mondjak,
nagyobb volt akkoriban a búzaszem, mint most a
mákfej. A mogyoró olvasva is elmehetett diónak.
A diót pedig meg kellett törni a küszöbön, mert
hajában nem fért volna be az ajtón.

No, hanem Tél apó akkor is csak olyan gorom-
ba legény volt, mint mostanában. Akkor is csak
olyan öreg volt már, mint az országút, s ha sava-
nyú kedvében megrázta fehér szakállát, egyszer-
re beborult a víg világ, szép világ. Nem látszott ki
egyéb a nagy hóból, csak a varjúnépség, az se tu-
dott egyebet kiáltani, csak hogy akármilyen kár,
oda van a nyár.

- Bizony kár – sóhajtozták az emberek -, mert
többet ér egy nyár száz télnél.

- Ohohó, ohohó! – sikoltott mérgesen Tél apó,
hogy csak úgy csikorogtak bele a száraz faágak.

- Ugyan minek is teremtette a jó isten ezt a go-
nosz telet? Virágtördelõnek, madárpusztítónak,
emberek sanyargatójának?

- Hihihi, huhuhu, hahaha! – kacagott be Tél-
apó a kéményeken, hogy csak úgy borsózott bele
az emberek háta.

- Hej, de nagy öröm lenne, ha egyszer megen-
né a farkas a telet!

No, hanem erre már csakugyan megharagu-
dott Tél apó. Kapta magát, vette a sátorfáját, s úgy
elszelelt, hogy meg se állt, míg azok közé a ma-
gas, zordon hegyek; közé nem ért, ahol a madár
se jár. Ott ütött tanyát az égnek meredõ ormo-
kon, s onnan süvöltözött le nagy bõszen a világ-
ra:

- Megálljatok, majd hívjátok még vissza Tél
apót! – Csak azt lesd! – nevettek az emberek.

Soha gazdagabb termést nem adott a föld, dú-
sabb gyümölcsöt nem hoztak a fák, mint abban
az esztendõben. Alig gyõzték az emberek betaka-
rítani az istenáldást.

- Siessünk, emberek – biztatták egymást -,
míg Tél apó megint a nyakunkra nem ül.

Bizony nem jött Tél apó, kár volt tõle ijedezni.
A napocska szüret után is csakúgy szórta a szik-
rákat, mint aratáskor: nem volt, aki fellegfátylat
terítgessen elébe. Tele volt virággal a mezõ, nem
volt, aki letarolja. Tele dallal az erdõ, hideg szelek
nem kergették el a madarakat.

- Nini – örvendeztek az emberek -, nyilván
csakugyan megette a farkas a telet. Nem nagy be-
csülete lesz az idén a kemencének.

Nem is kellett tûzrevaló után járni senkinek.
Sütött a napocska úgy, hogy a fák már meg is so-
kallották. Leperzselõdött, leégett róluk a levél.
Nem bólingatott lágyan, szelíden, mint máskor:
csörgött, csikorgott, hogy szomorúság volt halla-
ni.

Lesült a rét, kiégtek a mezõk, meghasadozott
a föld, s a csillagfényes, tikkadt éjszakákon föl-
fölsóhajtott az égre:

- Könyörülj rajtam, Tél apó, takargasd be se-
beimet puha, fehér takaróval.

Bezzeg az emberek se áldották már a végtelen
nyarat. Kicsorbult az eke a kiégett földben, nem
lehetett szántani, vetni. Nagy kínnal ha bírtak is
itt-ott barázdát hasítani, hiába szórták bele a bú-
zát. Nem vette gondjába Tél apó, nem takargatta
be meleg takaróval, puha fehér hóval. Féreg kiet-
te, egér elhordta, szárazság megölte a drága vetõ-
magot.

- Nincsen vetés, nem lesz kenyér! – sóhajtoz-
tak az emberek, s reménykedve tekintettek a ma-
gas hegyek felé: hátha mégis leszáll közibük az a
jó Tél apó.

De nem szállt ám le, akárhogy könyörögtek
neki. Abban az esztendõben nem látták a telet:
de nem is ettek a másikban kenyeret ! Lett olyan
éhség, hogy hullottak az emberek, mint õsszel a
légy. Akik megmaradtak, azok nem gyõztek hálál-
kodni Tél apónak, mikor megint leszállt a földre
fehér bundájában:

- Ó, Tél apó, mit érne nálad nélkül a nyár!
Tél apó jókedvûen nevetett, és megígérte, hogy

nem haragszik meg többet az emberekre, ha az
emberek se ártják magukat az õ dolgába. Ha-
nem, hogy emlékezetes legyen nekik a lecke: so-
se nõtt többet a dió olyan nagyra, mint azelõtt
volt.

Pedig ugye, kár?
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

KKeeddvveess  OOllvvaassóó!! Ismét  elröppent  egy  esztendõ,  ismét  az  év  legszebb  ünnepére  készülünk.  Várjuk,  hogy  együtt  legyünk  szeretteinkkel  békes-
ségben,  szeretetben,  megértésben.  Talán  lesz  idõ  arra  is,  hogy  a  karácsonyfa  körül  felidézzük  a  régi  idõket.  Ehhez  adhat  segítséget  Móra  Ferenc  me-
séje,  és  ezzel  a  történettel  kívánok  én  is  valamennyi  kedves  olvasónak  áldott,  békés  karácsonyi  ünnepeket.

Móra  Ferenc: TÉL  APÓ  HARAGJA

Ha visszatekintünk a hamarosan
búcsúzó idei esztendõre, megállapít-
hatjuk, hogy egy mozgalmas, változa-
tos eseményekben gazdag idõszakot
hagytunk magunk mögött. Bizony a
most elvonuló esztendõ nem szûköl-
ködött eseményekben, történésekben.
Mindezt elmondhatjuk országunk éle-
térõl, de elmondhatjuk városunk éle-
térõl is. Itt nálunk, Bábolnán a törté-
nések és az események olyan jellegûek
voltak, melyek a mindennapi életün-
ket kedvezõen befolyásolták. Most
mindenekelõtt a társadalmi életünk
eseményeire gondolunk, de mindezt
gazdasági életünk eseményeirõl is el-
mondhatjuk. Városunk fejlõdött! Élet-
körülményeink nem romlottak, sõt ja-
vultak. Szerencsére azok a természeti
csapások, melyek országunkat sújtot-
ták és másutt komoly gondokat okoz-

tak, városunkat, lakosságunkat nem
érintették. Városunknak új vezetõsége
lett. Errõl az új vezetésrõl elmondhat-
juk, hogy tagjainak nagy része a jól dol-
gozó régi vezetésnek is tagja volt. Náluk
tehát elmondhatjuk, hogy egy sikerek-
ben gazdag idõszak tapasztalatainak
birtokában dolgozhatnak újra. Mindez
bíztató számunkra! De most egy új
idõszak kezdõdik. Felvetõdik a kérdés,
hogy ez milyen legyen? Hogyan tovább?
Ezt mi, a lakosság tudtuk, azt kérjük a
nyertesektõl, hogy minden olyan le-
gyen, és úgy legyen, ahogy eddig volt.

Egyébként polgármester asszo-
nyunk Bábolna várossá nyilvánításá-
nak hetedik évfordulóján elmondott
ünnepi beszédében vázolta az elkövet-
kezendõ idõszak legfontosabb teendõ-
it. Ezeket a ,,Bábolnai Fórum’’ novem-
beri számában olvashattuk, ezért errõl

most csak röviden szólunk. Elmondot-
ta többek között, hogy folytatni kell a
közigazgatási és gazdasági élet stabil
mûködését, tovább kell fejleszteni in-
tézményrendszerünket, mindenek-
elõtt az oktatás és az egészségügy te-
rén, fokozni kell a nyilvánosságot, va-
gyis a lakosság nagyobb bevonását az
ügyek, a teendõk intézésében.

Természetesen a társadalmi és gaz-
dasági életünk itt Bábolnán nem füg-
getlen hazánk társadalmi és gazdasági
életétõl. Hazánk, Magyarország az új
esztendõben, 2011-ben az Európai
parlament elnöki tisztét is betölti. Ez
nagy kitüntetés, és nagy felelõsség is
számunkra, magyarok számára. Ilyen
tisztséget csak olyan ország tölthet be,
akinek parasztosan szólva ,,rendben
van a szénája’’. Mi ilyen ország va-
gyunk! (Még ha gondjaink vannak is,
árvíz, vörös iszap, idõjárás.) Hazánk
készült erre a tisztségre! Mindezt a tár-
sadalmi és gazdasági intézkedések so-

kasága mutatja. Miniszterelnökünk az
országgyûlésben elmondott beszédé-
ben a 2011-es esztendõt úgy jellemez-
te, hogy ez a ,,Megújulás Éve) lesz. Ezt
egyébként az ország jövõ évi költségve-
tése is mutatja. Ez a költségvetés gaz-
dasági életünk 3%-os növekedését irá-
nyozza elõ! Ilyen évek óta nem volt!
Ezidáig az államadósság növekedett
csak. Most az államadósságnak me-
gálljt parancsol a 2011. évi költségveté-
sünk.

A megújulásnak mi, bábolnaiak is a
részesei vagyunk és részesei leszünk.

Közeledik az év vége. Év végén nem-
csak viaszemlékezni lehet, de pihenés-
re, ünneplésre, sõt mulatozásra is lesz
lehetõség. A karácsonyi ünnepek, az
óév búcsúztatása, a szilveszter erre le-
hetõséget ad.

Lakosságunknak jó pihenést, kelle-
mes ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt kívánunk!

Szakács  Ferenc

Néhány  év  végi  gondolat
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Múlt havi cikkemben a lakásbér-
leti jogviszony ismertetése kapcsán
már érintettük e kérdést, nézzük
most részletesebben. A téma a gaz-
dasági válság következtében külö-
nös aktualitással bír. Elöljáróban
szeretném leszögezni, hogy sajnála-
tos módon ezen eszközök hatékony-
sága viszonylag alacsony hatásfokú,
ezért a hatékony tartozáskezelés
már a szerzõdés megkötése elõtt
kezdõdik és egészen a számla kifize-
téséig tart. A hatékony tartozás
megelõzés eszközei többek között:

- szerzõdéskötés elõtt az üzleti
partner ellenõrzése

- személyre szabott szerzõdéskö-
tés

- szerzõdés idõtartama alatt az
üzleti partner ellenõrzése

- fizetési emlékeztetõ küldése
- telefonos ügykezelés
A hatékony tartozáskezelés –

amennyiben az üzleti partner nem
egyenlítette ki a számlát – a fizetési
határidõ lejártát követõ napon kez-
dõdik, és addig az idõpontig tart,
amíg a követelés ésszerû határidõn
belül önként nem kerül kiegyenlí-
tésre. A tartozáskezelési folyamat az

alábbiak ésszerû kombinációját fog-
lalja magába:

- Fizetési felszólító levelek kül-
dése

- Telefonos ügyintézés, adós sze-
mélyes felkeresése

- Jogi eljárás alkalmazása.
E bevezetõ gondolatok után néz-

zük, melyek az igénybe vehetõ jogi
eljárások!

a) Fizetési meghagyásos eljá-
rás

Ennek legfontosabb szabályait
múlt havi cikkemben már érintet-
tem, ezért ennek megismétlésétõl –
a terjedelmi korlátokra is tekintet-
tel – eltekintek, csupán annyit rög-
zítek, hogy ha a fizetési meghagyást
ellentmondással határidõn belül
nem támadták meg, annak ugyan-
olyan hatálya van, mint a jogerõs
ítéletnek – azaz végrehajthatóvá vá-
lik. A jogerõs fizetési meghagyás
alapján tehát a jogosult kérheti az
adóssal szembeni végrehajtást - il-
letve annak eredménytelensége ese-
tén a jogi személy adós ellen a fel-
számolási eljárás megindítását. Ha
azonban a kötelezett határidõben
ellentmondással él a fizetési megha-

gyással szemben, az eljárás perré
alakul.

