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BÕVÍTÉS AZ ALITER-P KFT.-NÉL
Uniós forrással bõvítette kapaci-

tását a sertés- és baromfi technoló-
giát forgalmazó cég.

Egy évvel ezelõtt még a talajvízzel
küszködtek, most pedig impozáns
irodákkal, bemutatóteremmel és mint-
egy ötszázhatvan négyzetméteres
raktárcsarnokkal ellátott telephelyét
avathatta a bábolnai székhelyû Aliter-
P Kft., ahol január 25-én tartották meg
nemrégiben lezárult európai uniós be-
ruházásuk záróünnepségét. A társa-
ság kezdetben szervizeléssel foglal-
kozott, majd Európa egyik legna-
gyobb sertéstechnológiáit gyártó és
forgalmazó cégének, a németországi
Big Dutchmannak lettek kizárólagos
magyar forgalmazói. Késõbb a bábol-
nai cég a technikai forgalmazás mel-
lett sertés istállók tervezésével, üze-
melési rotációk készítésével és szak-
tanácsadással is kiegészítette szol-
gáltatásait. Jövõbeni céljaikhoz, pro-
filjuk bõvítéséhez több mint hetvenhat
millió forintot nyertek el európai uniós
forrásból. 

A bemutatóteremmel, raktárral és
irodákkal felépült telephelyükön a ti-
zenegy állandó és kizárólagos alvál-
lalkozóikkal együtt a közel negyven
fõs dolgozói létszám európai szintû
körülmények közt végezheti a mun-
kát, a fejlesztéssel pedig, a jövõben
akár további munkahelyeket is te-
remthet a sikeres vállalkozás. A záró-
ünnepségre a cég partnerein túl me-
gyénk elöljáróit és a bábolnai önkor-
mányzat vezetõit is meghívták. Miután
a kivitelezõ készre jelentette a beruhá-
zást, Peresztegi Gábor ügyvezetõ
igazgató a nehézségektõl sem men-
tes, de bizakodásra okot adó vállalko-

zásuk történetét részletezte a pályázat
megszületésétõl a megvalósítás fázi-
sáig, majd a jövõt illetõen is bizakod-
va beszélt.

– Optimista vagyok, mert az elmúlt
évben egyre több szakmai szervezet
keresett meg bennünket, és tartott
igényt munkánkra. Alapító tagja let-
tünk az ország elsõ állattenyésztési
klaszterének is – magyarázta ünnepi
beszédében Peresztegi Gábor ügyve-
zetõ, aki ugyan üzleti titkokat nem
árult el, azt azonban kijelentette, a jö-
võben is tervezik profiljuk szélesítését,
mely további létszámbõvítéssel is jár-
hat. Az új telephely kialakítása a bá-
bolnai munkatársaknak igen elõnyös,
mert ezután nem kell a szomszéd te-
lepülésig utazniuk. Az ügyvezetõ leg-

fõbb partnerének
emléklappal, fele-
ségének pedig
meghitt pillanatok
közepette virág-
csokorral köszönte
meg a hátteret adó
támogatást.

Szépe Ferenc, a
Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium mezõ-
gazdasági fõosztá-
lyának vezetõje,
majd Czunyiné dr.
Bertalan Judit kor-
mánymegbízott is
mondott ünnepi
beszédet, rávilágít-
va az agrárium jö-

võjét megteremtõ kormánydöntések-
re és uniós törekvésekre, melyek az
Aliter-P Kft.-hez hasonló kis- és kö-
zépvállalkozásokat is hozzásegíthet-
nek a sikerhez.

Dr. Horváth Klára polgármester a te-
lepülést jelentõs adóbevétellel gyara-
pító cégvezetõnek Bábolna szeren-
csepatkóját nyújtotta át gratulációja
közepette.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy az
Aliter-P Kft. betelepült Bábolnára,
mert a nagy adózóink közt köszönt-
hetjük. Nem csak az adóforintjaik mi-
att fontosak számunkra, hanem a köz-
életben vállalt szerepük miatt is. Na-
gyon sokat köszönhetünk nekik, hi-
szen különbözõ rendezvények, az is-
kolai és a sportélet támogatásából is
kiveszik a részüket. Úgy gondolom,
hogy a cégek nem csak jelen vannak,
termelnek, embereket foglalkoztatnak
és adót fizetnek, hanem ami legalább
ilyen fontos, tevékenyen részt vesz-
nek a település életében. Ez a társa-
ság így is segíti Bábolna gyarapodá-
sát. Én abban bízom, hogy a jövõben
is lesz lehetõsége a vállalkozásnak,
és közösen tenni tudunk azért, hogy
városunk tovább épüljön, szépüljön –
taglalta a polgármester.  

