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Kedves Bábolnai Lakosok!
Elfogyott a pezsgõ, elhalkult a trombita, 
Hidd, ez az év lesz éveid legjobbika.
Dolgozz, szeress és keresd a szépet.
Adjon az Isten Boldog Új Évet!

Ismét beköszöntött egy új
esztendõ! Az év végén jó
volt kicsit lassítani, meg-
pihenni, meghitt beszél-
getéseket folytatni csalá-
dunk, barátaink, ismerõ-
seink körében. Talán volt
idõnk arra is, hogy át-
gondoljuk a 2010-es év
eredményeit, kudarcait, s
kicsit elõre tekinthessünk
az új esztendõre. Az el-
múlt év Önkormányza-
tunknak – a pályázatok
sikerességének köszönhetõen – eredményes volt,
ugyanakkor a mindennapokban számtalan gonddal,
problémával küzdöttünk meg települési,  lakossági és
családi szinten egyaránt. 
Köszönjük mindazoknak a tevékenységét, támogatá-
sát, akik segítették településünk fejlõdését, intézménye-
ink mûködtetését, karitatív gyûjtéseinket, rendezvénye-
ink sikeres lebonyolítását!

Tisztelt Bábolnai Polgárok!
Múltunk, emlékeink, hagyományaink nélkül gyökérte-
lenek lennénk! A történelem országútján haladva Bá-
bolna közössége is azért dolgozik, hogy jeleket, emléke-
ket hagyjon az utókorra, jobb életet teremtsen a fiata-
labb nemzedéknek. 
Az Önkormányzat minden segítséget megad, hogy ez
így legyen! Természetesen az egyénnek és a családok-
nak is kell tennie ezért, hisz mindenki felelõsséggel vi-
seltetik magáért is.

Kedves Bábolnaiak!
A fent idézett gondolatok jegyében kívánok mindany-
nyiunknak jó egészséget, sikert a munkában, megértést
a családban és sok szerencsét a mindennapokban a
2011-es évre!

dr. Horváth Klára
polgármester

Bábolnán járt a Mikulás
Képes tudósítás a 2. oldalon.

KARÁCSONY
Képes beszámoló a 12-16. oldalon.

Adózók fogadása
Cikkünk a 3 oldalon.
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Bábolnán járt a Mikulás
Mint minden évben, a gyermekek legnagyobb örömére

Bábolnára is ellátogatott a Mikulás. Járt az általános is-
kolában, az óvodában, a Szabadidõközpont színpadán, az
Idõsek Klubjában és sétálgatott településünk központjá-
ban.

A Mikulás az általános iskolában kezdte bábolnai körútját.
Hintóján érkezett az iskola elé, ahol sok gyermek várta. Nagy
örömet szerzett a temérdek kiosztott szaloncukorral.

Városunk központjában is tiszteletét tette a Mikulás. Sétálga-
tott fel s alá, közben leszólított kicsiket, nagyokat, fiatalokat,
idõsebbeket. Aki verssel, vagy énekkel lepte meg, jutalmat ka-
pott szaloncukor formájában. Még a szabályosan közlekedõ au-
tósokat is megajándékozta. 

A „FIDESZ-Mikulás” immár 21. éve látogat el Bábolnára. A
Szabadidõközpont színpadán ezúttal is megajándékozott kicsi-
ket, nagyokat. Fergeteges bûvészparádét láthattak a résztvevõk,
majd filmvetítés zárta az estét.

Az óvodában az ablakon keresztül kopogtatott a Mikulás a
gyermekek legnagyobb meglepetésére. Körbejárt az udvaron,
mindenkinek integetett, még a legapróbbaknak, a bölcsõdések-
nek is hozott ajándékot.

Az Idõsek Klubjában kellemes hangulat fogadta. Énekek,
versek hangzottak el, majd ajándékokat osztott nyugdíja-
sainknak.



„Ha a hegy nem megy Moha-
medhez, Mohamed megy a
hegyhez” – idézte a legutóbbi
közmeghallgatás kapcsán a jól
ismert közmondást dr. Horváth
Klára polgármester. Ezzel vilá-
gította meg azt, miért változta-
tott a korábbi városgyûlési gya-
korlaton.

December 2-án a Szabadidõ-
központ jócskán megtelt nézõ-
tere bizonyította: a városlakók
fogékonyak az önkormányzattal
való párbeszédre. A polgármes-
ter röviden értékelte a 2010-es
esztendõt s vázolta az idei évre
váró fejlesztéseket, elképzelése-
ket. A beszámolót látványossá
tette az a film, amely a múlt év
beruházásait, elõrelépéseit, s a
jövõre váró feladatokat mutatta
be.

–  Az alakuló önkormányzati
ülésen polgármesteri progra-
mom egyik sarokköveként jelöl-
tem meg, hogy közvetlenebb

kapcsolatot kívánok kialakítani
a lakossággal. Ennek jegyében
szélesre tártuk a polgármesteri
hivatal kapuit. De, ha a polgá-
rok nem jönnek el hozzánk, ak-
kor Mohamed és a hegy példá-
jából kiindulva, mi megyünk a
lakossághoz. Korábban ugyanis
– a jogszabályban elõírt módon
– évente tartottunk a városhá-

zán közmeghallgatásokat. Ezek
azonban csekély érdeklõdésre
tartottak számot, s nem érték el
a kívánt hatást. Változtatva
ezen a gyakorlaton ide, a Sza-
badidõközpontba hívtuk meg az
érdeklõdõket – magyarázta dr.
Horváth Klára az újítás okait.

A polgármester elmondta: az
új helyszín és a vetített képes

elõadás meghozta gyümölcsét.
A közmeghallgatás résztvevõi –
amellett, hogy a korábbinál jó-
val nagyobb számban voltak –
bizalommal kérdeztek, mond-
ták el véleményüket az önkor-
mányzat munkájáról. A sikeren
felbuzdulva a jövõben telepü-
lésrészekre lebontva mini „vá-
rosgyûléseken” kaphatnak in-
formációt az itt élõk. A fõként
vendéglátó egységekbe szerve-
zett fórumokon az adott város-
rész lakóinak problémáira fóku-
szálva ad majd válaszokat a pol-
gármester. A tervek szerint két-
havonta tartandó találkozókról
a célzottan az ezekre az utcákra
kiszórt szórólapokból és a váro-
si televízió képújságján megje-
lenõ felhívásból informálódhat-
nak a lakosok. A Bábolna egé-
szét érintõ kérdéseket pedig a
november környékére idõzített
új köntösbe bújtatott, ám ha-
gyományos közmeghallgatáson
tárgyalhatják meg a városlakók
az önkormányzat vezetõivel.

- bm -  
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Nem babonásak Bábolna legnagyobb
adózói, de az önkormányzat tagjai sem.
Ugyanis most már hagyományosan Luca
napjára, azaz december 13-ára idõzítik
azt a fogadást, ahol a város kasszájába
legtöbbet befizetõ vállalkozók és ezt az
összeget a köz javára fordító vezetõk ta-
lálkoznak egymással. 

Az Ötösfogat étterembe idén 42 cég
kapott meghívást. Ezek azok a gazdasági
társaságok, amelyek a Bábolnán bejelen-
tett székhellyel rendelkezõ csaknem 300
vállalkozás közül a legnagyobb összeget,
fejenként egymillió forintnál is többet
tesznek be abba a bizonyos nagy kalapba.
Az általuk befizetett iparûzési, építmény-
és gépjármûadók (a bevételi oldalon a
legnagyobb arányt az iparûzési- és épít-
ményadók jelentik) képezik a város 650

milliós költségvetési bevételeinek nagyjá-
ból felét.

A többi kis-és középvállalkozáshoz egy
levelet juttatott el karácsony elõtt az ön-
kormányzat. A küldeményben megkö-
szönték adóforintjaikat és azt a munkát,
amellyel a város rendezvényeit, intézmé-
nyeit támogatták. Újdonságként idén elõ-
ször egy kérdõívet is találhattak a címzet-
tek a borítékban. Ezen javaslataikat, kér-
déseiket, problémáikat jelezhetik az ön-
kormányzat felé. 

Az exkluzív fogadás nemcsak azért volt
különleges, mert meghívót csak azok
kaptak, akik egymillió forint feletti adó-
befizetéssel gazdagították a várost, ha-
nem azért is, mert az ülésrendet is az ön-
kormányzat szabta meg. Így a testületi ta-
gok és a meghívott intézményvezetõk szó

szerint közelebbi kapcsolatba kerülhet-
tek a város gazdasági életét mozgásban
tartó cégek elsõ embereivel. Arról, hogy
a befizetett adóforintok sorsáról még in-
kább képet alkothassanak a nagy adózók,
dr. Horváth Klára gondoskodott. A bõ
egy héttel azelõtti közmeghallgatáson
már bemutatott kisfilm segítségével is-
mertette a 2010-es év beruházásait, a vá-
ros intézményeinek életét, a civil szerve-
zetek tevékenységét, a sport- és kulturális
rendezvényeket, ugyanakkor elõrevetí-
tette a már megkezdett, illetve a 2011-re
ütemezett feladatokat is. 