b) Peres eljárás
Ha a cég eleve úgy határoz, hogy

perrel kívánja érvényesíteni igényét,
illetve ha a fizetési meghagyásos el-
járás perré alakult át, a bíróság ki-
tûzi az elsõ tárgyalást, és az eljárás
úgy folytatódik, mintha eredetileg
is keresetlevelet nyújtott volna be a
kezdeményezõ fél. Ezt követõen
megkezdõdik egy hosszadalmas bí-
rósági eljárás. A polgári perrendtar-
tás szabályai szerint a felperesnek
kell bizonyítania a követelése jog-
szerûségét, kivéve akkor, ha azt az
alperes korábban elismerte - ez az
úgynevezett tartozáselismerés -,
mert ebben az esetben a bizonyítási
teher megfordul (tehát a tartozás el-
ismerõjét terheli annak a bizonyítá-
sa, hogy tartozása nem áll fenn, bí-
rósági úton nem érvényesíthetõ,
vagy a szerzõdés érvénytelen).

c) Bírósági végrehajtás
A bíróság jogerõs ítéletének

meghozatalát követõen, az adós
nemteljesítése esetén kérelmezni le-
het a bírósági végrehajtási eljárást.
A bíróság a végrehajtást kérõ (jogo-

sult) kérelmére végrehajtható okira-
tot állít ki. A végrehajtható okirat
lehet a bíróság által kiállított végre-
hajtási lap (azaz olyan okirat, ame-
lyet a bíróság végrehajtási záradék-
kal látott el), illetve a bíróság végre-
hajtást elrendelõ, letiltó és átutalási
végzése, továbbá közvetlen bírósági
felhívást tartalmazó határozata. Az
eljárás lefolytatása a bíróság, illetve
a bírósági végrehajtó hatáskörébe
tartozik.

d) Felszámolási eljárás
Ha az adós olyan gazdálkodó

szervezet (tehát magánszemélyek
esetében kizárt!), amely tartozásait
az esedékességkor nem tudta vagy
elõreláthatóan nem tudja majd ki-
egyenlíteni, a hitelezõ a gazdálkodó
szervezet ellen felszámolási eljárást
is kezdeményezhet.

A Kedves Olvasók esetleges jogi
tárgyú kérdéseit, észrevételeit vá-
rom a jogirovat@gmail.com címen.

Áldott, békés karácsonyi ünne-
peket, sikerekben gazdag, boldog
2011-es esztendõt  kívánok:

dr. Veres Zoltán

A követelések érvényesítésének jogi eszközei§ §

A  Rákóczi  Szövetség  Bábolnai  Szervezete
novemberi  hírei

IIII..  FFeellvviiddéékkii  DDrráámmaappeeddaaggóóggiiaaii  NNaapp
Tavaly áprilisban hoztuk létre a CSEMADOK-kal és

a Gimesi Alapiskola Szülõi Szervezetével az elsõ gíme-
si drámapedagógiai konzultációt. Találkozásunk so-
rán a felvidéki települések résztvevõi felismerték,

hogy a drámapedagógia módszertanával a kisebbségi anyanyelvi fejlesztés, kö-
zösségfejlesztés, a kulturális hagyományok ápolása, valamint a prevenció te-
rületén is megfelelõ szakmai segítséget adhatnak fiataljaiknak. E program
folytatásaként az NCA támogatásával és a KKCT szakmai segítségével további
két Felvidéki Drámapedagógiai Szakmai Nap lebonyolítását kezdtük meg 2010.
november 19-én, melynek a Gímesi Alapiskola adott otthont elméleti és gya-
korlati tréninggel. A program folytatódik majd 2011 tavaszán egy újabb felvi-

déki szakmai nappal, majd a projekt zárásaként Bábolnán kerül sor egy tré-
ningre, ahol a képzés résztvevõi gyakorlati szempontból és tapasztalati tanulás
útján ismerhetik meg a módszer hatékonyságát. Mindezek során lehetõség
nyílik a zoboraljai és a bábolnai, Komárom környéki pedagógusok, közösségi
vezetõk és nem utolsó sorban az ifjúság szakmai találkozójára is, melynek várt
gyümölcse a határon átívelõ közösség építése, tapasztalatcsere és csereprogra-
mok lehetnek.

AAddvveennttii  ggyyeerrttyyaaggyyúújjttááss  kkáárrppááttaalljjaaii  vveennddééggeekkkkeell
Kedves meghívásnak tehettünk eleget no-

vember 28-án este a gyõri Gyárvárosi katoli-
kus templomban, ahová advent elsõ vasár-
napjának elõestéjére kárpátaljai barátaink
érkeztek fellépni. Az aknaszlatinai amatõr
mûvészek egy másik csoportja, a katolikus
énekkar adott elõ vallásos kórusmûveket és
kísérte végig a liturgiát ének-és orgonaszó-
val. A kórus szólóénekese a bábolnaiak által
októberben néptánccsoport-vezetõként
megismert és megszeretett Vajnági Adrienn

volt, akit örömmel láttunk viszont, s akinek szép tiszta hangja ismét elvará-
zsolt mindenkit.

A misét követõen kötetlen beszélgetéssel zárult a találkozó kárpátaljai test-
vérvárosunk kis csapatával.

Ezúton  kívánok  szervezetünk  tagjai  ne-
vében  is  minden  kedves  bábolnainak  BÉ-
KÉS  KARÁCSONYT  ÉS  ÁLDOTT  ÚJ  ESZTEN-
DÕT!

Faragóné  dr.  Novadovszky  Nóra
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

ügyvivõje
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 12. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 19. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 24. –  Péntek 17 óra

Szenteste
Hittanos gyerekek mûsora

DECEMBER 25. –  Szombat 11 óra
Karácsony elsõ napja
Úrvacsora

DECEMBER 26. –  Vasárnap 11 óra
Karácsony második napja

DECEMBER 31. –  Péntek 17 óra
Óévbúcsúztató

JANUÁR   1. –  Szombat 11 óra
Újévköszöntõ

JANUÁR   2. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR   9. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR 16. –  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
DECEMBER 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/

EEllssõõ  lleetttt  aa  bbáábboollnnaaii  hhiittttaannccssaappaatt
2010. november 20-án tartotta a Tatai Református Egyházmegye

éves bibliaismereti versenyét. Ezen a napon a megye minden részé-
bõl, majdnem 180 általános iskolás hittanos gyûlt össze Ácson,
hogy a komoly megmérettetésen részt vegyen. A gyerekek négy kü-
lön korcsoportban, 3-4 fõs csapatokban versenyeztek. Minden csa-
pat az országos bibliaismereti verseny anyagából készült fel, és ar-
ról adott számot.

A Bana – Bábolnai Egyházközség színeiben három csapat indult.
Kettõ 5-6 osztályos, egy pedig 3-4 osztályos korcsoportban. A ki-
sebbek csapata, mely a „Gedeon serege” nevet viselte, névadójához
híven, komoly felkészülés után, megrázó gyõzelmet aratott. Faragó
István László, Herczeg Tamás, Lányi Ábel és Nyári Zoltán Valentin
– akik mindnyájan a Bábolnai Általános Iskola tanulói – saját kor-
osztályukban, tizenkilenc másik csapatot maguk mögé utasítva elsõ
helyezést értek el.

Szeretnénk köszönetet mondani az ácsi gyülekezetnek, mely a
verseny befogadója és lebonyolítója volt, valamint a versenyzõk-
nek, akik idõt és energiát fordítottak a felkészülésre és a megmé-
rettetésre.

MVP

Kedves Bábolnai Református
és Evangélikus Híveink

Protestáns templomunk építtetõje Vitéz felsõdriethomai Pettkó –
Szandtner Tibor halálának 50 éves évfordulója alkalmából (2011.
01. 06 ) 2011. január 9-én vasárnap 15 órakor az Evangélikus és Re-
formátus gyülekezet emléktáblát szeretne elhelyezni templomunk
elõterében.

Az emléktábla szövege:

„ Áldás, békesség !
Erõs vár a mi istenünk!

Vitéz felsõdriethomai Pettkó – Szandtner Tibornak , 
protestáns templomunk építtetõjének, 

halálának 50 éves évfordulója alkalmából
E táblát elhelyezte

az örökké hálás Bábolnai Református és Evangélikus Egyházközség
és a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok

Az Õ élete vezérfonalának vallott idézettel hajtunk fejet emléke elõtt
„ Ama nemes harcot megharcoltam,

futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam „

II Tim 4,7
Templomunk alapkõletételére 1932- ben, felszerelésére 1933-ban ke-

rült sor .
Bábolna 2011. január 06.„

A tábla anyaga vörös márvány, betûi 23 karátos arany vésett betû . 
Az emléktábla költségvetése  341.250 forint (1.259 euro)
Tisztelettel  felkérjük Önt,  Önöket, hogy amennyire anyagi lehetõ-
sége engedi, adományával támogassa gyülekezetünket  e nemes el-
határozásban .
Adományokat a következõ számlaszámra fogadunk :
Banai Református Egyházközség 63200016-15101396 Takarék szö-
vetkezet 
A közleménybe kérjük beírni: Szandtner emléktábla .
Adományaikat hálás szívvel köszönjük .

A Bábolnai Református és Evangélikus gyülekezet

Molnár-Varga Péter református lelkész
Ihász Beatrix evangélikus lelkész

Böröcz Ferenc egyházfi 

Az ünnepélyre meghívót  és megfelelõ tájékoztatást küldünk .
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
Advent, lélekben való felkészülés Karácsonyra,

Jézus születésének ünnepére
2010. DECEMBER

5-én vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
ADVENT 2. vasárnapja 10.45 órakor szentmise

7-én kedden 16 órától lelki gyakorlat
17 órakor szentmise

8-án szerdán 16 órától lelki gyakorlat
17 órakor szentmise

12-én vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
ADVENT 3. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
19-én vasárnap 10.15 órakor pásztorjáték
ADVENT 4. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
24-én péntek 21.30 órakor pásztorjáték
SZENTESTE 22.00 órakor szentmise
(Jézus születésének ünnepe)
25-én szombat 10.45 órakor ünnepi szentmise
Karácsony 1. napja
26-án vasárnap 10.45 órakor ünnepi szentmise
Karácsony 2. napja
Szent Család Ünnep

2011. JANUÁR
1-jén szombat 10.45 órakor ünnepi szentmise

Újév
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

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; www.gyor.egyhazmegye.hu; 

www.communio.hu/hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu; 
www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu

Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

ÖKUMENIKUS
ADVENTI EGYÜTTLÉT

2010. december 20. (hétfõ) 18:00 
Bábolnai Protestáns Templom

ADVENTI KONCERT
Veresné Petrõcz Mária elõadómûvész

zenés-verses mûsora

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A belépés díjtalan, a perselyadományokat
a gyermekek karácsonyi játszóházára

ajánljuk fel.

A koncert támogatója a Rákóczi Szövetség
Bábolnai Szervezete.

Adventi galéria megnyitó
az óvodában

November 25-én új kiállítás nyílt intézményünkben. Ezúttal az
adventi idõszakhoz kapcsolódva mézeskalácsból készült települést
láthattak óvodásaink, mely látványban és illatban elõkészítette az
adventi hangulat megteremtését.