Az ünnepség folytatásában a meg-
jelentek bejárták az új telephely be-
mutatótermét és raktárcsarnokát,
majd Popovics György, a megyei köz-
gyûlés elnöke mondott pohárköszön-
tõt.
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Ahogy minden januárban, idén is a
költségvetés elõkészítésével kezdte
meg munkáját az új esztendõben a bá-
bolnai képviselõ-testület. A döntésho-
zók január 23-án ültek tárgyalóasztal-
hoz, hogy megvitassák az elsõ fordu-
lós költségvetést. A rendkívüli testületi
ülést az intézményvezetõkkel folytatott
egyeztetõ tárgyalások elõzték meg,
hiszen tudvalevõ, hogy az általuk ösz-
szeállított terveket, költségvetési el-
képzeléseket a város büdzséjéhez kell
igazítani. 

– Lényeges kompromisszumokat
kellett kötnünk, mert több mint ötven
millió forintos hiány mutatkozik a bevé-
teli és a kiadási oldal között, mely ösz-
szeget az idõközben kivetett, új adóne-
mek sem tudták csökkenteni, illetve
pótolni. Ezért szükséges volt, hogy az
intézményeknél a dologi kiadásokból
megtakarításokat eszközöljünk – ma-
gyarázta dr. Horváth Klára polgármes-
ter, majd a helyi adók tekintetében tár-
gyalt álláspontot részletezte. 

Az önkormányzat jelentõs mértékû
helyi adóbevételre számíthat. 

– A korábbi évek gyakorlatának
megfelelõen építményadóra 85 millió
forintot terveztünk, iparûzési adóra 220
millió forintot, gépjármûadóra 52 milli-
ót, az újonnan bevezetett adónemek-
ben: a telekadóból 25 és fél milliót, va-
lamint a kommunális adóra 5 millió fo-
rintot elõlegeztünk meg a bevételeink
közt, igaz, ezek az összegek a bevallá-
sok beérkezését követõen változhat-
nak – magyarázta a város elsõ embe-
re.

Intézményi bevételekkel (térítési- és
bérleti díjakkal) is számoltak a képvise-
lõk, de ezek mértéke már az elõzõ esz-
tendõben is csökkenõ tendenciát mu-
tatott.  

A napirendi pont kapcsán felmerült
az önkormányzat ingatlan és telek ér-
tékesítési szándéka is, az egyetlen
üresen álló rózsaerdei lakás vagyonér-
tékelését határozta el a képviselõ-tes-
tület a februárra tervezett értékesítés-
hez.

Idén már nem él a város a hitelfelvé-
tel lehetõségével, tavaly ötvenmillió fo-
rintos folyószámlahitel terhelte a bü-
dzsét, mely csak rontott a város likvidi-
tási helyzetén, emiatt pénzmaradvá-
nyok sem jelentkeznek az idei költség-
vetésben. 

– Legfõbb kiadási tételek a bérek és
illetmények. A bértáblában a pótlékok
mértéke nem változott, mindössze a
sorosan lépõ kategóriákat és a jogsza-
bály szerint kötelezõ jubileumi jutalma-
kat illesztettük a költségvetésbe. A do-
logi kiadásokat a tavalyi tényszámok
alapján állapítottuk meg, és csupán a
2011-ben megkezdett, folyamatban lé-
võ beruházások kifizetése (sportöltözõ
felújításának költségei, ill. a térfigyelõ
kamerarendszer végszámlájának kifi-
zetése) kurtítja majd a büdzsénket. 

Továbbra is mûködteti és fenntartja
az önkormányzat gazdasági társasá-
gait, intézményeit és ugyan cseké-
lyebb mértékben, de továbbra is támo-
gatja aktív civil szervezeteit. 

Szavaztak arról is, hogy 35 millió fo-
rint összegben hiteltörlesztési kötele-
zettségének is eleget tesz idén a bá-

bolnai önkormányzat. A képviselõ-tes-
tület vitázott majd döntést hozott: az
intézményi dolgozók részére idén öt-
ezer forint értékû, Erzsébet utalványt fi-
nanszíroz, valamint jelentõs adóvonza-
ta miatt csak védõruházati költségtérí-
tést vállal közalkalmazottai részére. 

Döntöttek arról is, hogy az életkez-
dési támogatás baba-kötvénnyé ala-
kul, a gazdasági nehézségekre hivat-
kozva a segélykereteket is csökkentet-
ték, illetve megszüntették az elsõ la-
káshoz jutók támogatását. A megtaka-
rítást szolgálja az is, hogy az Ács-Bá-
bolna Rendõrõrs számára a jövõben
inkább önkormányzati ingatlant bizto-
sítanak más magas költségû bérlemé-
nyekkel szemben. 