Végül a fogadáson résztvevõk egy po-
hár pezsgõvel koccintottak a sikeres új
esztendõre. 

- bakos mónika -

BELÉPÉS CSAK EGYMILLIÓ FELETT!

Mohamed és a hegy esete Bábolnán
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Elsõ napirendi pont keretében a
képviselõk beszámolót hallgatnak 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
az Európai Unió által meghirdetett
testvér települési kapcsolatok lebonyo-
lítására irányuló pályázaton való elin-
dulásról kellett dönteni. A Képviselõ-
testület felhatalmazta a polgármestert
a szerzõdés aláírására.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a képviselõk egyhangúan elfogad-
ták az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetési rendeletének módosítását.

A harmadik napirendi pontban ke-
rült sor az Önkormányzati bérlakások
2011. évi lakbérének megállapítására.
A Képviselõ-testület 5 %-os inflációkö-
vetõ béremelést szavazott meg. A költ-
ségelvû bérlakások bérleti díja nettó
760,- Ft/hó/m2-re, míg a piaci alapú
bérlakások havi díja komfortos lakás
esetében nettó 330,- Ft/hó/m2-re, össz-
komfortos lakás esetében pedig nettó
390,- Ft/hó/m2-re növekszik majd 2011.
január 1-jétõl. Ezen napirendi pont ke-
retében döntött a Képviselõ-testület
arról, hogy a Rózsaerdei út 12. fsz. 1.
szám alatti Önkormányzati lakást meg-
hirdeti eladásra. 

A következõ napirendi pont kereté-
ben a Képviselõ-testület módosította a
temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
rendeletét. 2011. január 1-jétõl a sírhe-
lyek árát és a temetkezéssel kapcsola-
tos szolgáltatások díját 5 %-kal emelte
meg.

Az ötödik napirendi pontban került
sor a közterület használati díjak 2011.
évre vonatkozó megállapítására. A
Képviselõ-testület a közterület haszná-
lati díjak mértékén nem változtatott,
így továbbra is az elõzõ évben érvény-
ben lévõ tarifák érvényesek az idei év-
ben is. 

Hatodik napirendi pont keretében a
Képviselõ-testület egy teljesen új ren-
deletet alkotott a víz- és csatornadíjak
megállapításáról. A testület egy 16 év-
vel ezelõtti rendeletet helyezett hatá-
lyon kívül. A rendeletbe bekerült a
közüzemi ivóvíz szolgáltatás (a szolgál-
tatást a Bábolnai Szennyvízkezelõ és
Szolgáltató Kft.  közületek részére biz-
tosítja, lakossági fogyasztást nem

érint), melynek a díja 256,- Ft + ÁFA.
A csatornadíjaknál a Képviselõ-testület
5 %-os emelésrõl döntött. Így 2011. ja-
nuár 1-jétõl a lakosság által fizetendõ
csatornadíj nettó 224,- Ft/m3-re, míg a
közületi fogyasztás után fizetendõ csa-
tornadíj nettó 384,- Ft/m3-re emelke-
dik.

A következõ napirendi pont kereté-
ben a bábolnai önkormányzat tulajdo-
nában lévõ építési telkek ára került
megtárgyalásra. A város Képviselõ-tes-
tülete nem emelt az eddig érvényben
lévõ árakon, így Bábolnán az idei esz-
tendõben is nettó 3.200,- Ft/m2 a telkek
ára. 

Nyolcadik napirendi pontban az ét-
kezési térítési díjak 6 %-os emelésérõl
döntött a Képviselõ-testület. A Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsõde esetében
2011. január elsejétõl az óvodások és a
bölcsõdések számára nettó 312,- Ft-ba
fog kerülni egy ebéd, míg a felnõttek-
nek, alkalmazottaknak és vendégeknek
nettó 560,- Ft-ot kell majd fizetniük az
ebédért.

Az Általános Iskola konyháján a
napköziseknek nettó 360,- Ft-ot, a
menzásoknak nettó 272,- Ft-ot, a fel-
nõtteknek, alkalmazottaknak és a ven-
dégeknek pedig nettó 560,- Ft-ot kell
fizetniük a jövõ évben. 

Kilencedik napirendi pont kereté-
ben beszámoló hangzott el a Komá-
rom-Bábolna Többcélú Kistérségi Tár-
sulás 2010. évi II. féléves mûködésérõl.  

A következõ napirendi pont kereté-
ben a 2011. évi kulturális programterv
elfogadására került sor. A Képviselõ-
testület a jövõ évi, nagyon részletesen
kidolgozott programtervet egyhangú
szavazással elfogadta.

A 11. napirendi pont keretében a
képviselõk részére laptopok vásárlásá-
ról született döntés, így jelentõs költ-
ségmegtakarítás érhetõ el az önkor-
mányzat mûködésében.

A 12. napirendi pont keretében a
Képviselõ-testület a 2011. évi munka-
tervet fogadta el. 

A következõ napirendi pont kereté-
ben a képviselõk a járóbeteg szakellá-
tás beutalási rendjének módosítását
kezdeményezték. Bábolna Város hosz-
szú éveken keresztül a gyõri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház ellátási kö-
telezettségébe tartozott. Az elmúlt hó-

napok folyamán az önkormányzat felé
a helyi lakosoktól és a helyi orvosi ellá-
tást biztosító szolgáltatóktól folyama-
tosan érkeztek jelzések arra vonatko-
zóan, hogy jogszabályi változások miatt
a Bábolnáról érkezõ betegeket nem
látják el Gyõrben. A Képviselõ-testület
arról döntött, hogy kezdeményezi a je-
lenlegi beutalási rend módosítását.

A 14. napirendi pont keretében a
HELYDENT Kft. – dr. Vámos Gábor
fogszakorvos – megkeresését tárgyalta
a Képviselõ-testület, mely arról szólt,
hogy új fogorvosi szék vásárlásához ké-
ri az önkormányzat segítségét. A testü-
let úgy döntött, hogy a két ajánlat közül
az olcsóbb szék megvásárlását támo-
gatja. 

A 15. napirendi pont keretében a
Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgálta-
tó Kft.  Felügyelõ Bizottsági tagjainak
megválasztásáról született döntés. A
Felügyelõ Bizottság tagjainak mandá-
tuma 2010. december 31-én jár le. A
testület döntése alapján 2014. decem-
ber 31-ig ismét Bierbauer Imrét,
Zábrádi Jánost és Cseh Lászlót válasz-
tották meg a Felügyelõ Bizottság tagja-
inak. 

A következõ napirendi pont kereté-
ben tájékoztatást hallgattak meg a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás 2011. év-
re vonatkozó terveirõl. Ennél a napi-
rendi pontnál a Képviselõ-testület tag-
jai felháborodásuknak adtak hangot,
mivel a Gyõr Nagytérségi Társulás által
2011. évben bevezetésre kerülõ szolgál-
tatási díj megállapításának módjával
nem értenek egyet. A Képviselõ-testü-
let nem tartja szükségesnek a havi díj-
tételbe beépíteni a „rendelkezésre állá-
si díjat”, és a korábbi egyeztetéseken
elhangzottaknak megfelelõen a barna
tetejû edényzetek ürítéséért nem java-
solja térítési díj megállapítását. 

Egyebek napirendi pont keretében a
rendezési terv módosításáról dön-
töttek.

Zárt ülés keretében a Képviselõ-tes-
tület egy helyi lakos panaszát tárgyalta,
mely az egyik segélyezési formával kap-
csolatban emelt kifogást, és a Bábolná-
ért Közhasznú Közalapítvány támoga-
tásának módját is kifogásolta. A testü-
let felkérte a Polgármesteri Hivatalt,
hogy a panaszos levelet továbbítsa a
Közalapítvány részére.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Bábolna Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2010. december 16-án tartotta a 2010-es évben utolsó rendes testületi ülését



2011. január 5. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
–  a  szolgáltató  korábbi  ígéretei  ellenére

drasztikus  áremelésre  készül
A Képviselõ-testület december 16-i ülésén hosszasan tár-

gyalta a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás tájékoztatóját 2011. évi terveirõl.
Bierbauer Imre alpolgármester úr a hónap elején részt vett
két olyan tájékoztatón, melyen a társaság polgármesterek-
nek és települési képviselõknek tartott tájékoztatót terveik-
rõl, így képviselõink és a televíziónézõk elsõ kézbõl értesül-
hettek az ott elhangzottakról. 

A lényeg, hogy önkormányzatunk sem ért egyet a lakossá-
got terhelõ drasztikus áremeléssel és a szolgáltató már-már
monopolhelyzettel visszaélõ magatartásával. Mindent meg-
próbálnak annak érdekében, hogy a tervezett áremelést el-
kerüljék. 