Antos Gáborné, (Ági) gyönyörû és munkaigényes alkotásában
gyönyörködhettek gyermekeink és a galéria megnyitó vendégei.
Ági mézeskalács tésztából gondosan és aprólékosan elkészített,
igazi téli, „hóborította falut” varázsolt elénk. Mézeskalácsból ké-
szült színes cukorkákkal díszített templomot láthattunk, olvasztott
cukorból készült színes „üveg ablakokkal”. A faluközpontban hó-
fedte lakóházat, betlehemi istállót, rénszarvas szánkót, és egyéb
tartozékokat: padot, kutat, hintát, hóborította fenyõket láthattunk.
A kiállítás kapcsán Ági lányától, Antos Zsófitól hallhattak gyerme-
keink a mézeskalács készítés eredetérõl, a készítéshez szükséges
alapanyagokat, kellékeket pedig közösen idézte fel a gyermekek-
kel. A gyermekek nagyon ügyesen el is sorolták a hozzávalókat, hi-
szen csoportjainkban a gyerekekkel közösen minden évben mi is
sütünk mézeskalácsot. Zsófi minden csoportnak adott általuk sü-
tött mézeskalács figurákat, színes díszítõ cukormáz patronnal
együtt, hogy a gyerekek a csoportokba visszatérve maguk is kipró-
bálhassák a figurák díszítését. A kiállítás zárásaként a gyermekek
meg is kóstolhatták a számukra sütött mézeskalácsot, majd meg-
gyújtottuk az elsõ adventi gyertyát a koszorúnkon, melyet óvodása-
ink éneke kísért.

Ezúton is köszönjük az Antos családnak, hogy felajánlották az
ovigaléria kiállítási témájának, e nem mindennapi látványt nyújtó
alkotást.

Ajánlom a település lakónak is, hogy látogassanak el az óvodába
és nézzék meg e csodálatos remekmûvet.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ
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A Bábolnai „Mérföldkõ” Tu-
risztikai Csoport 2010. novem-
ber 27-én kirándulást szervezett
Tatára. A megérkezést követõ-
en egy kis hangulatos sziklamá-
szásra került sor, melynek során
a meghódított Kálvária-domb-
ról gyönyörködtünk a szép pa-
norámában,  valamint  megte-
kintettük a Kálvária kápolnát.

Egy rövid séta után a megér-
demelt frissítõnket az Angol-
parkban lévõ, és a közelmúlt-
ban impozánsan felújított Pál-
maházban fogyasztottuk el. 

Ezt követõen az Öreg-tó
partján elsétáltunk a X. Tatai
Vadlúd Sokadalom rendezvény
helyszínére, ahol számtalan ér-
dekes program és elõadás várt
minket.

Többek között Tóth Gábor
„Állati jó bemutatója” az alkal-
mazkodás mestereirõl, a

Szemlõ-hegyi barlang bemuta-
tása, a kerecsensólyom védelme
a Kárpát-medencében, vala-
mint Máté Bence természetfo-
tó-albumának bemutatója a
szerzõ által.

A központi nagysátorban fo-
lyamatosan madár- és termé-
szetvédelmi filmeket vetítettek
az érdeklõdõknek.

A programot kézmûvesek és
helyi termelõk adventi vására
tette még színesebbé.

Szürkületkor megtekintettük
a várva várt vadludak esti behú-
zását, mely a vadludak darab-
számában azért elmaradt a vá-
rakozásunktól.

Összességében egy nagyon jó
hangulatú kirándulással indítot-
tuk el a „Mérföldkõ” Turisztikai
Csoport közös programjait.

Berkes István

„MÉRFÖLDKÕ” BÁBOLNAI
TURISZTIKAI CSOPORTJÁNAK

TÚRATERVE 2011.
Január – Fergeteg hava

Bábolna Lopkoviczi erdõ – Hótaposó séta vagy
Bõnyi szõlõhegy erdõjárás (Távolság: 5-6 km)
Túravezetõ: Bierbauer Imréné

Február – Jégbontó hava
Színházlátogatás Gyõrbe - Bihari Gábor
Téli kirándulás hó esetén Eplény sípálya.
Tûravezetõ: Bierbauer Imréné

Március – Kikelet hava
Gerecse Túra: Tatabánya vá.-Vaskapu – Kis réti v.h.-Turul
emlékmû – Bányász kilátó – Szelim barlang 
(Távolság: 10 km) Túravezetõ: Berkes István

Április – Szelek hava
Autóbuszos kirándulás Keszthely – Sümeg – Szigliget –
Szent György hegy (külön programterv alapján)
Asbóth Zsolt idegenvezetõ

Május – Pünkösd hava
Kistúra a Pannonhalmi-dombságon Apátság – Boldog Mór
kilátó – Imre herceg-hegy – Illuki-erdõ – Ravazd 
(Távolság: 10 km) Túravezetõ: Kiss Sándor

Június – Napisten hava
Észak –Bakony (Piros Túra) Zirc – Porva –Csesznek
–Cuha-völgy – Vinye (Távolság: 14 km)
Túravezetõ: Bihari Gábor

Július – Áldás hava
Autóbuszos kirándulás Fertõd – Nagycenk –Fertõboz –
Fertõrákosi kõfejtõ (külön programterv szerint)
Túravezetõ: Asbóth Zsolt idegenvezetõ

Augusztus – Új kenyér hava
Családi kiránduláshoz Kislõd Sóbri Jóska Kalandpark,
Bánd várrom
Túravezetõ: Bierbauer Imréné

Szeptember – Földanya hava
Dömös – RÁM-SZAKADÉK – Dobogókõ
Túravezetõ: Horváth Andrea

Október – Magvetõ hava
Öreg-Bakony Bakonybél –Odvaskõ-barlang – Kõris –hegy –
Szépalmapuszta – Pörböl barlang (Távolság: 20 km)
Túravezetõ: Mészáros Attila és Veres Zoltán

November – Enyészet hava
Tihanyi-félsziget Apátság – Belsõ-tó- Gejzírkúpok -
Barátlakások
Túravezetõ: Asbóth Zsolt, Bierbauer Imréné

December – Álom hava
Autóbuszos kirándulás Bécsbe városnézés 
Túravezetõ: Liszkai Nóra idegenvezetés
és Téli túra Csesznekre – vár –Gézaháza
Túravezetõ: Berkes István

Minden program elõtt megbeszélést tartunk, ahol a részletes
útvonaltervet, idõpontot, költségeket a túravezetõkkel dolgoz-
zuk ki, amit idõben eljuttatunk az érdeklõdõknek.

Bábolna, 2010. 11.15. Összeállította: Bierbauer Imréné

Megalakult  a  Bábolnai
„Mérföldkõ”  Turisztikai  Csoport

A Városi Könyvtárban 2010. november 12-én
megalakult a Bábolnai „Mérföldkõ” Turisztikai
Csoport. Az alap koncepciót az érdeklõdõkkel
Bierbauer Imréné Magdika, mint a csoport mega-
lakításának ötletgazdája ismertette. Elmondta,

hogy a településen lakó ismerõsei közül többek buzdítására vágott
bele az elõkészítõ munkába, melynek eredménye a mai össze-
jövetel.

Ezt követõen szakszerû tájékoztatást hallgattunk meg a közeli és
a távoli jövõt illetõen, majd a  jelenlévõk is igen nagy aktivitással
elmondták ötleteiket, javaslataikat a leendõ programokkal kapcso-
latosan. Ezek alapján készült el a 2011. évi programterv javaslata.

A Turisztikai Csoport tagjai széles skálán kívánnak tevékenyked-
ni, így a bakancsos túrákon kívül (országunk legszebb helyein
rövidebb és hosszabb távú vezetett túrák ) az országos hírû ren-
dezvényeken, fesztiválokon is részt kívánnak venni, valamint kul-
turális programokat is szerveznek.

Terveik között szerepel a környezõ településeken tevékenykedõ
hasonló közösségekkel a kapcsolat felvétel is, mely a jövõben közös
programok megvalósításában teljesedhetne ki.

Természetesen a programok meghirdetésre kerülnek a helyi
médiákban (Bábolnai Fórum, Bábolna Televízió és a település hon-
lapja), melyekre az érdeklõdõket szeretettel várjuk. 

Berkes István 

VADLÚD LESEN
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Több éve mûködõ kapcsolat
eredménye, hogy az idei tanév-
ben is hat hónapra érkeztek di-
ákok a norvégiai Voss város is-
kolájából.

A kapcsolat fõ célja, hogy az
elméleti ismerteken túl a diá-
kok megismerjék a lófajtákat,
elsajátítsák a magyar lovas
edzés módszereit.

A Kisbábolna Lovas klub ve-
zetõsége 2011. április hónapban
meghívja a norvég-magyar kap-
csolatért felelõs megyei oktatási

vezetõt, az iskola igazgatóságát,
valamint Norvégia magyaror-
szági nagykövetét, hogy egy zá-
ró rendezvény kapcsán bemu-
tassák a hat hónap munkáját, a
tanulás eredményét, illetve a fi-
atalok lovas tudását.

Bízom abban, hogy ez a ren-
dezvény továbbra is bizonyítani
fogja a magyar lovas szakembe-
rek hozzáértését, és munkájuk
elismerését. Szeretnénk elérni,
hogy a nemzetközi kapcsolat to-
vábbra is fennmaradjon, és dol-
gozunk más országokból érkezõ
diákcsoportok fogadásán.

Jakusné Udvardy Hedvig

Norvég diákok Kisbábolnán

Október hónapban érdekes foglalkozásokon ve-
hettek részt a „Kisbábolna Lovas Szakkör” diákjai.
Egyik alkalommal a festészettel, egy  másik alka-
lommal az AIKIDO küzdõsporttal ismerkedhettek
meg a fiatalok.

Az elgondolásunk és programtervezésünk leg-
fõbb célja az volt, hogy a tanuláson és lovagláson kí-
vül megismerjék a tanulók a bennük rejlõ egyéb
adottságokat, képességeket, érzelmeket, személyi-
ségüket.

A festészethez kapcsolódó foglalkozást Papp Nor-
bert fiatal mûvész vezette, aki  számítógépes grafi-
kusként kezdte pályafutását, majd  egyre több idõt
töltött a festészettel, a grafikával, olajképek és tus-
rajzok készítésével. Önálló kiállításokon is bemutat-
ta már alkotásait, most pedig a diákokban rejlõ
adottságokat hívta életre.

Megnyerõ modorával rövid idõn belül meghozta
a fiatalok alkotó kedvét, akik elfelejtették a napi

gondokat, és meglepõdve látták fantáziájuk vég-
eredményét a rögtönzött kiállításon.

A mûvészetterápia az egyik legjobb stresszoldó
módszer. A rajz segítségével elõtérbe kerül kreatív
oldalunk, könnyebben ellazulunk és felszínre hoz-
hatjuk elfojtott érzelmeinket. Ilyenkor képesek va-
gyunk visszaváltozni gondtalan gyermekké. Megszû-
nik a tér és idõ, ami segít feledtetni a problémákat.
Kreativitásunk kiélése segít az önbizalom-növelés-
ben is.

A következõ alkalommal egy teljesen más él-
ményben volt részük. a fiataloknak. Ekkor az AIKI-
DO küzdõsporttal és életszemlélettel ismerkedhet-
tek meg a fiatalok.

A foglalkozást Kovács Zsolt és Szabó Csilla egye-
sületi tagok vezették.

Mi az AIKIDO? Az aiki a szeretet, a budo a Har-
cos Útja. Egyesítve a föld és az ég szellemét szívünk-
ben, magvalósíthatjuk életünk célját feltétel nélküli
szeretettel minden iránt.

Szó szerinti fordításban az aikido “a ki-vel való
harmónia útjá”-t jelenti.

Az aiki arra törekszik, hogy egy ellenfél legyõzé-
sekor csapást mérjen az egóra és az eredendõ
õszintétlenségre. Az aiki a megbocsátás és a felvilá-
gosodás útja. 

Történetérõl: Ueshiba Morihei O-Sensei, az aiki-
do megalapítója, 1883-ban született.

Törékeny, gyenge alkatú ember volt, fiatalkorá-
ban számos inzultus érte, aminek nyilvánvalóan ré-
sze volt abban, hogy harcmûvészetekkel kezdett
foglalkozni. 

Fontos szerepet játszott életében a vallás is. 
A második világháború után Ueshiba O-Sensei a

nemzetközi békét és igazságot elõsegítõ harcmûvé-
szet támogatására a japán Oktatásügyi Minisztéri-
um engedélyével létrehozta az Aiki Alapítványt. Az
1950-es évektõl kezdve fia, Kisshomaru segítségével
Japán-szerte egyre több edzõtermet nyitott. Az aiki-
do híre ekkor már külföldre is mindinkább eljutott,
özönleni kezdtek a külföldi tanítványok, és O-
Sensei fontosnak tartotta, hogy az aikido elterjedjen
a világon. Hat mestert küldött el távoli országokba,
hogy az új harcmûvészetet oktassák és szellemét
hirdessék. 