A rendkívüli testületi ülésen felmerült
vélemények és gondolatok mentén al-
kotja meg a képviselõ-testület a végle-
ges költségvetést, melynek elfogadása
a február 9-ei testületi ülésen várható. 

Dr. Horváth Klára polgármester arról
is beszámolt, hogy a jogszabályban
megjelent változtatással szemben, me-
gyei elöljáróink sikeres lobbi-
tevékenységének eredményeképpen
városunk, Bana és Ács a jövõben is
Gyõrhöz tartozik a területi ellátás (járó-
és fekvõbeteg ellátás) vonatkozásá-
ban. 

A rendkívüli testületi ülés alkalmával
természetesen felmerült a sokakat fog-
lalkoztató bábolnai labor mûködteté-
sével kapcsolatos probléma is, ennek
kapcsán a döntéshozók még nem ala-
kíthatták ki végleges álláspontjukat, hi-
szen ehhez még további tárgyalások
szükségesek. 

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

BUDAI GYULA ÉS A FIDESZ MEGSÉRTETTE
A POLGÁRMESTER JÓ HÍRNÉVHEZ FÛZÕDÕ JOGÁT

A Fõvárosi Ítélõtábla jogerõs ítélete szerint Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos 2009-ben és 2010-ben
egy-egy sajtótájékoztatón tett állításával, a Fidesz pedig ezekrõl szóló, a honlapján megjelentetett közleménye-
iben megsértette dr. Horváth Klára bábolnai polgármester jó hírnév védelméhez fûzõdõ személyiségi jogát.

A bíróság kötelezte a Fideszt és Budai Gyulát, hogy az ítélet rendelkezõ részét a fidesz.hu honlapon legalább
harminc napra tegyék közzé, melyet január 19-ei dátummal teljesítettek is. A közlemény szerint „a Fidesz Ma-
gyar Polgári Szövetség és dr. Budai Gyula a megállapított jogsértésekért sajnálkozásukat fejezik ki.” 
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MEGOLDÁSRA VÁR
A ,,SZEMÉT ÜGY’’

Tíz százalékos önrésszel vállalták, most mégis har-
minc százalékos kötelezõ vállalással sújtják azokat a te-
lepüléseket, melyek részesei a Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Európai
Uuniós forrással megvalósuló projektjének. A pályázattal
korszerû, szelektív  hulladékgazdálkodási rendszert ala-
kítottak ki három megye mintegy 112 településén 260
ezer lakost érintõen. A projektben városunk is érintett.

Az azóta vitássá vált ügy megoldása kulcsfontosságú
a projekt szempontjából, hiszen amennyiben a települé-
sek a plusz költségeket nem vállalják, azzal a projektet is
veszélyeztethetik. A fennálló problémára keresték a
megoldást régiónk településeinek vezetõi a január 20-án
Ácson megtartott egyeztetõ tárgyaláson, ahol Bábolnát
Bierbauer Imre alpolgármester és Kocsis Gábor jegyzõ
képviselték. A tájékozódási szintû megbeszélésen részt
vett Friderics Cecília, nagyszentjánosi polgármester,
hogy egyeztessen az általa képviselt régió települései-
nek küldötteivel. A projekt hatalmas pénzösszegekbe
került, melynek tíz százalékát a települések sokaságá-
nak kell állnia, a kilencven százalékos uniós támogatás
mellett. A társulás létrejöttekor ezt alapító okiratában is
lefektette, a bábolnai képviselõ-testület pedig megsza-
vazta a városnak több mint húsz millió forintot jelentõ ön-
rész biztosítását.  A társulás azonban az önkormányza-
tok beleegyezése nélkül megemelte az önrész mértékét,
és a szolgáltató Gyõr-Szol Zrt. is úgy gondolta, hogy ezt
kell a településeknek megfizetnie. Gyõr idõközben fel-
ajánlotta, hogy az emeltebb költségeket is átvállalná va-
gyonrész fejében, de ez esetben a települések vagyon-
vesztése elkerülhetetlen és törvénybe ütközõ. Bierbauer
Imre szerint az alapító okirat megújítására és megfontolt
döntésekre lesz szükség. Arra kérte a régió képviseletét
városunk érdekében, hogy további döntéseket csak az
önkormányzatok bevonásával hozzanak. A tíz százalé-
kos önrész kapcsán úgy fogalmazott, hogy ezt sem le-
het a lakosságra hárítani, hiszen a szemétszállítás tarifái
így is meglehetõsen terhesek a lakosságnak.