A hulladékgazdálkodási társulás egyrészt rendelkezésre
állási díjat kíván bevezetni, másrészt a kukák ürítési díjait is
nagy mértékben emelné, harmadrészt pedig a hitelként fel-
vett önrészt emelné 10 %-ról 30 %-ra. Mindezt „természe-
tesen” a lakosság által fizetendõ díjakba beépítve. 

A szolgáltató a következõ 2011-re vonatkozó összegszerû
elképzelésekrõl tájékoztatta az önkormányzatot. Az adatok
120 l-es edényekkel számolnak és bruttó értékek.

IIddõõnnkkéénnttii  üürrííttéésseekkkkeell  sszzáámmoollvvaa::
- rendelkezésre állás 10.564,- Ft/év/ingatlan
- bio ürítés 19 x 474,- Ft/ürítés 9.006,- Ft/év/ingatlan
- maradék hulladék 15 x 541,- Ft/ürítés 8.115,- Ft/év/ingatlan

öösssszzeesseenn 2277..668855,,-  FFtt//éévv//iinnggaattllaann

HHaa  mmiinnddiigg  kkiitteesszzii  aa  hhuullllaaddéékkggyyûûjjttõõ  eeddéénnyytt,,  
iiggéénnyybbee  vveesszzii  aazz  öösssszzeess  üürrííttééssii  lleehheettõõssééggeett::

- rendelkezésre állás 10.564,- Ft/év/ingatlan
- bio ürítés 52 x 474,- Ft/ürítés 24.648,- Ft/év/ingatlan
- maradék hulladék 26 x 541,- Ft/ürítés 14.066,- Ft/év/ingatlan

öösssszzeesseenn 4499..227788,,-  FFtt//éévv//iinnggaattllaann

Január 12-én rendkívüli pénzügyi bizottsági ülésen tárgyal
önkormányzatunk a szolgáltató képviselõivel e jelentõs kér-
désrõl.

Változott a beutalási rend –
remélhetõleg hamarosan

visszaáll a régi
Amint azt sok bábolnai lakos tapasztalhatta – legalábbis

azok, akik valamilyen szakrendelésrõl kórházi beutalót kap-
tak -, hogy tavaly nyár óta a gyõri kórház és szakrendelõk
nem fogadják betegeinket. Sajnos ez abból adódik, hogy
2010. második félévétõl változtak az egészségügyi rendelke-
zések, melyek regionális szintre helyezték a beutalási rend-
szert. Ez azt jelenti, hogy lakosaink beutalóval csak Komá-
rom-Esztergom, Fejér, vagy Veszprém megyei kórházakban
jogosultak ellátásra. A bábolnaiak évtizedek óta megszok-
ták, hogy elsõsorban a gyõri kórházba menjenek, ott van ja-
varészt kialakult orvos-beteg kapcsolatuk. Természetesen
sokaknak elõnyös a tatabányai vagy szõnyi kórház, de nyil-
ván senki nem szeretne bizonyos esetekben Székesfehérvár-
ra, vagy Veszprémbe utazni.

Ezért önkormányzatunk úgy határozott, hogy él azzal a le-
hetõséggel, mely szerint megkereste a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés és a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Köz-
gyûlés elnökét és megegyezésüket kérte az ügyben. A lehet-
séges megegyezést követõen újból fogadhatja a Bábolnáról
érkezõ betegeket a gyõri kórház várhatóan 2011 tavaszától.

Addig is a jelenlegi beutalási rend van érvényben, melyet
megtekinthetnek a www.btv.hu weboldalon.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete el-
adásra hirdeti meg a Bábolna belterület Rózsaerdei út
12. fsz. 1. (hrsz: 911/50/A/1) alatti lakás és a Bábolna Ró-
zsaerdei út 12. (hrsz: 911/50/C/2) alatti garázs ingatlan-
jait együttesen. Legkisebb ajánlható ár bruttó 6.500.000,-
Ft. A pályázat nyertese az lesz, aki a legnagyobb összegû
vételárat ajánlja, azonos összegû pályázatok esetén a leg-
rövidebb határidejû teljesítést vállaló lesz a nyertes.

Pályázatok benyújtásai határideje: 2011. január 15.
Pályázatok benyújtási helye:

Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda 
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.) 

A pályázat szükséges mellékletei: 
-  vételár ajánlat, fizetési ütemezéssel
-  a vételár fedezetét igazoló pénzintézeti dokumentáció

Bábolna is mentõállomást kap
Országszerte 22 új mentõállomás épülhet európai uniós forrásból és a települési önkormányzatok ingatlan fel-

ajánlásaiból, köztük Bábolnán is.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ (MNV) Zrt. jóváhagyta azt a 22 szerzõdést, amelyek keretében önkormány-

zatok ingatlanokat ajánlottak fel az államnak mentõállomások létesítésére. A mentõszolgálat egy európai uniós fi-
nanszírozású, a ,,sürgõsségi ellátás fejlesztése – mentés, légi mentés’’ elnevezésû kiemelt projektben kívánja bõví-
teni mentõállomásainak hálózatát.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, hogy egy Rózsaerdei úti 2000 négyzetméteres telket ajánlottak fel a
mentõállomás részére. Az építésre azért van szükség, mert településünk Komáromtól 23, Gyõrtõl 28 kilométerre
fekszik, és egyik helyrõl sem ér ki negyedóra alatt a mentõ.
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Bábolnai alelnöke van
a Komárom-Esztergom Megyei 

Atlétikai Szövetségnek
A Bábolnai Sportegyesület szakosz-

tályának eredményes mûködése mel-
lett, sportdiplomáciai siker is született
2010-ben. A megújult Komárom-Esz-
tergom Megyei Atlétikai Szövetség al-
elnökének választották Cseh Lászlót.

A KEMASZ 2010. december 7-i
közgyûlésén Cseh László személyében

új alelnököt választottak a szövetség tagszervezetei
(szakosztályai).

A szövetséget továbbra is Unger Károly (Tatabánya)
elnök vezeti, helyettese Cseh László (Bábolna) lett. A
szövetség fõtitkári funkcióját 1976 óta Szöllõsi Miklós
(Bokod) látja el, õt Csapó Katalin (Tatabánya) titkár se-
gíti munkájában.

Megalakult egy versenybírói-versenyszervezõi team,
melynek tagjai : Csapó Katalin, Cságola Mariann (Tata)
és Csonka Balázsné (Bokod).  A volt válogatott Darabos
Balázs gyalogló segítségére a késõbbiek során feltétlenül
számít a szövetség elnöke.

Az alelnök feladata lesz a médiákkal való szorosabb
kapcsolattartás, a támogatókkal való foglalkozás és a
szakosztályok munkájának segítése különös tekintettel az
utánpótlás nevelés kérdésére.

ARANY JÁNOS 
ANYANYELVI VERSENY

2010. december 12-én került megrendezésre  Budapesten
az Arany János Anyanyelvi Verseny országos döntõje. Isko-
lánkat négy tanuló képviselte. A diákoknak helyesírási ké-
pességükrõl, nyelvhelyességi ismereteikrõl, leíró magyar
nyelvtani tudásukról kellett számot adniuk. Az ország külön-
bözõ általános iskoláiból, illetve hat-és nyolc évfolyamos
gimnáziumaiból érkeztek a versenyzõk, hogy összemérjék
tudásukat. Harminc írásbeli feladatot kellett megoldaniuk  a
résztvevõknek. Iskolánk tanulói ezúttal is jól szerepeltek,
Soós Gábor 5. a osztályos tanuló  5. helyezést, Bognár Lilla
5. b osztályos tanuló 10. helyezést ért el.

Gratulálunk diákjainknak!
Veresné Szkocsek Mária magyartanár

19. BÁBOLNAI
SAKKFESZTIVÁL 

Célja:
Megyénk amatõr sakkozóinak kívánunk 

díjazott versenyzési és találkozási
lehetõséget biztosítani.

Idõpont: 2011. január 29-én 8 órakor
(regisztrálás 7 órától)

Helyszín:
Bábolnai Általános Iskola

Nevezési cím: Bierbauer Imre
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.

Napközben a 34/369-220 –as telefonon
(Ált. Iskola száma)

vagy faxon a  34/ 568-154 –es számon.
Este 34/ 369-710 vagy 70/ 520-4323 

számon.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Bognár
Lilla

Soós
Gábor

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
GYÓGYULJON A TEST ÉS A LÉLEK HARMÓNIÁJÁNAK

EGYENSÚLYÁVAL

Számítógépes állapotfelmérés,
Gyógynövény terápia, aromaterápia,
Komplett méregtelenítés
Frissítõ talpmasszázs
Holisztikus fogyókúra
Mozgásszervi betegségek kezelése

BEMER terápiával

PATIKA, TEMPO, AXA KÁRTYÁT,
ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADOK

BÉRLETAKCIÓK!
TÖRZSVENDÉG KEDVEZMÉNYEK!