A mozgásos gyakorlatokat a fiatalok is õszinte
felszabadultsággal végezték.

A foglalkozások megszervezésében  aktív szere-
pet vállat Jakusné Udvardy Hédi és Udvardy Zsolt.
Bízom abban, hogy hasznos ismeretekkel gazda-
godtak a Kisbábolna Lovas Szakkör diákjai.

BBiieerrbbaauueerr  IImmrréénnéé

„ Az ember nem az adott körülmények, hanem az általa választott hozzáállás folytán boldog”: Hugh Downs

KIBONTAKOZÓ SZEMÉLYISÉGEK
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A legtöbb gimnázium, szakközépiskola gólyabállal köszönti a
kilencedik évfolyamos tanulóit. Ezzel a már-már rituális ese-
ménnyel lesznek az újoncok teljes értékû, az intézmény tanárai
és diákjai számára elfogadott tagok, s ez kovácsol az újonnan
verbuvált tanulókból és a felsõbb évfolyamok fiataljaiból közös-
séget. 

Ám, egy a lótenyésztést, lovasoktatást zászlajára tûzõ iskola
mégsem nevelhet gólyákat! Így kapták hát az elsõ évesek a „csi-
kó”, s a tiszteletükre rendezett zenés-táncos mulatság a Csikó-
bál elnevezést.

November 17-én a Ménesbirtok Kamaraterme megtelt diák-
zsivajjal. Ahogy szokás, a legifjabb petkósok bemutatkozó mû-
sorral kedveskedtek az iskola „nagy öregjeinek”. A teljes kilen-
cedik évfolyam produkciójában a foci vb himnuszától a lakodal-

mas „ereszd el a hajamat”-ig minden helyet kapott, ami mulat-
tató. 

Persze, a felsõbb évesek sem maradtak le mögöttük, amikor
a csikóknak szánt tréfás feladatsort állították össze. Volt itt ma-
dzagra lógatott lekváros kenyér evés, lufiborotválás, alféllel
végrehajtott luftballon durrantás, tojás kanalazás és valódi vág-
ta papír dobozban ülve, lovas kobakkal, WC pumpával.

Ám, hogy az újonnan érkezettek is el tudják magukat helyez-
ni az iskola szigorú hierarchiáján belül, a végzõsök megismer-
tették velük az intézmény tízparancsolatát. A részletekkel nem
untatnám az olvasót, a lényeg – s ezt sulykolták a nagyok a csi-
kók fejébe is – az utolsó verdikt. Ez a minden más parancsolat
felett álló törvény kimondja: a tizenkettedikesnek mindig igaza
van! 

Amint a beavatott jövevények elsajátították a lovasiskola
„alapszabályát”, kezdõdhetett a kollégium aulájában megren-
dezett diszkó.

KÖZÖSSÉGGÉ KOVÁCSOLT CSIKÓK

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális mûsorainkból,
böngészhet képújság-hirdetések között,

olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi és friss példányait.

A Bábolnai Televízió
telefonszáma megváltozott!

Új számunk: 34/222-797

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2010. évben:

1 oldal 10 000 Ft
1/2 oldal 6 000 Ft
1/4 oldal 3 000 Ft
1/8 oldal 1 600 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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ITT VAN A KARÁCSONY

Itt van a karácsony, égnek a gyertyák,
A kisharang csenget, örömteli dal szól,
Ragyog a szép karácsonyfa.
Légy a világon bárhol,
Ez az ünnep mindenhol a szeretetrõl szól.
Gyújtsunk gyertyát, nézzük a fát!
Bánatunk és gondunk gyorsan továbbszáll,
A szeretet melegít, ne bántsuk egymást többé,
Békésen ünnepeljünk, váljon a bánatunk köddé.

Komora Ildikó 6. a

AZ ÜNNEP

Úgy igaz az ünnep, ha a lelkünkben él.
Legalább egy napig az ember csak jót remél.
Valós, igaz szívbõl jövõ mondatok,
Mindenhol szeretetet rejtenek az ablakok.
A bársonytakaró a frissen hullott hó,
Kívánjuk, békés legyen az évforduló.
Ma még fenyõillat tölti be az éjszakát,
Holnap az ellenség is legyen jó barát,
Legyen jó barát!
Szép ünnep, vigyázz ránk! Szûcs Rita  6. b

KARÁCSONY

Karácsony, karácsony, karácsony,
Fenyõdísz lóg az ágon.
Mézeskalács a kosárban,
Szaloncukor a tálkában.

Matsuura Mitsue  5.a

ITT VAN A TÉL

Itt van a tél, kopaszak a fák,
Minden fehér, éhes a madár.
Jön a Mikulás, örül a gyerek,
Tele van a zsák, sok jó itt terem.

Szabó Bence  5.a

A SZERETET
ÉS A KARÁCSONY

A szeretet nagyon fontos érzelem, aminek végig
kell kísérnie az embert.
Sajnos, mostanában sokan vannak, akiknek csa-
ládjában nincsen meg ez a szép kötelék, pedig
meg kellene lennie, mert nagyon fontos.
A karácsony a szeretet ünnepe, próbálja meg
mindenki a neki fontos emberek
iránt kimutatni érzelmeit, éreztetni szeretetét.

Kéri Virág 5. a

ÜNNEP

Közeledik a karácsony,
Jaj, de jó! Jaj, de jó!
Fenyõ alatt ajándékok,
Szép ruha és kismackó.

Itt van a Jézuska,
Toporog a hóban,
Engedjük be az ajtón,
Hozzon ajándékot nyomban.

Igaz Klaudia 5.a

A VARÁZSLATOS TÉL

Gyönyörû, varázslatos tél volt. Vastag hótakaró
fedte az elszáradt, meggyötört növényeket. De-
cember 22., a téli szünet elõtti nap. Délután vég-
re vége az ötödik órának. SZÜNET! Az egész
osztály alig várta, hogy a tanár néni útra bocsás-
son bennünket.
Délután három óra. Kint voltunk a játszótéren,
egy hócsata kellõs közepén jártunk. Riadtan vet-
tük észre, hogy hatalmas vihar közeleg, gyorsan
hazafutottunk. Úgy tombolt a vihar, hogy két
napig nem mehettünk el otthonról. Harmadik
nap szépen sütött a nap, és minden gyerek öröm-
mel szaladgált a hófehér télben.

Soós Gábor 5.a

TÉL

Télen száll a fehér hó,
Ekkor szánkózni csuda jó.
Örülnek is kicsik, nagyok,
A patyolat hó csak úgy ragyog.

Síelnek és korcsolyáznak,
Mosolyogva tovaszállnak.
Hóembert is építenek,
Ezért vidám minden gyerek.

Szabó Netti  5. a

JÉZUSKA

Hópihe száll erre-arra,
Most született kis Jézuska.
Madarak éneklik víg dalát,
Angyalok dicsérik szép Máriát.
Míg pásztorok örvendeznek,
A királyok megérkeznek.
Három király dicsértessék,
Betlehemben köszöntessék.

Horváth Zoltán 6.a

Tollpróbák
Iskolánkban meggyújtottuk az elsõ adventi gyertyát. Ezzel kezdetét vette a
karácsonyi készülõdés, melybõl kicsik és nagyok, tanulók és tanárok egyaránt
kiveszik részüket. Ez a néhány hét más, mint a többi, ünneplõbe öltöztetjük
az iskolát, az osztálytermeket, a szívünket.
Hagyományként diákjaink írásaikban õszintén vallanak szeretetrõl, ünneprõl.
A legsikerültebbeket közreadjuk, fogadják szeretettel.
Boldog ünnepet kívánunk a város minden lakójának! Klincsokné S Lívia

Az én karácsonyom (Bors Balázs 3. a.)

A hóember építése (Erdei Attila 6. b.) Az én karácsonyom (Herczeg Tamás 3. a.)
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KARÁCSONYI TERV
Egy hét van karácsonyig, nagyon várom már, az
iskolában is mindenki errõl beszél.
Ma megkérdeztem Dominikot, hogy szerinte lé-
tezik-e a Télapó. Azt mondta, hogy igen, külön-
ben ki hozná az ajándékokat? Elhatároztuk, hogy
meggyõzõdünk róla. 
Este nálunk gyûltünk össze, és lefeküdtünk a ka-
rácsonyfa alá, hogy ne lehessen látni bennünket,
és vártunk. Dominik nemsokára elaludt, majd én
is követtem példáját.
Egyszer csak felébredtem egy halk zajra. Kinyi-
tottam a szemem, és megláttam apukámat,
amint színes csomagokat rakosgat a fa alá. Csa-
lódást éreztem, hogy nem létezik Télapó.
Aztán másnap rájöttem valamire: mindegy, hogy
ki hozza az ajándékot, és mi van a csomagban,
csak szeretetbõl adják.
Boldog karácsonyt mindenkinek!

Gonda Gergõ  6.b

KÁPRÁZAT
Ha olvad a hó, és enyhül a tél,
Ragyogó hópehely hova tûntél?
Elolvadtál, vízzé lettél?
Mért szöktél el, fehér tündér?

Pál Petra 7.a

A KARÁCSONYI CSODA

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy asszony.
Volt annak két fia.
Egyszer azt mondta a nagyobbik fiú: 
- Anyám, nemsokára beköszönt a karácsony, én
egy fakardot kérek.
- Fiam, sajnálom, de nincsen pénzünk, nem tu-
dok neked semmit venni-válaszolt az anya.
Ugyanígy járt a kisebbik fiú is. 

Egyszer csak eljött a karácsony. A fiúk lefeküdtek
aludni, bíztak benne, hogy reggelre a fa alatt sok
ajándék lesz. De nem volt, csak az anya állt a fa
alatt.
A gyerekek odafutottak hozzá, és elkezdtek éne-
kelni.
Édesanyjuk azt mondta, hogy a karácsony lénye-
ge a szeretet.
Csoda történt!
Egy szempillantás alatt megtelt a fa üres alja
ajándékokkal.
Ha nem hiszed, járj utána!

Mózer Viktor 6.b

NÁLUNK ÍGY SZOKÁS

A karácsony a szeretet és az együttlét ünnepe.
Ilyenkor a család összegyûlik a fa körül, és együtt
örülnek, Ez az ünnep nemcsak az ajándékokról
szól, hanem a szívbõl jövõ ajándékozásról.
Én tavaly karácsonykor ünnepi dalokat zongo-
ráztam a családnak, régebben énekeltem, gitá-
roztam. Nagyon sok süteményt szoktunk sütni
anyával.
Minden második karácsonykor a nagy-
mamáéknál ebédelünk. Természetesen a karácso-
nyi menübõl nem hiányozhat a töltött káposzta
sem. Nálunk, Erdélyben ez a szokás. Minden ka-
rácsonykor és húsvétkor ettünk töltött káposz-
tát.
Remélem, ez a karácsony is olyan szép lesz, mint
az eddigiek.

Gál Szilvia 5.a

A MEGVALÓSULT ÁLOM

Volt egyszer egy szegény család, nagyon szûkö-
sen éltek.
Közeledett a karácsony.
A szülõk tanakodtak, hogy mit vegyenek a kis
Panninak, mi telik kevéske pénzükbõl. Megkér-
dezték hát tõle, mit szeretne. Õ tudta, hogy sze-
gények, ezért nem kért mást, csak szeretetet.
Panni titkos vágya egy kiskutya volt, a szülõk
tudták ezt.
Egy ismerõsnél nemrég születtek kiskutyák, a
szülõk kértek egyet lányuk számára. 
Elérkezett az este. Panni a karácsonyfa alatt egy
kiskutyát talált. Nagyon boldog volt, hogy álma
megvalósult. Ez volt a legszebb karácsonya.