SZERETETTEL VÁROM
VENDÉGEIMET!

Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
gyógyszerész természetgyógyász

+36305174790

www.fitohed.mlap.hu
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Levelet juttatott el szer-
kesztõségünkhöz az Ölbõi
Aranyhal Horgászegyesület
vezetõje Balogh István, kér-
ve, hogy Müller Bélának, a
Bábolna Nemzeti Ménes-
birtok Kft. ügyvezetõ igazga-
tójának szóló írását tegyük
közzé. 

Szerkesztõségünk azon-
ban – ahogyan eddig – úgy a
továbbiakban sem kíván
ilyen fajta levelezéseknek te-
ret, s felületet biztosítani.
Hogy a témával mégis foglal-
kozunk, annak az a sajnála-
tos tény az oka, hogy az egy
városban tevékenykedõ
egyesület és kft. hónapok
óta nem tudott szót váltani, s
ezért szót érteni sem egy-
mással. 

A magunk korlátozott esz-
közeivel nem tehetünk mást,
minthogy így, lapunk hasáb-
jain próbáljuk a párbeszédet
elõsegíteni címzett és levél-
író között.

A szóban forgó panaszle-
vélbõl árad a csalódottság. A
sorokból kitûnik, három hó-
napig sikertelenül próbálta
az egyesület szóban megbe-
szélni problémáit a velük
szerzõdésben álló Ménes-
birtok vezetõségével. A
megállapodás lejárta elõtt
néhány nappal – írja Balogh
István – Müller úr egy levél-
ben mondta fel az egyesület-
tel kötött szerzõdést.

Majd meglehetõsen indu-
latos mondatok után a hor-
gászegyesület elnöke ultimá-
tumot ad a Ménesbirtok elsõ
emberének. Ebben leszöge-
zi, hogy a szerzõdésbontás-
ról szóló határozatot a hor-
gászok nem veszik figyelem-
be, mivel az Ölbõi-tó tulaj-
donjoga Tárkányt és Pan-
nonhalmát illeti, s mindkét
településsel felvették már a
kapcsolatot. Emellett arról
is tájékoztatja Balogh István
Müller Bélát, hogy az egye-
sület összes bevételébõl ha-

lat telepítettek a tóba, s mi-
vel a pecások hasztalan pró-
bálkoztak tárgyalni az érin-
tettel, így – bízva a jövõben –
nem kis költségen legyártat-
ták a 2011-es fogási napló-
kat, tagsági könyveket és az
állami horgászjegyeket.

Balogh István ír arról is,
hogy az egyesületi vezetõség
határozata alapján 3 évig – a
halállomány elfogytáig – díj-
talanul horgászhatnak majd
az Ölbõi-tavon a tagok, akik
sok ezer óra társadalmi
munkával valóságos kis pa-

radicsommá változtatták a
tavacska környékét. S ha e
döntés ellen Müller Bélának
kifogása van, terelje az ügyet
jogi útra. 

Semmiképp sem szeret-
nénk elviccelni a dolgot, de
nem lehetne mégis egy kéré-
sünk az Aranyhalhoz? Urak!
Mit szólnának ahhoz, hogy
egy jóízû halászlé mellett
megbeszéljék ügyes-bajos
dolgaikat? Mert, bár a hor-
gászokról úgy hírlik, hallga-
tag emberek, azért mégis-
csak szóból ért az ember…

Jelenleg 12 kisgyermek és
szülei élvezik a bölcsõde nyúj-
totta szolgáltatás kényelmét.
Ahogy Martonosiné Hegegy
Mária intézményvezetõ
mondja, már most maximális
létszámmal mûködnek. 

A napjainkban elterjedt
kétkeresõs családmodell, s ki-
váltképp a válság családokra
mért sokkja azonban több
anyukát arra kényszerít, hogy
gyermeke óvodás kora elõtt
visszatérjen a munkába. Ápri-
listól további 7 kicsivel többrõl

kell gondoskodnia a bölcsõdé-
nek, szeptembertõl pedig még
egy csoportnyi, azaz 12 apró-
talpú beíratását jelezték a szü-
lõk. Mindez azt jelenti, hogy
elkerülhetetlenné vált a legki-
sebbek napközbeni ellátását
vállaló intézmény bõvítése. –
Korábban 30 férõhelyes volt a
bölcsõdénk, így az akkor hasz-
nált, ma az óvodához tartozó
helyiségek visszaalakításával
megoldható egy új csoport
nyitása. Ehhez mindössze a
jegyzõnek kell a bölcsõde mû-

ködési engedélyét, immár az
új formában kérvényeznie a
megfelelõ hatóságnál – ma-
gyarázza Marika, az intéz-
mény vezetõje. 

A picik létszámának növe-
kedése azonban a gondozói
állományt is érinti, hiszen a je-
lenlegi gárdával a megduplá-
zódott gyereksereget nem ké-
pes már ellátni a bölcsi. Így
mindenképpen fel kell venni
egy gondozónõt. Ezt leszámít-
va a bölcsõde élete változatlan
marad. Ezen túl is másfél éves

kortól fogadják a kicsiket, mi-
vel az intézménynek nincs a
csecsemõk ellátásához jogsza-
bályban elõírt tejkonyhája. A
legkisebbek óvodaérettségük
eléréséig élvezhetik a gondo-
zónõk adta biztonságot, de az-
tán sem kell teljesen búcsút
mondaniuk szeretett bölcsõ-
déjüknek, hiszen az ovisok
ugyanabban az épületben,
csak egy ajtóval arrébb töltik
játékkal és mesékkel napjai-
kat. 

- bm -

Partra vetett Aranyhal?

Kinõtték a kicsik a bölcsõdét



8. oldal 2011. január

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

Német, szlovén, cseh és francia
lovasiskolák diákjai és tanárai érkez-
tek december közepén Bábolnára a
Pettkó-Szandtner szakintézménybe,
hogy tapasztalatokat szerezzenek az
itt folyó oktatási-képzési munkáról.

A Leonardo-program keretében
meghirdetett látogatás akár formális
is lehetett volna a vendégek számára,
ha nem láttak volna itt olyan újdonsá-
gokat, amelyeket otthon akár saját
tevékenységükben is kamatoztatni
tudnak. – A legjobban a Ménesbirtok
és az iskolánk összefonódása, szerves
együttélése lepte meg az ide látogató
külföldieket. Itt meggyõzõdhettek ar-
ról: nemcsak szlogen, hogy Bábolná-
ról magasan képzett lovas szakembe-
rek kerülnek ki. Az elmélet és gya-
korlat összehangolása, egymásra
épülése még a mûfajában hasonló is-
kolában tanuló, tanító vendégeinket
is csodálkozásra késztette – mondta
el lapunk kérdésére Pelczéder Zoltán
iskolaigazgató.

A 2 napos szakmai program során
a 35 fõs delegáció megismerkedett az
oktatási intézmény munkájával, a
Ménesbirtok életével, de természete-
sen a fedett lovardában tartott látvá-

nyos lovasbemutató ezúttal sem hiá-
nyozhatott az iskola repertoárjából.
A német, szlovén, cseh és francia
vendégek szórakoztatásáról a „pett-
kós” diákok és a Ménesbirtok dolgo-
zói gondoskodtak – a meghívottak és
a házigazdák szerint is – igen magas
színvonalon. 

A kellemes emlékeken és persze az
ismeretségen kívül azért mást is haza-

vittek innen a találkozón résztvevõk.
A program gesztoraként közremûkö-
dõ német iskola ugyanis jelezte – sze-
retné elkérni azt az angol nyelvû, Bá-
bolnán lefordított lovas szakkönyvet
– amelybõl a lótartás csínját-bínját
sajátítják el a magyar diákok. Ezáltal
is tovább öregbítve a magyar lovas
hagyományok jó hírét.  

- bm -

A Pettkó-Szandtner Tibor Szakis-
kola hét diákja hosszú útra készül.
Az angliai Shadwell-ben található
ménesbirtok évek óta fogadja a Bá-
bolnáról érkezõ diákokat több hó-
napos szakmai gyakorlatra. 

Goethe azt mondja: „A legtöbb,
amit a szülõk a gyerekeiknek adhat-
nak: a gyökerek és a szárnyak.” A
földben megkapaszkodó gyökerek
alapot és tartást biztosítanak. S aki
ebben a biztonságban él, azt el lehet
engedni, és az el mer, el tud repülni,
hogy kiteljesítse magát az életben.
Ezzel a hittel engedi el az iskola, s
nem utolsó sorban a diákok szülei is
azt a néhány tizenévest, akik életük-
ben elõször kóstolnak bele a felnõt-
tek világába távol az otthonuktól.

„Az angliai élet a birtokon nem
lesz nyaralás, hiszen keményen kell
dolgozniuk a fiataloknak – tudjuk

meg Pelczéder Zoltántól, az iskola
igazgatójától. Ám, –  gyorsan hozzá-
teszi – a munka nem lesz idegen a
kiutazó tanulók számára, mert az
idehaza megszokott gyakorlati kép-
zés  elemei  köszönnek  majd  ott  is
vissza. Éppen emiatt választotta
partnerének az angliai ménes tulaj-
donosa a bábolnai iskolát.”

A jó tanulmányi eredményeik,
magaviseletük és legfõképp a mun-
kához való hozzáállásuk miatt kivá-
lasztott diákok kissé megilletõdve
állnak a városi televízió mikrofonja
elõtt. Arcukon várakozás, fejükben
ezer kérdés. Mindannyian lehetõsé-
get látnak a majd’ egy évig tartó kint
tartózkodásban. Ki az angol nyelvvel
szeretne mind jobban megismerked-
ni, ki a késõbbi külföldi munkalehe-
tõséget látja maga elõtt, más a ta-
pasztalatszerzést tartja a legfonto-

sabbnak. Azt tudják valamennyien,
hogy igen magas szakmai követel-
ményeknek kell odakinn megfelelni-
ük, s azt is érzik, idegenben megszó-
lalni sem lesz könnyû. Azzal is tisz-
tában vannak, hogy eközben az
önálló tanulást sem hanyagolhatják
el, hiszen két-három havonta vizs-
gázniuk kell az iskola tananyagából.

Mire lapunk megjelenik, õk heten
és kísérõ tanáruk már a ködös
Albionnal ismerkednek. Legköze-
lebb júniusban térhetnek haza a fia-
talok egy rövid pihenõre, hogy itt-
hon erõt gyûjtve jövõ karácsonyig is-
mét Shadwellben bizonyítsák ráter-
mettségüket és elszántságukat. Ad-
dig a szülõkhöz és az iskolájukhoz
fonódó gyökereikbe kapaszkodhat-
nak, s próbálgathatják frissen kapott
szárnyaikat.

- bakos mónika - 

Gyökerek és szárnyak

Jelesre vizsgázott a „Pettkó”
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ÉSZAKDUNÁNTÚLI
VÍZMÛ ZRT.

TÁJÉKOZTATÓJA
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. január 2-ától
társaságunk oroszlányi és kisbéri fogyasztói
irodájának nyitva tartási ideje megváltozik.

A kisbéri iroda
kedden 8 órától 15 óráig,

csütörtökön 8 órától 20 óráig
az oroszlányi iroda

hétfõn 8 órától 20 óráig, 
szerdán 8 órától 15 óráig

áll fogyasztóink rendelkezésére

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ 7.30–11.00 és 13.00–17.00
Kedd az ügyfélfogadás szünetel
Szerda 8.00–11.00 és 12.00–15.00
Csütörtök 7.30–11.00
Péntek 7.30–11.00

A polgármester fogadónapja:
csütörtök 8.00–12.00

Házipénztári kifizetések:
Hétfõ 8.00–15.00
Szerda 8.00–14.00
Az ügyfélfogadási idõn túl személyes

ügyintézésre nincs lehetõség.

BÁBOLNA VÁROS
POLGÁRMESTERI

HIVATALÁNAK
közvetlen elérhetõségei

Központ
László Szilvia 568-000

Polgármester titkárság
Csölle Krisztina 568-001

Jegyzõ
Kocsis Gábor 568-002

Aljegyzõ
dr. Bacsárdi József 568-003

Pénzügyi csoportvezetõ
Tavasziné Horváth Ilona 568-004

Építésügy
Bogár Veronika, Nagy Renáta 568-005

Adó
Csizmadiáné Valu Judit
Szakál Ferencné 568-006

Gyámügy
Bagó Monika 568-007

Adminisztráció
Farkas Helga 568-009

Munkaügy
Szedlacsekné Buza Ildikó 568-403

Pénzügy
Kovács Sándorné 
Vidovics Anna, Soós Edit 568-404

Pályázati referens
Horváth Ádám 568-405

AZ OKMÁNYIRODA
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ 8.00–11.30 és 12.30–15.30
Kedd ZÁRVA

(telefonos bejelentkezés)
Szerda 8.00–11.30 és  12.30–15.30
Csütörtök ZÁRVA
Péntek 8.00–12.00

Telefon: 568-400 Fax: 568-402
Horváthné Gartner Katalin

Dr. Szallerbeckné Dömötör Petra

Intézményeink elérhetõségei:
Általános Iskola 369-220
Bábolnai Televízió 222-797
Szennyvízkezelõ 369-133
Óvoda 369-030
Idõsek Klubja 368-587
Családsegítõ 368-467
Eü. Közp. 369-155, 568-441
Derû Háza 568-450, 568-028

Tûzoltóság 105
Mentõk 104

Rendõrség 107
Komárom: 34/541-020
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Marci lassanként már ki-
nõ a gyerekkönyvek közül,
havonta selejtezi kis könyv-
tárát, a Micimackó két köte-
te azonban megrendíthetet-
lenül, elrongyolódva is ked-
venc, a könyvbõl készült drá-
mai játékot pedig, melyet
korántsem tartok életem fõ
mûvének, hatszor egymás
után nézte végig az elmúlt
évadban, ismételten kihar-
colva, hogy elvigyék, vagy
maga autóbuszozott át Pest-
re: a jegyszedõk már isme-
rik, beültetik, mint levakar-
hatatlan potyanézõt. Nem
egészen értettem, mi élveze-
tet lel újra meg újra e kis
színpadi mókában, hisz min-
den szavát, taktusát betéve
tudja, jobban a színészeknél,
míg aztán, többszöri fagga-
tózásra, egy gyönge pillana-
tában ki nem vallotta, miféle
reménységet dajkál szívé-
ben. Egy csodálatos elõadás-
ról ábrándozik, melyre még-
iscsak sor kerül majd egy-
szer, csupán ki kell várnia, ki
kell fognia; részleteit apróra
kidolgozta - itt közlöm tö-
mör kivonatban, mind az el-
ismerést, mind az esetleges
megrovásokat a szerzõre há-
rítva.

Tehát: egy alkalommal, le-
hetõleg olyankor, mikor az
egész osztály ott van a Petõfi
Színházban, az elõadás se-
hogy sem akar elkezdõdni.
Már elmúlt fél négy, már há-
romnegyed is, a közönség tü-
relmetlen, innen-onnan taps
csattan fel; hiába, a függöny
nem libben. Végre négy óra
tájban kialszik a villany a né-
zõtéren, de ekkor sem a nyi-
tány jól ismert ütemei hang-
zanak föl, hanem egy frak-
kos úr jelenik meg a függöny
elõtt: Kamarás Gyula, a da-
rab rendezõje.

- Mélyen tisztelt közönsé-
günk, kedves szülõk, kedves
gyerekek, egy sajnálatos be-

jelentést kell tennem. Mai
elõadásunk a Zsebibabát
alakító kis színészünk várat-
lan megbetegedése folytán
elmarad...

Be sem tudja fejezni,
olyan erõvel tör ki a felhábo-
rodás, a nézõteret megtöltõ
közönség összevissza kiabál:
- Le vele! Nem kell! Tessék
megkezdeni az elõadást! - A
rendezõ alig bírja lecsönde-
síteni a zajongókat.

- A jegyeket természete-
sen visszaváltjuk, és higgyék
el, nekünk a legkínosabb a
dolog. De hát mit tegyünk,
Zsebibaba a darab egyik leg-
fontosabb szereplõje, nélkü-
le lehetetlen megtartanunk
az elõadást...

Szavait elnyomja a fütty-
koncert, a megújulva kirob-
banó méltatlankodás. Ka-
marás, látván e viharos egy-
séget, fölemeli jobb kezét.

- Hacsak... hacsak nincs az
itt jelenlevõk közt egy olyan
kisgyerek, persze csakis az
általános iskola alsó tagoza-
tából, aki Zsebibaba szere-
pét el merné, és ami még
fontosabb, el is tudná játsza-
ni... Nos?

Erre aztán elnémul a kö-
zönség, az imént még oly
hangos gyereksereg meg-
szeppenve lapul: kinek volna
mersze ilyen képtelen vállal-
kozásra?

- Na, kérem! - néz körül a
széksorok közt Kamarás. -
Nincs jelentkezõ? Most mi-
ért nem kiabáltok?

A nézõk moccanás nélkül
ülnek helyükön, mindenki
kerüli a rendezõ fürkészõ te-
kintetét.

- No, gyerekek, mi lesz?...
Senki? Hát akkor sajnálom,
még sincs elõadás... Nos,
utoljára: senki sem vállalja?

- Én vállalom - szólal meg
ekkor egy vékonyka hang a
bal hármas páholyból. Min-
den fej arrafelé fordul.

- Ugyan! - lepõdik meg a
rendezõ is, és a szemét me-
resztgeti, de a sötétben nem-
igen látja, ki volt az. - Te ott,
te el mernéd játszani
Zsebibabát?

- El merném - ismétli az
elõbbi hangocska.