Harum Kyra 6.b

Én és a barátnõm hóembere (Mózer Ágnes 2. a.)

Az én karácsonyom (Szõke Hanna 3. a.)

Az én karácsonyom (Pataki Bence 3. a.)
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ITT A MIKULÁS!
Itt a tél, itt a tél,
Jön a Mikulás,
Minden gyerek örvendezve
Ajándékra vár.

Megjött Mikulás,
Krampuszokkal szánján,
Mellette sok ajándék,
Jó gyerekre várván.

Jó gyereknek ajándék,
Rosszaknak meg virgács kék.

Dezsényi Gábor-Janus Martin  5. b

AZ ÁLLATOK KARÁCSONYA
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy

erdõ. Ebben az erdõben lakott az erdõ királya és
alattvalói, az összes állat.
Történt, hogy eljött a karácsony, és nem volt
semmi az ünnepi fa alatt. Mindenki azt gondol-
ta, hogy túl rosszak voltak abban az évben.
A királyuk, az oroszlán azonban felvilágosította
õket:
- Állatok! Az erdõ összes lakója! Nem a rossz cse-
lekedeteitek miatt nincs ajándék.
A Mikulás nem mert elindulni, mert nagy hóvi-
har várható. Egy levelet küldött, melyben ezt
megírta.
A zebra közbeszólt:
- Akkor elmarad az ünnep?

-

Sajnos, nagy esélye van, hogy ez történjen-vála-
szolt oroszlánkirály.
Valóban, a hóvihar két nappal az ünnep elõtt
odaért, szakadt a hó, fújt a szél. Amelyik állat
nem menekült védett helyre, nem úszta meg a
fagyhalált. Aki tudott, benn kucorgott a meleget
adó védett barlangokban, vagy az odúk mélyén
lapult.
Minden állat remélt és várt. Mikor már csak egy
nap volt karácsonyig, enyhült az idõ.
A Mikulás újabb levelet küldött, mely így szólt:

Kedves Állatok!
Bátorságot gyûjtöttem, utazom, így nem marad
el az ünnep.
Holnap ott az ajándék a fa alatt.
Mikulás
UI: Fájdalomdíj is lesz!
Nagy volt a várakozás és az öröm, az állatok ün-
nepeltek.
Így történt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Bognár Lilla 5.b

KARÁCSONYI SZERETET
Tél van, itt van a karácsony,
Nyakunkon van, de én nem bánom.
Sok csilingelõ jégcsap,
Mely csengõ hangon kacag.

Szemünkben a gyertyaláng tükrözõdik,
Szívünkben a SZERETET szó rejlik.
Vettem Neked ajándékot,
Szeretetbõl, egy nyakláncot.

Neked mindent megadnék,
Hisz Te vagy magad ajándék.
Szeretlek, mert családtag vagy,
Nem más fontos, csak Te magad.

A karácsony jó dolog,
Minden szív egymásért dobog.
Én csak annyit mondok Neked,
Hogy boldog, békés ünnepet!

Nyitrai Bernadett 7.  a

Érkezik a Mikulás! (Tóth Péter 2. a.) Állatok az etetõnél (Balázs Márk 5. a.)

Az én hóemberem (Horváth Zoltán 6. b.)

A pihenõ Mikulás (Gál Szilvia 5. a.)
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AZ OLASZ CSIZMA
SARKÁBAN JÁRTUNK
2010. november 18-24. között 3 bábolnai fiatal egy ifjúsági

találkozón vett részt a dél-olaszországi Lecce városában. A ma-
gyar csoport tagjai Liszkai Nóra, Popovics Linda és jómagam,
Lengyel Dániel voltunk. Az találkozót szervezõ olasz ifjúsági
szervezettel régi, jó kapcsolatot ápolunk. Több alkalommal is
jártunk már Leccében, illetve õk is részt vettek a nyári bábolnai
ifjúsági találkozónkon. A házigazda olasz csoporton kívül még 9
nemzet (Portugália, Spanyolország, Málta, Görögország, Romá-
nia, Bulgária, Észtország, Törökország és Magyarország) fiataljai
képviseltették magukat. A találkozó a résztvevõ szervezetek kö-
zötti együttmûködést, kapcsolattartást volt hivatott elõsegíteni.
A találkozó keretében különbözõ feladatokat állítottak össze a
szervezõk, amelyeket közös erõfeszítések révén kellett megolda-
nunk a program témájával kapcsolatban. Az ötletgazdák céljai
közt szerepelt az európai különbségekre való rávilágítás, és az
együttmûködés fontosságának hangsúlyozása. A programok kö-
zül szeretném kiemelni az Interkulturális Estet, ahol minden
nemzet fiataljai ízelítõt nyújthattak saját kultúrájukból, gasztro-
nómiájukból és szokásaikból. A hét folyamán a szervezõk jóvol-
tából több helyre is ellátogattunk. Megtekintettük Lecce és Ba-
ri városát, valamint a csodálatosan szép sziklás öböl partján fek-
võ Polignano települést. Az olasz csizma sarkában található
Puglia tartomány Olaszország elsõszámú turisztikai célpontjai
közé tartozik. Minden évben turisták százezrei keresik fel ezt az
értékekben gazdag vidéket, így számunkra is nagy élmény volt
látni Puglia nevezetességeit. A találkozó végén sok-sok tapaszta-
lattal és élménnyel a hátunk mögött a mielõbbi viszontlátás re-
ményében vettünk búcsút egymástól. Külön élmény volt szá-
munkra újra találkozni azokkal a fiatalokkal, akikkel korábbi if-
júsági találkozók alkalmával már megismerkedtünk. Sikerült
nagyon sok új kapcsolatra is szert tennünk, ami a további
együttmûködés alapjául szolgálhat. 

Végül szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatal segít-
ségét, hogy támogatta utunkat és eljuthattunk erre a csodálatos
helyre. Reményeink szerint újabb pályázatok elnyerésével a jövõ-
ben is lesz lehetõségünk részt venni hasonló ifjúsági találkozó-
kon Európa különbözõ pontjain.

Lengyel Dániel GYÖK polgármester 

BBoollyyaaii  AAnnyyaannyyeellvvii  CCssaappaattvveerrsseennyy
Az elmúlt években sokszor adtunk már hírt arról, hogy mi-

lyen szép eredményeket értek el iskolánk tanulói matematiká-
ból a Bolyai csapatverseny. Ebben az esztendõben elõször ma-
gyar nyelv tantárgyból is elindultunk e megmérettetésen. Isko-
lánkat a 6. b osztályosok Nyelvõrök csapata képviselte novem-
ber 12-én a Tatán megrendezett versenyen.

A diákoknak írásbeli feladatokat kellett megoldaniuk. Szá-
mot kellett adniuk a versenyzõknek helyesírási, nyelvhelyességi
tudásukról, általános mûveltségükrõl, nyelvi játékokban való
jártasságukról. E korcsoportban a tanulók együtt versenyeztek
a nyolcosztályos gimnáziumba járó társaikkal. A nemes versen-
gésben iskolánk csapata 22 induló közül a 7. helyezést szerezte
meg.

A csapat tagjai: Bagó Zsófia, Fekete Réka, Módos Martin,
Szabó Attila

Gratulálunk diákjainknak!
Veresné Szkocsek Mária felkészítõ tanár

GÁRDONYI  MATEMATIKA  VERSENY
Már hagyomány, hogy az Ácsi Gárdonyi Géza Általános Is-

kola 2 évenként emlékezik meg névadójáról Gárdonyi Napok
keretében. Ilyenkor matematika-versenyt is rendez, melyre
meghív a környék iskoláiból évfolyamonként egy tanulót barát-
ságos vetélkedésre. Ekkor a gyerekeknek alkalmuk nyílik nem-
csak a tudásuk összemérésére, hanem egy kis vendéglátás köz-
ben baráti beszélgetésekre, ismerkedésre is. A pedagógus kol-
légák pedig tapasztalatokat cserélhetnek, közösen kijavítják a
feladatokat, így segítenek az értékelésben. 

Amíg a gyerekek a matematikai feladatlapokkal dolgoztak, a
tanárok egy nagyon hasznos elõadáson vehettek részt.  A Mo-
zaik Kiadó munkatársa mutatott be egy interaktív táblát, amely
ráadásul magyar fejlesztõ munkája. Az eszköz segítségével a
tankönyvbõl részeket, feladatokat nemcsak kiemelni, kinagyíta-
ni lehet, hanem bele is lehet írni, ezáltal érdekesebbé lehet ten-
ni a tanórákat. 

A mi iskolánkból a következõ tanulók vettek részt a matema-
tika versenyen, nagyon szép eredményekkel:

3. évfolyam: Vida Tamás (I. hely)
4. évfolyam: Király Viktória (II. hely)
5. évfolyam: Rózsahegyi Franciska (III. hely)
6. évfolyam: Gonda Gergõ (V. hely)
7. évfolyam: Kráz Barnabás (VI. hely)
8. évolyam: Mednyánszky Richárd  (VII. hely)

Pohlné Szili Erika matemetika tanár

HALLOWEEN-PPARTI
2010. október 29-én elsõ alkalommal Halloween-partit

szerveztünk az általános iskola felsõsei részére. A hangulat
megalapozásaként diákjaink elõször az alkalomhoz illõ ál-
arcokat készíthettek. Az aulában kerültek kiállításra az osz-
tályok által elõzetesen, illetve a helyszínen faragott, nagyon
ötletes, mutatós tökök, melyek egyben dekorációul is szol-
gáltak a bennük elhelyezett teamécsesekkel. A várva várt
discot megelõzõen a tanulók Hegyi Dóra tanárnõtõl meg-
tudhatták, honnan is ered a Halloween. Majd kezdetét vet-
te a tánc, a jó zenét karbantartónk, Simon Péter szolgáltat-
ta. Aki közben megéhezett, megszomjazott, zsíros kenyeret
és teát fogyaszthatott. A résztvevõ gyerekek és pedagógu-
sok nagyon jól érezték magukat ezen az õszi szünetet meg-
elõzõ délutánon, reméljük jövõre lesz folytatása! 

Kovács Judit
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„Ép testben ép lélek”
2010. november 26-án Egész-

ségnapot tartottunk az iskolá-
ban. A délelõtt folyamán nem a
megszokott tanítás-tanulás zaj-
lott, hanem többféle program-
mal hívtuk fel a gyerekek, fel-
nõttek figyelmét az egészségne-
velésre, az egészséges életmód-
ra. Idén elsõsorban a táplálko-
zás fontosságát és a mozgás sze-
repét emeltük ki.

A reggel Kozma Ágnes test-
nevelõ-aerobic oktató program-
jával kezdõdött. Egy kis ízelítõt
kaptunk a fitness órák jó hangu-
latából.

A reggeli tornát követte egy
pihentetõ, nagy keresztrejtvény-
fejtés. A gyerekek nagyon ügye-
sen megoldották a táplálkozás-
ról szóló feladványt.

Fél 9-tõl indultak a szakem-
berek elõadásai: Kozma Ágnes
hasznos bemutatóval, játékos
feladatokkal  bizonyította a
mozgás jótékony hatását a szer-
vezetre, Kuti Erika szakasszisz-
tens az elsõsegélynyújtás gya-
korlati alkalmazására  adott
hasznos tanácsokat, Hodován
Tamásné kozmetikustól, a tiné-
dzser bõrápolásról, a bõr meg-
felelõ kezelésérõl hallhattak a
gyerekek. Hérics Józsefné vé-
dõnõ az egészséges táplálkozás,
fogápolás tudnivalóit mondta
el.

Ezek az elõadások egy idõ-
ben zajlottak, erre érdeklõdés-
nek megfelelõen jelentkeztek a
tanulók. 

A nap további részében pla-
kátokat készítettünk „A zöldsé-

gek, gyümölcsök szerepe a táp-
lálkozásban” címmel. Ebbõl ki-
állítás is készült az iskola aulájá-
ban.