- És tudnád is?
- Miért ne?
Erre már Kamarás is kí-

váncsibb lesz, fölint a magas-
ba: - Hahó, világosítók! Két
reflektort a bal páholyra!

A “reflektorok” kigyúl-
nak, s kereszttüzükben egy
sötétkék ruhás, elálló fülû
kisfiú tûnik fel. A nézõtéren
pissz sem hallatszik a rendkí-
vüli feszültségben.

- Hát te vagy az a bátor le-
gény? - méregeti a rendezõ. -
És nem félsz, hogy bele-
sülsz?

- Nem félek - feleli a kis-
fiú.

- És honnan tudod
Zsebibaba szerepét?

- Én már láttam a színda-
rabot.

- Ugyan, fiacskám, egysze-
ri hallásra nem lehet ilyen
hosszú szerepet megtanulni.

- De én hatszor láttam.
- Hatszor? - ámul el Ka-

marás. - Na jó, jó, akkor is: a
színészek hetekig próbálnak
egy ilyen darabot.

- De én olvastam is - közli
a kisfiú.

- A könyvet, elhiszem. De
a színdarab mégis más.

- Én a színdarabot is ol-
vastam.

- Hogyhogy olvastad?
- Apukám ideadta.
- Már megbocsáss, fiam,

ez a darab nem jelent meg
sehol: hogy került volna
atyádhoz?

- Úgy, hogy a színdarabot
õ írta.

A rendezõ álla leesik. -
Hogyan? Te K. Marci vagy?

- Az vagyok - feleli a kisfiú
szemét lesütve.

- Hát akkor szaladj, fiam,
az öltözõbe sminkelni!...
Ügyelõ, függönyt föl! Az
elõadást megkezdjük!

A többit már nem nehéz
elképzelni. Mikor a kékezüst
jelmezes kis Zsebibaba elõ-
ször lép színre, oly tapsorkán
fogadja, a játék percekre le-
áll, a “Mit tegyünk veled, te
kis tigrismacska” kezdetû
dalocskát pedig kilencszer
kell megismételnie. S ez így
megy végig, minden meg-
mozdulását ujjongás, üdvri-
valgás kíséri, s midõn a finá-
lé után a szereplõk megha-
jolnak, Micimackónál, Fü-
lesnél és a többieknél egy-
két tenyér ha összeverõdik,
Zsebibabánál azonban: az a
bizonyos egykori sajtóbeszá-
molókban szereplõ “ütemes
taps, szûnni nem akaró lel-
kesedés, mely ovációba
megy át, a hallgatóság feláll,
a színpad felé tódul” stb.
stb., a jegyszedõk alig bírják
kiüríteni a termet.

Az elõadás után az öltözõ-
ben megszólal a hangosbe-
mondó: - Zsebibaba alakító-
ja fáradjon azonnal az igaz-
gatói irodába! - Ott egy sza-
kállas, õsz, rendjeles úr, a
Petõfi Színház fõigazgatója
öt kiló tejcsokoládét nyújt át
az ifjú mûvésznek sikeres be-
ugrásáért, továbbá négyszáz
forintot, hogy adja át szülei-
nek, a színház ezzel kíván
hozzájárulni neveltetési
költségeihez. A mûvészbejá-
rónál ünneplõ tömeg, autog-
ramkérõk, kik egész az autó-
buszig kísérik, fehér kendõk-
kel soká integetnek a kocsi
után... S másnap reggel az is-
kolába sietõ gyerekek az
épület elõtt egy virágokkal,
zászlócskákkal feldíszített
diadalkaput pillantanak
meg, felírása: Éljen iskolánk
hõse, Zsebibaba alakítója,
K. Márton, III/A.

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Karinthy Ferenc - Egy karrier története

Kedves Olvasó! Ismét egy új év köszöntött ránk. Még nem tudjuk, mit tartogat a számunkra, de bízunk benne,
hogy egészségben, szerencsében, szeretetben gazdag esztendõ lesz. Mi magunk is fogadalmakat teszünk, álmokat
szövögetünk.
Karinthy Ferenc novellája is egy kisgyermek álmáról szól. Ezzel az írással kívánok sikerekben bõvelkedõ új esztendõt.

Veresné Szkocsek Mária
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 16. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR 23. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR 30. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 6. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 13. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 20. –  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
JANUÁR 16. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;

http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
2011. JANUÁR

16-án vasárnap 10.45 órakor szentmise
Évközi 2. vasárnap

23-án vasárnap 10.45 órakor szentmise
Évközi 3. vasárnap

30-án vasárnap 10.45 órakor szentmise
Évközi 4. vasárnap

2011. FEBRUÁR
6-án vasárnap 10.45 órkaor szentmise

Évközi 5. vasárnap
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.

Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
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

Adventi áhítat Bábolnán
December 20-án ökumenikus adventi együttlétre hívta az érdeklõdõket

a Protestáns templomba a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete. A meg-
hívott vendég: Veresné Petrõcz Mária, a pápai kántorképzõ vezetõje, elõ-
adómûvész volt. Mûfaji határokat átlépõ elõadói estje szép párhuzamot
vont azzal a küldetéssel, mely a magyarság, az emberiség határok nélküli
összetartozását hirdeti. 

Sokszor ütközhetnénk határokba a lelki életünkben is, ha nem hinnénk
az egyetemes anyaszentegyház összetartozásában. Éppen ezt a lelkületet
adta vissza Marika szívhez szóló elõadásával, melyben a zene és a szó sokfé-
le mûfajban szólította meg a hallgatóságot, és a közös énekléssel együtt
idézhettük meg az adventben várakozó lélek felemelõ pillanatait. Csodála-
tos felfedezés, hogy a karácsonyi népénekekben és a nagy zeneszerzõk ka-
rácsonyi dalaiban ugyanaz a kis Jézus mosolyog ránk, ugyanaz az elemi
öröm ösztönözte a névtelen és a híressé vált alkotókat hitük megvallására,
akármelyik felekezet fiai voltak is.

Pilinszky gondolatai és Füle Lajos versei is ugyanazt a Lelket, a várako-
zásnak, az élet értelme keresésének ugyanazt a szentségét tárják elénk,
akárcsak a többi, a válogatásban elhangzott mû szerzõi, akik mind más-
más egyház hívei. 

Életünk, szívünk ütemét adja az Úristen. És ami sokszor összeköt ben-
nünket ebben az életritmusban Vele, az maga a zene. Az elõadó gondolata-
ival élve: a zene hûség – hûség ehhez az ütemhez, hûség Istenhez, önma-
gunkhoz, a karácsony misztériumához.

Az esti áhítat mindenkit megható pillanatait szívesen megállítottuk vol-
na, hogy ezen túl minden percben a karácsonyi lélek elénk tárt valódiságá-
val járjunk. Nekem pedig az az igevers jutott eszembe, ami arra tanít: le-
gyünk vendégszeretõek, mert nem tudhatjuk, nem angyalokat láttunk-e
vendégül. Marika kedves személyére és az általa megteremtett szent pilla-
natokra visszagondolva azt hiszem, mi valóban angyalt fogadtunk magunk
közé. Olyan értékeket adott át nekünk, melyek által – egyik versének gon-
dolatait idézve - a jelen pillanatait úgy élhettük át, hogy a múlt biztos alap-
pá, a jövõ pedig reményteljes álommá lehetett.

Faragóné dr. Novadovszky Nóra

Áldott, szent, békés boldog új évet kívánunk
Bábolna minden kedves lakójának.

(Megköszönjük a 2010. évi katolikus egyháznak nyújtott támogatá-
sokat, segítséget) Bábolnai Római Katolikus Egyházközség
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Karácsony
Legtöbben titkon azt szeretnénk, ha a kará-
csony sosem érne véget. Képes összeállításunk-
kal az a célunk, hogy így az ünnepek végén is
megõrizhessünk valamit ebbõl a varázslatos
hangulatból.

Régi szép hagyomány a regölés. A ma már lassan feledésbe merült szo-
kás szerint a fiatalok és a gyerekek végigjárták a házakat és mindenhol
elmesélték Jézus érkezésének történetét. Így tettek a Cseperedõk is.