Az új háztartástan termünk-
ben turmixokat, salátákat készí-
tettünk és kóstoltunk. A gyer-
mekek szavazhattak a legfino-
mabb turmixra és salátára. Köz-
ben a sportcsarnokban folyt a
pingpong -, a hullahopp karika
verseny és a kosárlabda. Az is-
kola aulájában vérnyomást mér-
tünk, testtömeg-indexet szá-
moltunk. Érdekesség volt a
biorezonancia- mérés, amivel
kideríthettük testünk egészségi
állapotát. Osztályonként né-
hány tanulónak riport készítés
volt a feladata. Ebbõl nagyon
sok információt tudhattunk

meg a gyermekek és felnõttek
életmódbeli szokásairól.

A sok tevékenység után min-
den osztály készített egy gyü-
mölcstálat. Szebbnél szebb gyü-
mölcsvariációkkal, gyümölcs fa-
ragásokkal, tálalási ötletekkel
lettünk gazdagabbak.

A sok program és munka
után jóízûen fogyasztottuk el a
feltálalt finomságokat.

Az egészségnap végén jutal-
makat is osztottunk ki a legjob-
ban szerepelt osztályok és diá-
kok között.

E témanap célja elsõsorban,
hogy gyermekeinket ráébresz-
szük az egészségünk fontossá-
gára, a helyes táplálkozás elõ-
nyeire, és a mozgás szeretetére.
Hiszen „legnagyobb kincsünk
az egészség”. Lányi Szilvia

EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
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Pályaválasztás 2010-11.
Közeleg az idõ, amikor nyolcadik osztályos tanulóink-

nak dönteniük kell: merre tovább.
Komoly és nehéz feladat ez szülõnek, diáknak egy-

aránt. Iskolánk igyekszik minden segítséget megadni ah-
hoz, hogy a legjobban dönthessenek végzõseink. Több
rendezvény keretében kaphattak tájékoztatást a környe-
zõ városok középiskoláiról, a felvételi eljárásról, illetve a
jelentkezés módjáról.

November hónapban több pályaválasztást segítõ ren-
dezvényre is sor került: diákjaink ellátogattak a gyõri Pá-
lyaválasztási Kiállításra, ahol Gyõr-Moson-Sopron me-
gye középiskoláinak az életébe pillanthattak be diákjaink
és szüleik. A két nyolcadik osztállyal utaztunk Tatabányá-
ra  a Pályaválasztási Kiállításra, ahol megyénk középisko-
láival ismerkedhettek meg a végzõsök.

November hónapban  rendeztük meg a GYÖK-kel kö-
zösen a már nagy hagyományoknak örvendõ
SULIBÖRZÉT. Gyõri és a bábolnai középiskola képvise-
lõi – tanárok, diákok, szakoktatók – adtak részletes tájé-
koztatót intézményükrõl. A résztvevõk sok-sok hasznos
információ birtokába juthattak, illetve képet kaphattak
leendõ iskolájukról, annak elvárásairól.

December 2-án pályaválasztási szülõi értekezletet tar-
tottunk. A szülõk tájékoztatást kaptak a tankötelezettsé-
gi törvény elõírásairól, a különbözõ iskolatípusokról és a
felvételi eljárással kapcsolatos idõpontokról. Az osztály-
fõnökök segítségével kitöltésre kerültek a jelentkezési la-
pok a központi felvételi vizsgára.

Az elkövetkezendõ hetekben tehát választaniuk kell
végzõs diákjainknak, hogy mely középiskolákba adják
majd be jelentkezési lapjaikat. Ehhez kívánunk jó félévi
bizonyítványt és felelõs döntéshozatalt!

Emlékeztetõül a legfontosabb dátumok, idõpontok: 
2011. január 22. 10 óra írásbeli felvételi vizsga 
2011. január 27. 14 óra pótfelvételi
2011. február 10.  a középiskolák értesítik az írásbeli fel-
vételi eredményérõl a tanulókat
2011. február 18. az általános iskolák továbbítják a tanu-
lói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, az adatlapo-
kat pedig a Felvételi Központnak
2011. február 21-tól március 11-ig általános felvételi eljá-
rás
2011. március 16. a középiskolák nyilvánosságra hozzák
az ideiglenes felvételi jegyzéket
2011. március 17-18. a tanulói adatlapok módosításának
lehetõsége az általános iskolában
2011. március 21. a módosító tanulói adatlapok megkül-
dése a Felvételi Központnak
2011. április  27. a középiskolák megküldik a felvételrõl
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és
az általános iskolának
2011. május 2 – 13. rendkívüli felvételi eljárás
2011 május 27. a jogorvoslati kérelmek elbírálása
2011. június 27 – 29. beiratkozás a középfokú iskolákba

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

Sulibörze a Bábolnai 
Általános Iskolában

Immáron hagyományos rendezvénynek számít iskolánkban a
Sulibörze, a végzõs tanítványainkat segítõ pályaválasztási rendez-
vény. A Gyermekönkormányzattal karöltve minden év õszén meg-
hívjuk a bábolnai lovas szakiskola és a gyõri középiskolák képvise-
lõit, hogy tájékoztassák diákjainkat az iskolájuk nyújtotta lehetõsé-
gekrõl.

Ebben az évben november 12-én került sor a rendezvényre,
amelyen tizenöt középiskola mutatkozott be az érdeklõdõ szülõk-
nek és tanulóknak. Képet kaphattunk a gimnáziumok, szakközép-
iskolák és szakiskolák nyújtotta lehetõségekrõl, az ott folyó diák-
életrõl.

Hasznos információkat hallhattak az érdeklõdõk az adott iskola-
típusba kerülés feltételeirõl is.

Köszönjük a GYÖK közremûködését, iskolánk vezetésének és a
nyolcadikos osztályfõnököknek a szervezõ munkát. Remélem, e
rendezvénnyel is segítettük diákjainkat a megfelelõ középiskola ki-
választásában.

Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelõs

„Nyitott kapuk” napja
az általános iskolában
Az idei tanévben is megszerveztük a nyílt napokat november 16.

és 18. között az általános iskolában. 
Kedden és szerdán az elsõ két tanórában az alsó tagozatos gye-

rekek szülei, csütörtökön az elsõ három órában pedig a felsõs diá-
kok szülei tekinthettek be tanulócsoportjaink oktató-nevelõ mun-
kájának menetébe.

A szülõk láthatták gyermeküket egy számukra nem mindennapi
környezetben és helyzetben. A szülõk megfigyelhették saját gyer-
mekük tanórai tevékenységét, meggyõzõdhettek az osztálytársak
tudásáról, a közösségbe járó tanulók egymáshoz való viszonyáról, a
pedagógus munkájáról. Az anyukák és apukák ízelítõt kaptak ab-
ból, milyen a tanórák légköre, az órák hangulata, a pedagógus sze-
mélyisége, gyermekekhez való viszonya. 

Ez a rendezvény a kapcsolattartás szempontjából is fontos, hi-
szen ezeken az órákon szülõ, diák és pedagógus együtt van jelen. A
nyílt órák közötti rövid szünetek lehetõséget adnak egy kis infor-
mációcserére, beszélgetésre.

Köszönjük a szülõknek, hozzátartozóknak a nagyarányú érdek-
lõdést. 

Az idén a nyílt napok programját kiegészítettük azzal, hogy a
fent említett napokon az érdeklõdõ szülõk és bábolnai lakosok szá-
mára lehetõséget biztosítottunk a felújított régi iskolaépület meg-
tekintésére.

Peresztegi Gáborné igazgató
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A Bábolnai Általános Iskola nevelõ-
testületébõl három pedagógus vett
részt 2010. november 4-én, Gyõrben a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Pedagó-
giai Intézet és a Nyugat-dunántúli Re-
gionális Hálózatkoordinációs Központ
által támogatott  elõadáson. Az õszi
szünet ellenére több mint 250 pedagó-
gus, intézményvezetõ volt kíváncsi a
programra, melyet a nagy érdeklõdésre
való tekintettel az eredeti helyszín he-
lyett a Baross Középiskola nagytermé-
ben rendeztek meg.

A rendezvény elején köszöntõt mon-
dott Gömöryné Mészey Zsuzsa, a
Hungaro-Dalton Pedagógiai Innováci-
ós Egyesület Elnöke. A Dalton-terv a
körülbelül 100 évvel ezelõtti Amerika
sikeres pedagógiai modellje. Hazánk-
ban az teszi idõszerûvé, hogy a mai ma-
gyar társadalom a korabeli amerikai-
hoz hasonló változásokon megy keresz-
tül. A társadalom korszerû képzettsé-
get és kompetenciákat vár el az iskolá-
ból kilépõktõl. A Dalton-terv szerinti
tanulásszervezés alapelve a szabad-
ság/felelõsség, az együttmûködés és az
idõbeosztás. A hagyományos iskolában
gyakori probléma a fegyelmezés. Ez a
Dalton-pedagógiával többnyire kiküsz-
öbölhetõ azáltal, hogy a tanulók aktí-
van részt vehetnek saját tanulási folya-
mataik alakításában. 

Turbók Arnold Bertalan, a Pedagógi-
ai Intézet igazgatója egy új szakkifeje-
zéssel ismertette meg a hallgatóságot:
az anómia a kötõdését, jövõképét, biza-
lomteljes emberi kapcsolatait, normáit
elvesztett emberekbõl álló társadalom
jellemzõje. 2002 -2006 között 64%-ról
71 %-ra nõtt azoknak az embereknek
az aránya, akik ebbe e körbe tartoznak.
Az elõadó kiemelte, hogy a mai világ-
ban sok minden fontosabb a szeretet-
nél: a jólét, a látszat, a hatalom, a pénz,
az autó, a lakás… A szerzés, a birtoklás
vágya mellett sokan elfelejtik gyerme-
küket OKOSAN szeretni. De mit is je-
lent okosan szeretni? A szeretet gon-
dozás, fáradozás, megbocsátás, és nem
a szabályszegés tagadása és elnézése. A
gyermek számára az elsõ és legfonto-
sabb minta a család. Szerencsés eset-
ben az anya és az apa példája együtt já-
rul hozzá a gyermek szociális fejlõdésé-
hez. Késõbb az iskola is megköveteli a
gyermektõl a normakövetõ magatartást
pl. a Házirend betartásával, jobb eset-
ben a szülõvel együttmûködve, gyakran
sajnos a szülõ nélkül. Ebben a folya-

matban a pedagógusok feladata a hibá-
kat szóvá tenni és példát mutatni.

Ezt követõen vette át a szót Dr.
Bagdy Emõke pszichológus. Elõadásá-
nak témája napjainkban nagyon aktuá-
lis. A halmozódó iskolai agressziók
kapcsán definiálta az agresszió fogal-
mát. Az agresszív emberek cselekede-
teit a szándékos károkozás és a hata-
lomszerzés motiválja, kialakulásában
nagy szerepe van a mintakövetésnek és
az én-központú gondolkodásnak. Az
agresszió nemcsak kifelé, mások ellen
irányul, hanem befelé is pusztít. Az elõ-
adó szemléletesen mutatta be az ag-
resszió kialakulásának mechanizmusát,
élettani folyamatát. Az erõszakos gyer-
meket a tehetetlenség, az akadályozta-
tottság miatt egy kuktafazékhoz hason-
lította, ami nem tudja kiengedni a gõzt.
Az állandó idegrendszeri izgalom az
érintett személyeknél különbözõ be-
tegségeket idéz elõ: pl. magas vérnyo-
mást, izomfeszülést, vércukorszint-
emelkedést, szív-és érrendszeri beteg-
ségeket, daganatos megbetegedéseket.
A szervezet elszenvedõje és alakítója a
stressznek. 

Az agresszív viselkedés korai jelei
már a kisgyermekkorban is felismerhe-
tõk, kezelésüket idejében el kell kezde-
ni. Ha ez nem történik meg, akkor az
óvodás gyermek azonosul az agresszív

mintával és szereppel. A 8-12 éves
gyermeknél már gyorsan rögzül az ag-
resszió, és szándékosan romboló (dest-
ruktív) lesz a viselkedés.