Településünk önkormányzata a Szabadidõközpontba invitálta lakosain-
kat. A régi képeslapok gyûjteményébõl nyílt kiállítást idõsek, fiatalok
egyaránt érdeklõdéssel nézegették. Az adventi vásárban az Idõsek Klub-
ja, a Bábolnai Óvoda, a Református Egyházközség, a Cseperedõk Nép-
tánc Egyesület és az Általános Iskola Szülõi Munkaközössége kínálta
szebbnél szebb portékáját, és rövid mûsorral is kedveskedtek a nézõk-
nek. A szervezõk ezután városunk fõterére invitálták a résztvevõket, ahol
a hidegre való tekintettel forralt bor és meleg tea várta õket. Az ünnepi
hangulat fokozásaként dalokkal, verssel köszöntötték advent utolsó hét-
végéjét.
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A karácsonyt megelõzõ hetekben mindenki lázasan készülõdik a szeretet ünnepére. Az általános iskolában több éves hagyomány, hogy a gyerme-
kek rajz és technika órákon készült alkotásaiból kiállítást rendeznek. Természetesen idén sem maradhatott el a diákok karácsonyi produkciója. Az
alsó tagozatosok, az angol és német nyelven tanulók készültek rövid mûsorral, majd a felsõsök adtak elõ színdarabot Jézus születését felelevenítve,
melyben az iskola énekkara nyújtott segítséget. Természetesen az ünnepi torta sem maradhatott el.
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A településünkön mûködõ zene és mûvészeti iskola növendékei adtak hangulatos karácsonyi koncertet a Szabadidõközpont színpadán. Egyéni
hangszeres produkciók mellett felléptek az intézmény mûvészeti csoportjai is.

Az óvodában óvónõk lepték meg hangulatos mûsorokkal csemetéiket. Karácsonyi dalokat adtak elõ, majd hangulatos színdarabbal kedveskedtek
apró nézõiknek. Az ovisok is készültek betlehemes játékkal, majd közös énekléssel zárták karácsonyi összejövetelüket.
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A családsegítõ Zrínyi utcai épületébe ez év végén meginvitálták az általános iskola napközis csoportját, hogy az ott összegyûjtött játékokból nekik
is ajándékozhassanak. A gyerekek boldogan vették birtokba ajándékaikat, végül dallal köszönték meg a családsegítõ munkatársainak, hogy rájuk
is gondoltak. A családsegítõ munkatársai a Vöröskereszt helyi aktivistáival karöltve a pusztákon élõket és nagycsaládosokat is ajándékokkal hal-
mozták el. 

A Bábolna SE szakosztályai részére rendeztek karácsonyi ünnepséget a sportcsarnokban december 21-én. A szakosztályok vezetõi az ünnepi alka-
lom kapcsán jutalmakat, ajándékokat is kiosztottak labdarúgók, tekések és kézilabdázók között. Szakosztályonként 2-2 sportoló kapta meg az „Év
sportolója címet”.

A református templomban szenteste késõ délutánján ünnepi istentiszteletre gyülekeztek a hívek. A szertartás végén hittanos gyerekek adták elõ
karácsonyi mûsorukat.



Óévbúcsúztató bál nyugdíjasoknak
Sokéves hagyomány, hogy Szilveszter közvetlen közelében a

Bábolnai Alapszolgáltatási Központ településünk önkormány-
zatával karöltve vendégül látja nyugdíjas korú polgárainkat egy
szilveszteri hangulatot idézõ vidám estére. Ezúttal a Szabadidõ-
központba invitálták a mulatni vágyókat. A rendezvényt
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ nyitotta meg, majd dr.
Horváth Klára polgármester köszöntötte nyugdíjasainkat jó
szórakozást és boldog új évet kívánva stílszerûen egy pohár
pezsgõvel. A jó hangulatra sokat nem kellett várni, hiszen a ki-
tûnõ zene hatására – melyet Szõke Tamás, a nyugdíjas rendez-
vények kedvelt zongoristája szolgáltatott – hamar megtelt a
táncparkett, és fáradhatatlanul ropták a bálozók.

A szokásokhoz híven tombolajegyeket is árusítottak. A sor-
solásnál akadtak szerencsés és kevésbé szerencsés bálozók, de
egy bizonyos: ez alkalommal minden jelen lévõ jó hangulatban
búcsúztatta az óévet.
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A katolikus templomban is hagyomány, hogy a szentestei misét megelõzõen gyermekek, fiatalok ünnepi elõadással kedveskednek az egybegyûltek-
nek. Ezúttal is Jézus születésének momentumait elevenítették fel betlehemes játék keretében.

Ahogy az már lenni szokott, az Idõsek klubja is készült az ünnepre. A nyugdíjasoknak a legkisebbek, az óvodások kedveskedtek betlehemes mûsor-
ral, a klubtagok pedig karácsonyi énekekkel hangolódtak az ünnepre. Az önkormányzat ajándékát, egy korszerû televíziót dr. Horváth Klára pol-
gármester adta át nyugdíjasainknak.

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2011. 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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Városunk sportcsarnoka õsz-
tõl tavaszig igazán bõvelkedik
sportprogramokban. Szilágyi
Ágnes lelkes és kitartó szerve-
zõmunkájának köszönhetõen
minden korosztály megtalálja
magának a sportolási lehetõsé-
get mind szabadidõ mind pedig
verseny szinten. 

December 12-én két korosz-
tály számára rendeztek terem-
labdarúgó tornát. Délelõtt négy
csapat részvételével az U16-os –
régi nevén serdülõ – korosztály
focistái küzdöttek a legjobb he-
lyezésekért. A bábolnai srácok
kitettek magukért, kellemes
meglepetést okozva még edzõ-
jüknek, Csongrádi Péternek is.
Remek játékkal megnyerték a
tornát maguk mögé utasítva

Ács, Ászár és Gönyû együttesét.
E korosztály legjobb kapusa
Vida Botond lett Gönyûrõl, a
gólkirályi címet megosztva Kál-
lai Zoltán (Bábolna) és Rakó
Dávid (Ászár) kapta, míg a leg-
technikásabb játékos címet
Bögi Zoltán ácsi játékos nyerte
el.

Végeredmény:
1. Bábolna SE
2. Ácsi Kinizsi SE
3. Ászár KSE
4. Gönyû SE
Délben kezdõdtek az U19-es

– ifjúsági – korosztály meccsei.
Itt hat csapat vett részt a küz-
delmekben. Két csoportban zaj-
lottak a mérkõzések, melynek
végén a várakozásoknak megfe-
lelõen Bábolna játszhatta a

döntõt Komárom együttesével.
Akár a nagypályán, most is alul-
maradtak fiataljaink, de csak
minimális különbséggel, így a
második helyen végeztek. A leg-
jobb kapus címet Horváth Dá-
niel (Komárom) kapta, a gólki-
rály Lakatos László (Ács) lett, a
legtechnikásabb játékosnak pe-
dig Pálinkás Patrikot (Bábolna)
választották. 

Végeredmény:
1. Komáromi VSE
2. Bábolna SE
3. Ácsi Kinizsi SE
4. Ászár KSE
5. Csém SE
6. Gönyû SE
A díjakat mindkét korosztály

számára Bierbauer Imre alpol-
gármester, Nagy Lajos a BSE
elnöke és Popovics György a
KEM Közgyûlés elnöke adta át. 

Utánpótlás labdarúgó
tornák a sportcsarnokban

Az U19-es korosztályban a Komáromi VSE végzett az elsõ helyen

A hazai U19-es csapat

AZ U16-os bajnokcsapat: Bábolna SE

Immár kilencedik alkalommal indult útjára városunk sportcsar-
nokában december 5-én a Téli Teremlabdarúgó Kupa hét csa-
pat részvételével. A vasárnap délelõttönkénti küzdelmekben
bábolnai, szendi, bõnyi és banai fiatalok rúgják a bõrt. Lapzár-
tánkig négy fordulót bonyolítottak le, a következõkben ezek
eredményeit közöljük.

I. forduló (2010. december 5.)
Vidámfiúk Bõny – Szûzoltók Banaker 2 : 7
Bástya Sörözõ Bábolna – IKR a Kukoricás Fiúk 2 : 1
T-Kopiker – Szend SE 7 : 2

II. forduló (2010. december12.)
IKR a Kukoricás Fiúk - Vidámfiúk Bõny 0 : 4
T-Kopiker – Aliter-P 4 : 3
Szûzoltók Banaker - Szend SE 3 : 1

III. forduló (2010. december 19.)
Vidámfiúk Bõny - Bástya Sörözõ Bábolna 6 : 4
Aliter-P - Szûzoltók Banaker 2 : 4
Szend SE - IKR a Kukoricás Fiúk 4 : 2

IV. forduló (2011. január 2.)
Bástya Sörözõ Bábolna - Szend SE 0 : 3
IKR a Kukoricás Fiúk - Aliter-P 2 : 10
Szûzoltók Banaker - T-Kopiker 6 : 4

A bajnokság állása a IV. forduló után:
1. Szûzoltók Banaker 2. T-Kopiker
3. Vidámfiúk Bõny 4. Szend SE
5. Aliter-P 6. Bástya Sörözõ Bábolna
7. IKR a Kukoricás Fiúk

IX. TÉLI TEREMLABDARÚGÓ KUPA
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A Bábolnai Sportegyesület Kézilabda
Szakosztálya egy évvel ezelõtt indította
útjára azt az utánpótlás kézilabdatornát,
melyet Antos Csaba emlékének szentel-
tek. A névadó tragikus hirtelenséggel el-
hunyt sportszeretõ, a szakág iránt elkö-
telezett egyesületi vezetõségi tag volt,
olyan fiatalember, aki nemcsak szerette,
de támogatta is a bábolnai kézilabdá-
zást. 

Bábolna kézilabda sportja hosszú
évtizedekre nyúlik vissza, az 1970-es
években nõi és férfi csapataink verseng-
tek a megyei bajnokságban. Hosszú
szünet után 2002-ben alakult ismét nõi
csapat, mely néhány év elteltével már az
NB II-ben szerepel. 

Nem csupán kötelezõ, de fontos is az
utánpótlás nevelése. Az ifjúsággal meg
kell szerettetni és tanítani ezt a sport-
ágat, hogy legyenek, akik folytassák a
megkezdett utat. Ehhez Bábolnán meg-
felelõ szakembert is találtak Szántó Zita
személyében, aki a korábban Hajdú Já-
nos által megkezdett tanító-nevelõ
munkát folytatja. Az alapoktól kezdve
tanultak a mostani utánpótlás csapat
tagjai mindent, és mára olyan szintre
fejlõdtek, hogy bátran felvehetik a ver-
senyt bármelyik NB II-es együttessel. Ta-

valy az „Antos Csaba Kupán” még utol-
sóként végeztek, ma már végigverték a
mezõnyt.

Az idei utánpótlás tornára a hazai
együttes mellett négy csapat érkezett:
Gyõrújbarát, Öttevény és Tarján. Színvo-
nalas, küzdelmes találkozókat láthattak
a nézõk, és mivel barátságos mérkõzé-
sekrõl volt szó, elsõsorban a sportszerû-
séget tartotta mindenki szem elõtt. Per-
sze az eredmény sem volt utolsó szem-
pont. Mivel a bábolnai lányok minden
ellenfelükön diadalmaskodtak, ezért a
vándorkupa Öttevényrõl haza került.
Másodikként az öttevényiek, harmadik-
ként a tarjániak és negyedikként a
gyõrújbarátiak végeztek. A torna gólki-
rálynõi címét Szabó Boglárka (Bábolna)
nyerte el, a legjobb hazai játékos pedig
Karvaly Diána (Bábolna) lett.

Összeállították az úgynevezett „all
star” csapatot is. Kapus Zobák Adrienn
(Bábolna), jobboldali átlövõ Vörös Dóra
(Bábolna), baloldali átlövõ Szabó Do-
rottya (Öttevény), jobbszélsõ Bodor Fru-
zsina (Öttevény), balszélsõ Kun Klaudia
(Tarján), beálló Balambér Tamara (Tar-
ján), irányító Stróber Bettina
(Gyõrújbarát). 

IIII..  AAnnttooss  CCssaabbaa  KKéézziillaabbddaa
UUttáánnppóóttllááss  TToorrnnaa

Negyedik Gyõrújbarát

Harmadik helyen Tarján végzett

Karvaly Diána a legjobb hazai játékos

A torna gólkirálynõje Szabó Boglárka Nagy Lajos BSE elnöktõl veszi át a kupát

Második az Öttevény együttese

Az elsõ helyezett Bábolna csapata



Év vége közeledtével a legif-
jabb sportolókra is gondolt Szi-
lágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka. Óvodás korú focis-
ták számára rendezett tornát
december 4-én, mely már ne-
gyedik alkalommal Ovis Miku-
lás Kupa néven vált hagyomá-
nyossá. Ez alkalommal
Gönyûrõl, Gyõrszentivánról és
természetesen Bábolnáról vet-
tek részt csapatok.

A gyermekek hihetetlen
elánnal harcoltak a labdáért, fá-
radhatatlanul szaladtak az el-
lenfél kapuja felé, hogy gólt ér-
hessenek el. Minden egyes mér-
kõzés külön élménnyel szolgált
a nézõk számára, de az ifjú játé-
kosok õszinte gólöröme volt a
legnagyszerûbb látvány.

A délelõtt fénypontja a
krampuszai társaságában érke-
zõ Mikulás volt, aki amellett,
hogy szaloncukrot osztott, ér-
meket is hozott magával. A
gyermekek õszinte örömmel és
büszkeséggel vették birtokba a
részvételért járó érmeket és a
helyezésekért járó kupákat, füg-
getlenül attól, hogy a nyertesek,
vagy vesztesek közé tartoztak.
Számukra nem volt fontos a
gyõzelem, vagy vereség, a moz-

gás, a vidám szórakozás volt a
lényeg.

A végeredményt tekintve ne-
gyedik helyen Bábolna II. csa-
pata végzett, a harmadik helye-
zést Bábolna I. csapata nyerte
el, a képzeletbeli dobogó máso-

dik fokára Gönyû együttese lép-
hetett fel, az elsõ helyet pedig a
Gyõrszentiván gárdája mond-
hatta magáénak. Különdíjakat
is kiosztott dr. Horváth Klára
polgármester és Somogyiné
Szabados Marianna óvodaveze-

tõ. A gólkirályi címet Óber
Zsombor gyõrszentiváni focista
nyerte el, a legügyesebb lány já-
tékos a bábolnai Szabó Berni
lett. Varga Lili azért kapott dí-
jat, mert két gólt is szerzett lány
létére, legtechnikásabb játékos-
ként pedig Hermann Brian
Gönyûrõl kapott elismerést. 

2011. január 19. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

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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Hermann Brian Gönyûrõl lett a legtechnikásabb játékos A délelõtt fénypontja a Mikulás érkezése volt

Legügyesebb leány játékos Szabó Berni Bábolnáról A bábolnai Varga Lili két gólt is szerzett

Gyõrszentiváni ovisok együttese A torna gólkirálya Óber Zsombor, Gyõrszentiván

A bábolnai ovisok I. és II. csapata A gönyûi óvodás csapat

OVIS MIKULÁS KUPA
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A sportcsarnok az év utolsó
napjaiban is szolgált program-
mal a labdarúgás kedvelõi szá-
mára. Szilágyi Ágnes szervezõ-
munkájának köszönhetõen im-
már nyolcadik alkalommal zaj-
lott december 30-án az „Óévbú-
csúztató Szilveszteri Focikupa”
elnevezésû labdarúgó torna. 

Ezúttal rekordszámú, tizen-
nyolc csapat jelentkezett a tor-
nára, de „csak” tizennégynek

jutott lehetõség a részvételre.
Komáromból, Nagyigmándról,
Banáról, Gyõrbõl, Naszályról,
Ácsról, Ászárról, természetesen
Bábolnáról és még Szlovákiából
is érkeztek együttesek, hogy el-
nyerjék a kupát.

Így is már délben kezdõdtek
a küzdelmek három csoport-
ban, ahonnét az elsõ és második
helyezettek jutottak tovább az
elõdöntõbe. Ez a hat csapat szo-

ros, kiegyensúlyozott küzdelmet
vívott a döntõbe kerülésért. Saj-
nos az egyetlen állva maradt bá-
bolnai gárda – ha hétméteres
rúgásokkal is – nem jutott a fi-
náléba. A döntõ igazi kiélezett
versengést hozott, melynek vég-
eredményét éjféltájban tudhat-
ta meg a kitartó közönség.

Természetesen a szokásos és
népszerû tombola sem marad-
hatott el. A sok nyeremény mel-
lett mindenki a fõdíjat várta. Az
élõ malacot ezúttal Skuba Ist-
ván és tekés barátai vihették ha-
za.

A torna támogatói voltak:
Skuba István, Bástya sörözõ,

Horze lovas bolt, Vida Pékség,
Farkas Helga, Kiss Sándor, De-
likát ABS, Szilágyi Ágnes,
Csicsatka Judit, Hungary Pork
Kft. Külön köszönet illeti a Bá-
bolnai Polgárõr Egyesület tagja-
it, akik mind a parkoló, mind
pedig a sportcsarnok rendjére
vigyáztak.

Eredmények:
legjobb kapus:

Pirik József
(Ágyúsok, Naszály)

gólkirály:
Böcz Antal
(Fenyõ Borozó, Bana – 8 gól)

legtechnikásabb játékos:
Vági Péter
(Szürke Barátok, Ászár)

Helyezések:
1. Szürke Barátok Ászár
2. Fenyõ Borozó Bana
3. Ágyúsok Naszály
4. Cserfa Baráti Társaság Gyõr
5. T-Kopiker Bábolna
6. Anonymus Komárom
7. Bástya Sörözõ Bábolna
8. Drink Team Komárom
9. Rózsaszín Lódobogás Ács
10. Másnaposok Nagyigmánd
11. Pettkó FC Gyõr
12. Flamenco Nagyigmánd
13. Shrek Somorja
14. Ászok Komárno

Óévbúcsúztató Szilveszteri Focikupa

Legtechnikásabb játékos: Vági Péter, Szürke Barátok, Ászár

Legjobb kapus: Pirik József, Ágyúsok, Naszály

A tombola nyertesei

A torna gyõztese Szürke Barátok, Ászár

Gólkirály 8 góllal: Böcz Attila, Fenyõ Borozó, Bana