Leghelyesebb az agressziót megelõz-
ni. Az erõs családi kötõdésû gyermek
sikeresebben kezeli a stesszhe-
lyzeteket, önbizalma erõsödik. Az
együtt elolvasott mesék erkölcsös visel-
kedésre tanítanak. A küzdõ-és önvé-
delmi sportok önfegyelemre, szabály-
követésre gyakorolt hatását talán Önök
közül is sokan ismerik.

De mit kell tenni, ha az agresszió
már kialakult? Kilátásba kell helyezni a
büntetést, hivatkozni kell a gyermek fe-
lelõsségérzetére, meg kell tanítani arra,
hogyan mondja el, mi dühítette fel eny-
nyire, ki vagy mi bántotta meg. A pszi-
chológusnõ bemutatott és a közönség-
gel is kipróbáltatott számos ventilláci-
ós, valamint légzõ-és izomlazító gya-
korlatot, villámrelaxációt, amelyeket az
óvodás és iskoláskorú gyermek dühki-
töréseinek levezetésére lehet alkalmaz-
ni a gyakorlatban. A kamaszkorban a
mediáció jelentõségét emelte ki. 

Dr. Bagdy Emõke professzor-asz-
szony sodró lendületû elõadását a pe-
dagógusokból álló hallgatóság vastaps-
sal köszönte meg. 

Szabacsiné Szõke Edit
gyógypedagógus-általános iskolai tanár

Az erõszak pszichológiája és kezelése
a szakemberek szemével

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
Léber Gabriella, sajtóreferens

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.
Telefon: 34/517-777 ( 21-27), Mobil: 06-30/298-67-94

e-mail: sajto.komarommrfk@komarom.police.hu

A közlekedõk figyelmébe ajánljuk, hogy a tél beköszöntével a megváltozott
körülményekhez alkalmazkodni kell. Egyre többször képzõdik köd, gyakrabban elõ-
fordulhat esõ. A látási viszonyok romlanak, éjszakai és nappali fagyokra, valamint
havazásra is számítani kell. 

Legfontosabb ilyenkor a közlekedési szabályok betartása! Fontos a láthatóság (látni
és látszani). Egy fényvisszaverõ csík, egy láthatósági mellény a gyalogosan vagy a
kerékpárral közlekedõn életet menthet! Gépkocsik esetében gyakorta csak az egyik
tompított fényszóró ég. Elindulás elõtt ezeket is ellenõrizni kell! A hideg beálltával
fontos megvizsgálni az akkumulátort, az ablaktörlõket, a mosóberendezést, a szel-
lõztetõ-rendszert, a hûtõfolyadékot (!), valamint a gumik állapotát is.

Szükség esetén gumicserével (téli gumi!) kell biztosítani a gépjármû megfelelõ
tapadását.  Miért kell a téli gumi? Hideg idõben a nyári gumi megkeményedik, kauc-
sukká válik, ezért nem tapad megfelelõen, és jelentõsen megnõ a féktávolság. A téli
gumiabroncsok anyaga hidegben is megõrzi eredeti tulajdonságait. Speciális
mintázatuk révén a jobb tapadás is biztosított.

A passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer) használa-
ta kötelezõ!

Mindezeken túl nagyobb figyelemmel, körültekintõbben, lassabban közlekedjünk,
hisz mindenkit hazavárnak!

KEM RFK Sajtószolgálata
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EREDMÉNYEK
(felnõtt csapat):

Csákánydoroszló KSE - Bábolna SE 
1 : 7 (3284 : 3346)

A Bábolna SE játékosai: Morvai Gábor
589 fa pf., Torma József 564 fa, pf.,
Körmendi Imre 523 fa, Balom Sándor
551 fa, pf., Balogh István 550 fa, pf.,
Szilágyi András 569 fa, pf.

Bábolna SE - Nagyberki Attala SE 
2 : 6 (3068 : 3090)

A Bábolna SE játékosai: Végh Jácint
521 fa, pf., Morvai Gábor 525 fa,
Balogh István 498 fa, Balom Sándor
548 fa, pf., Skuba Zoltán 484 fa,
Szilágyi András 492 fa.

Teke Baráti Kör SZE (Kaposvár) -
Bábolna SE 7 : 1 (3309 : 3145)

A Bábolna SE játékosai: Szilágyi
András 545 fa, Morvai Gábor 511 fa,
Végh Jácint 581 fa, pf., Balom Sándor
502 fa, Balogh István 543 fa, Torma
József (Barányi Ferenc) 463 fa.

Bábolna SE - Zalaegerszegi TK 
2 : 6 (3024 : 3066)

A Bábolna SE játékosai: Torma József
490 fa, Szilágyi András 522 fa, Morvai
Gábor 470 fa, Körmendi Imre 491 fa,
Végh Jácint 542 fa, pf., Balom Sándor
509 fa, pf.

Mosonmagyaróvári TE - Bábolna SE
5 : 3 (3299 : 3258)

A Bábolna SE játékosai: Morvai Gábor
600 fa, pf., Torma József 488 fa, Balom
Sándor 543 fa, Körmendi Imre 541 fa,
pf., Balogh István (Körmendi Zoltán)
524 fa, Végh Jácint 562 fa, pf.

A bajnokság állása:

1. Répcelaki SE 14 pont

2. Soproni Sörgurítók SE 13 pont

3. Nagyberki Attala SE 12 pont

4. Teke Baráti Kör SZE 12 pont

5. Mosonmagyaróvári TE 11 pont

6. Ajka Kristály SE 10 pont

7. Elekthermax Vasas SE 9 pont

8. Zalaegerszegi TK - FMVas II. 6 pont

9. Csákánydoroszló KSE 6 pont

10. Bábolna SE 4 pont

11. Horváth TKSE 3 pont

EREDMÉNYEK 
(ifjúsági csapat):

Csákánydoroszló KSE - Bábolna SE 
3 : 1 (1014 : 951)

A Bábolna SE játékosai: Burián Dávid
442 fa, Dobos Filibert 509 fa, pf.

Bábolna SE - Nagyberki Attala SE 
0 : 4 (941 : 1067)

A Bábolna SE játékosai: Dobos
Filibert 484 fa, Burián Dávid 457 fa.

Teke Baráti Kör SZE (Kaposvár) -
Bábolna SE 1 : 3 (961 : 969)

A Bábolna SE játékosai: Körmendi
Imre 495 fa, pf., Burián Dávid 474 fa.

Bábolna SE - Zalaegerszegi TK 
4 : 0 (955 : 931)

A Bábolna SE játékosai: Burián Dávid
460 fa, pf., Dobos Filibert 495 fa, pf.

Mosonmagyaróvári TE - Bábolna SE
1 : 3 (978 : 991)

A Bábolna SE játékosai: Dobos
Filibert 494 fa, pf., Burián Dávid 497
fa.

A bajnokság állása:

1. Répcelaki SE 16 pont

2. Soproni Sörgurítók SE 14 pont

3. Zalaegerszegi TK - FMVas II. 13 pont

4. Elekthermax Vasas SE 12 pont

5. Nagyberki Attala SE 10 pont

6. Bábolna SE 10 pont

7. Teke Baráti Kör SZE 8 pont

8. Csákánydoroszló KSE 6 pont

9. Mosonmagyaróvári TE 5 pont

10. Ajka Kristály SE 4 pont

11. Horváth TKSE 2 pont

TEKE NB I.

SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt

BÁBOLNA VÁROSI SPORTCSARNOK
DECEMBERI PROGRAMJAI

December 11. (szombat) 11 órától:

U16 és U19 Utánpótlás Labdarúgó Torna
U16-os korosztály, résztvevõ csapatok: Ács, Ászár, Bábolna, Gyönyû

U19-es korosztály, résztvevõ csapatok: Ács, Ászár, Bábolna, Csém, Gyönyû,
Komárom

December 18. (szombat):

„Antos Csaba Utánpótlás Kézilabda Torna”.

December 21. (kedd) 17 óra:

Sportolók karácsonya.

December 30. (csütörtök) 12 órától

Szilveszter Kupa Labdarúgó Torna
Várjuk a jelentkezéseket az alábbi telefonszámon: 

30/417-9236 (Szilágyi Ágnes).

December és január hónapban vasárnaponként 9 órától: 

Téli Teremlabdarúgó Kupa
Résztvevõ csapatok: Aliter-P; Szend SE; Vidámfiúk Bõny; Bástya Sörözõ
Bábolna; IKR a Kukoricás Fiúk; Szûzoltó-Banaker; T-Kopiker Bábolna.
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Az ifjúsági labdarúgócsapatról ritkán
esik szó, pedig a korábbi évek küzdel-
mes csapatépítése mostanra látszik be-
érni. Még egy évvel ezelõtt is sok prob-
lémát jelentett a megfelelõ korú és
testfelépítésû focisták hiánya, fiatal,
leginkább serdülõkorú játékosok küz-
döttek a pályán idõsebb ellenfeleikkel. 
A helyzet azonban Csongrádi Péter
edzõ szerint megváltozott. A fiatalok
szeretnek edzésre járni, igénylik a ko-
moly edzésmunkát, melynek következ-
tében igazi csapatszellem alakult ki kö-
zöttük, technikailag és fizikálisan is óri-
ásit léptek elõre. A sikerek ennek hatá-
sára nem is maradtak el, hiszen az õszi
bajnoki szezonban mindössze a harma-
dik fordulóban szenvedtek vereséget a
Tát együttesétõl. Aztán tizenegy fordu-
lós veretlenségi sorozat következett, ez
idõ alatt is csupán az elsõ helyezett
Környével játszottak döntetlent. Az
utolsó fordulóban aztán hazai pályán a
Komárom együttesétõl kaptak ki, így
az elõkelõ második helyen zárták az
õszi idényt. Bravúros teljesítmény ez az
ificsapat részérõl, akik tavasszal teljes
joggal pályáznak a bajnoki címre. 
Felnõtt labdarúgóink az õszi szezon há-
rom utolsó mérkõzését elveszítették.
Hazai pályán kikaptak az Ete együtte-

sétõl, majd Esztergomban szenvedtek
vereséget, és az utolsó fordulóban itt-
hon kaptak ki a Komárom csapatától.
Szerencsére a korábbi jó eredmények-
nek köszönhetõen legényeink a hato-
dik helyrõl várhatják a folytatást úgy,
hogy az Ács csak jobb gólkülönbséggel
elõzi meg Bábolnát. 
Sajnos rengeteg fegyelmezetlenséggel
találkozhattunk meccsek közben, me-
lyeket a játékvezetõk azonnal a legsú-
lyosabb ítéletekkel toroltak meg. A Ko-
márom elleni utolsó meccs hajrájában
született a legsúlyosabb bírói döntés:
Szedlacsek Sándor és Ollé István is idõ
elõtt az öltözõbe kényszerült. Ráadásul
Ollé Istvánt sportszerûtlen magatartá-
sáért 2011. júniusáig eltiltották a sze-
repléstõl.

Eredmények:
Bábolna SE – Ete SE 0 : 1 (ifi )
Esztergomi SC – Bábolna SE 3 : 0 (ifi )
Bábolna SE – Komáromi VSE 0 : 2 (ifi)

A felnõtt bajnokság állása:
1. Tardosi FC 37 pont
2. Esztergomi SC 37 pont
3. Ete SE 33 pont
4. Oroszlányi SZE 28 pont
5. Ácsi Kinizsi SC 23 pont

6. Báboln SE 23 pont
7. Tokod SE 20 pont
8. Komáromi VSE 20 pont
9. Tát SE 18 pont

10. Zoltek Nyergesújfalu SE 18 pont
11. Kecskéd KSK 16 pont
12. Környe SE 16 pont
13. Bana Kinizsi SK 15 pont
14. Lábatlani ESE 14 pont
15. Vértesszõlõsi Art-Pack 2 pont
16. Naszály SE

Az ifjúsági (U19) bajnokság állása:
1. Környe SE 43 pont
2. Báboln SE 37 pont
3. Komáromi VSE 36 pont
4. Tát SE 28 pont
5. Kecskéd KSK 27 pont
6. Tardosi FC 25 pont
7. Ácsi Kinizsi SC 25 pont
8. Vértesszõlõsi Art-Pack 23 pont
9. Oroszlányi SZE 21 pont

10. Esztergomi SC 21 pont
11. Zoltek Nyergesújfalu SE 20 pont
12. Naszály SE 18 pont
13. Ete SE 13 pont
14. Lábatlani ESE 8 pont
15. Bana Kinizsi SK 3 pont
16. Tokod SE 0 pont

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
– az ifjúsági (U19) csapat csúcsformában, 

a felnõttek a középmezõnyben
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KÉZILABDA NB II
Eredmények:
Bábolna SE - DR LUPO Büki TK 19 : 25 (ifi 24 : 25)
Szombathelyi ESE - Bábolna SE 35 : 28 (ifi 54 : 13)
Gyõri Audi ETO KC III. - Bábolna SE 46 : 13
Komáromi AC - Bábolna SE 30 : 24 (ifi 31 : 18)

A bajnokság állása (felnõttek):
1. DR LUPO Büki TK 18 pont
2. Sárvári Fürdõ Kinizsi SE 18 pont 
3. MOGAAC DSE (Mosonszolnok) 14 pont
4. Szombathelyi ESE 14 pont
5. Gyõri Audi ETO KC III. 14 pont
6. Komáromi AC 14 pont
7. SZESE Gyõr 12 pont

8. Alsóörsi SE 5 pont
9. CVSE-Mávépcell (Celldömölk) 3 pont

10. Bábolna SE 0 pont

A bajnokság állása (ifjúságiak):
1. Szombathelyi ESE 20 pont
2. MOGAAC DSE (Mosonszolnok) 18 pont
3. Komáromi AC 16 pont
4. Sárvári Kinizsi SE 10 pont
5. Celldömölki VSE 8 pont
6. DR LUPO Büki TK 6 pont
7. Alsóörsi SE 4 pont
8. SZESE Gyõr 4 pont
9. Bábolna SE 4 pont

Következõ mérkõzés: 2010. december 11. Alsóörs 16:00:
Alsóörsi SE - Bábolna SE (ifi: 14:00)
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A Tóth József Bábolnai Után-
pótlás Football Club második
alkalommal rendezte meg
névadójáról elnevezett Tóth
József Labdarúgó Utánpótlás
Emléktornát.
Négy csapat részvételével-
Tóth József UFC, Naszály SE,
Ács SE, Bábolna SE-három
korosztályban - U7-U9-U11-
ben.
A nagyszámú érdeklõdõ jól
szórakozott az egésznapos
rendezvényen, ahol a gyere-
keknek a mérkõzések szüne-

tében csoki, szendvics és üdítõ
fogyasztására volt lehetõsé-
gük.
A támogatók, a Tóth József
UFC és a Tárkányi szülõk
gondoskodtak arról, hogy
mindenki - az ünnepek közel-
ségére való tekintettel - mara-
dandó élményekkel és a mér-
kõzéseken nyújtott teljesítmé-
nyükért kapott díjakkal gaz-
dagodva térjenek haza.
Szakmai szempontból az el-
képzelésünk az volt, hogy a
korán befejezõdött nagypá-

lyás bajnokság után a gyere-
keknek teremben is játéklehe-
tõséget biztosítsunk.

Eredmények:
U7-es korosztály:
1. Tóth József UFC
2. Bábolna SE
3. Ács SE
4. Naszály SE
Gólkirály: Széles Barnabás -
Tóth József UFC
Legjobb mezõnyjátékos: Rabi
Martin - Tóth József UFC
Legügyesebb leányjátékos:

Révai Efrida - Bábolna SE
Legjobb Tóth József UFC-s
játékos: Lakatos Valentin

U9_es korosztály:
1. Tóth József UFc
2. Bábolna SE
3. Ács SE
4. Naszály SE
Legjobb kapus: Krizsán Tibor
- Bábolna SE
Gólkirály: Olexa Máté - Tóth
József UFC
Legjobb mezõnyjátékos: Kalla
Marcell - Ács SE
Legjobb Tóth József UFC-s
játékos: Karvaj Máté

U11-es korosztály:
1. Tóth József UFC
2. Naszály SE
3. Bábolna SE
4. Ács SE
Legjobb kapus: Bartus Barna-
bás - NaszálySE
Gólkirály: Olexa Barnabás -
Tóth József UFC
Legjobb mezõnyjátékos: Né-
meth Dávid - Bábolna SE
Legügyesebb leányjátékos:
Czérna Fanni - Naszály SE
Legjobb Tóth József UFC-s
játékos: Répási Arnold

Csapatok edzõi:
Naszály SE- Papp Norbert
Ács SE- Kustán Ferenc és
Józsa Sándor
Bábolna SE - Kántor Katalin
és Zsidi József
Tóth József UFC - Nagy Lász-
ló
Támogatóink: Bernáth Tibor,
Futó Lajos, Kalamár Lajos, id.
Prekler  László,  ifj.  Tóth  Ká-
roly
Játékvezetõk: Hollósi Zoltán
és Karvaj Ottó

Köszönjük, és minden Tóth
József UFC-s lurkó, vezetõ és
szülõ nevében kívánunk kelle-
mes ünnepeket.

Futó Lajos
Tóth József UFC elnök

Nagy László
Tóth József UFC 

Szakmai Ügyvezetõ Elnök

Tóth József Labdarúgó Utánpótlás Emléktorna

U11-es korosztály Bábolna SE (3. hely)

U9-es korosztály Bábolna SE (2. hely)

U11-es korosztály Tóth József UFC (1. hely)

U9-es korosztály Tóth József UFC (1. hely)

U7-es korosztály Tóth József UFC (1. hely)U7-es korosztály Bábolna SE (2. hely)
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Elméletileg elmélet és gyakorlat között
nincs különbség. Gyakorlatilag azonban
van! Ez a nagy igazságot rejtõ közhely mo-
toszkált a fejemben az óvodásoknak no-
vemberben szervezett sportdélelõttöt lát-
va. 

Ugyanis sok szó, talán túl sok is hang-
zik el mostanában a mozgásra nevelés
fontosságáról. Ám, szakemberek állítják,
ennek ellenére egyre több a mozgásszervi
betegségben szenvedõ felnõtt és gyerek,
de a túlsúly is állandó témát ad az orvo-
soknak, pedagógusoknak. 

A leghatásosabb ellenszer talán, ha
minél kisebb korban a sport szeretetére
neveljük a kicsiket, vagy legalább is, igyek-
szünk teret és lehetõséget adni nekik a ve-
lük született mozgás kiélésére. Ezt tette a
bábolnai sportcsarnok gondnoka, aki im-
már negyedik alkalommal hívta meg a
környék óvodásait egy jóízû „tornaórára”.

Szilágyi Ágnes maga is a sportos élet-
mód híve, hiszen korábban atletizált, ko-
sár- és kézilabdázott, majd a Bábolnai SE
oszlopos tagjává vált. Így nem meglepõ

módon a város sporteseményeinek szer-
vezésénél mindig ott találjuk a nevét. Ám,
ahogy elmondta, bár szívesen vesz részt az
iskolások, a fiatal felnõttek vagy akár szép-
korúak egészségének megõrzését célzó
események szervezésében, a szíve mégis
csak a legkisebbek felé húz.

Ezek után látva, hogy az õszi szünet-
ben némiképp fellazul a sportcsarnok be-
táblázottsága, meghívta Tárkány, Bana,
Nagyigmánd és a helyi óvoda apróságait
egy kis mozgásra. Mozgásból pedig nem is
volt hiány, hiszen a rendezvényen megje-
lent 150-160 gyermek és óvónénijeik egy
nagy, közös zenés bemelegítéssel kezdtek. 

A programban aztán a középsõ- és
nagycsoportosok sorversenyen mérhették
össze tudásukat és persze, fürgeségüket.
Míg a nagyobbak versengtek, a kisebbek a
sportszerekkel és a szomszéd település
ovisaival ismerkedhettek. 

Nem maradhatott el, az immár hagyo-
mányosnak tekinthetõ kötélhúzás sem,
ahol az aprótalpúak és a felnõttek együtte-
sen feszültek neki az ellenfélnek. Amikor
pedig már kicsi és nagy is jólesõen elfá-
radt, Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes
tagja adott koncertet.

Ahhoz nem kell nagy tudomány, hogy
felmérjük: a hasonló rendezvényekkel le-
het igazán megszerettetni a sportot a leg-
fiatalabbakkal. Persze – és ez már a sport-
délelõttön résztvevõ óvónõk elmondásá-
ból derült ki –, nem minden ovinak van a
lehetõsége arra, hogy nagy térben, valódi
sporteszközökkel mozgassa meg a kicsi-
ket. Ennek ellenére az óvodapedagógusok
egybehangzóan állítják: egy kis tornaszo-
bában vagy egy jó nagy udvaron, szabadle-
vegõn ugyanígy sportszeretõ emberkéket
lehet nevelni. Lényeg, hogy valóban en-
gedjük játszani is gyermekünket.
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MOZGÁSRA NEVELÉS A GYAKORLATBAN

BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje

Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter

A szerkesztõség munkatársai:
Bakos Mónika

Pruzsinszki Erika (tördelõszerkesztõ)
Veresné Szkocsek Mária

Levélcím:
Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 222-797

Fax: (34) 369-759

Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna
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Második alkalommal ke-
rült megrendezésre telepü-
lésünk sportcsarnokában
Szilágyi Ágnes ötlete nyo-
mán és szervezõmunkája
eredményeképpen a „Szép-
korúak” Focitornája elneve-
zésû sportesemény 45 év fe-
letti focisták számára. 

Ezúttal Gyõrbõl és Gyõr
környékérõl hívott meg csa-
patokat a torna szervezõje.
Itt volt bábolnai öregfiúk
mellett a MÁV DAC, az
Ikrény, az Old Boys Gyõr és
a Gyirmót gárdája.

Az együttesekben feltûn-
tek egykori neves játékosok
is, akik az 1970-es ’80-as
években elsõ és másod osz-
tályú labdarúgók voltak. Õk
javarészt már 60 éves koruk-
hoz közelítenek, de még
mindig remekül értik a foci
csínját-bínját.

A játékosok nagy elszánt-
sággal és gyõzni akarással
vették az akadályokat, me-
lyen a sportszerûség játszot-
ta a fõ szerepet. A körmér-
kõzéses lebonyolításnak kö-
szönhetõen

izgalmasan alakult a tor-
na. A résztvevõk bebizonyí-
tották, hogy 45 éves kor fe-
lett is kitûnõ sport a foci.

Helyezések:
1. MÁV DAC Gyõr 12 pont
2. Ikrény Öregfiúk 9 pont
3. Öregfiúk Bábolna 6 pont
4. Old Boys Gyõr 3 pont
5. Edzõk Gyirmót 0 pont

Legjobb kapus: Simon Géza
(Öregfiúk Bábolna)
Gólkirály: Csollány Imre
(MÁV DAC Gyõr)
A torna legidõsebb játékosa:
Füredi Sándor (Öregfiúk
Bábolna)
A legtechnikásabb játékos:
Horváth Dénes (MÁV DAC
Gyõr)

A torna támogatói voltak:
Bábolna Város Önkormány-
zata, Peresztegi Gábor, Vida
Pékség, Csillag József, Cseh
László, Szilágyi Ágnes.
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,,SZÉPKORÚAK’’
FOCITORNÁJA

Edzõk Gyirmót

Old Boys Gyõr

Öregfiúk Bábolna

Ikrény Öregfiúk

MÁV DAC Gyõr

A torna legidõsebb játékosa: Füredi Sándor

A legtechnikásabb játékos: Horváth Dénes

Gólkirály: Csollány Imre

A torna legjobb kapusa: Simon Géza