TANULMÁNYI PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép-, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi

átlag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben

résztvevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3.7 tanulmányi átlag.

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

jövedelemigazolása

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.

A pályázati lapok igényelhetõk 2012. január 30-tól a
Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálaton.

A pályázatok leadási határideje:
2012. február 29.

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2012. márciusi ülésén bírálja el.

A KOMMUNÁLIS ADÓ BEVALLÁSÁHOZ
kapcsolódóan kérdésként merült fel, hogy mi a teen-
dõ abban az esetben, ha egy ingatlannak több tulaj-
donosa vagy bérlõje van. Ebben az esetben a
www.babolna.hu honlapon fellelhetõ nyomtatványt
(megállapodást) kell kitölteni, amelyben az egyik tu-
lajdonos vagy bérlõ vállalja az adó megfizetését. Ek-
kor csak az adófizetésre kötelezést vállaló személyre
lesz kivetve az adó teljes összege, a többi tulajdo-
nostársa, bérlõtársra nem.

A nyomtatvány kitöltéséhez a Polgármesteri Hiva-
tal dolgozói személyesen ügyfélfogadási idõben
vagy telefonon (34/568-000) rendelkezésre állnak.

Bábolna Város Önkormányzat 17/2011. (X.27.) önkor-
mányzati rendelete a közterületek használatáról, rendjérõl
és tisztántartásáról a közterület mellett fekvõ ingatlan tulaj-
donosának, bérlõjének, használójának kötelességévé teszi
a járda melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének,
legfeljebb a telekhatár 10 méteres körzetén belüli területé-
nek gondozását, a kinyúló ágak nyesését.

A baleset és kárveszély elkerülése végett az utakra ki-
nyúló ágak eltávolításáról az ingatlan tulajdonosának, bér-
lõjének vagy használójának 2012. február 19-ig kell gon-
doskodnia. A levágott nyesedék elszállításában a telepü-
lésgazda kérésre segítséget nyújt. A nyesés el nem végzé-
se esetén szabálysértési eljárás indul a mulasztó ellen.

Amennyiben a nyeséssel kapcsolatban további informá-
ciókra van szüksége, akkor Bábolna Város Önkormányzat
településgazdája, Nagy Károly a 30/98-68-287 telefonszá-
mon rendelkezésre áll.

TILOS a pöfékelés!
A nemdohányzók bizonyára nem bánják a kormány tör-

vénymódosítását, mely szerint január elsejétõl tilos a do-
hányzás a zárt légterû helyeken: az intézményekben és a
vendéglátóegységekben, éttermekben, játszótereken, kö-
zösségi közlekedési eszközökön, megállókban egyaránt.
Közoktatási, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmé-
nyekben, továbbá egészségügyi szolgáltatónál viszont sza-
badtéren sem jelölhetnek ki dohányzóhelyet. Az elõírások
szerint az intézmények bejáratától öt méteres távolságra
kell kerülniük a hamutartóknak, csak itt, a szabad levegõn
gyújthat rá az, aki továbbra sem válik meg káros szenvedé-
lyétõl. Az, aki mégis tiltott helyen füstöl, szankcionálásra
számíthat, de a dohányzó munkáltatóját is megbírságolhat-
ják. Az új törvény betartását az népegészségügyi szerv (ko-
rábban ÁNTSZ) ellenõrzi, és a tilalom megsértése esetén
egészségvédelmi bírságot is  a szerv szabja ki. Természete-
sen Bábolnán is követik és betartják a szabályokat. A város
valamennyi intézményébe, vendéglátóegységébe eljutott a
törvénymódosítás híre, az üzemeltetõk és intézményveze-
tõk felkészültek, és a lakosokat is tájékoztatják.
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A bábolnai lakosokat most legin-
kább a labor sorsa és fennmaradása
foglalkoztatja, miután felröppent an-
nak híre, hogy megszûnik ez az
egészségügyi szolgáltatás a város-
ban. Ez azt jelenheti, hogy az itt
élõknek Komáromig kellene utazni-
uk például egy vérvétel kedvéért.
Bábolna mellett Bana és Nagy-
igmánd is érintettek.

Az aggodalmak valós alapokon
nyugszanak, azonban még korántsem
kell lemondani errõl az egyébként ké-
nyelmi szolgáltatásról – tudtuk meg a
témában leginkább illetékestõl, dr.
Gordán Ildikótól, a Komárom Városi
Egészségügyi Alapellátási Szolgálat
vezetõjétõl, akit a bábolnai labor sorsa
miatt kerestünk fel komáromi rendelõ-
jében.

– A bábolnai laborban eddig egy kis-
térségi laboráns végezte el a vérvételt,
õt a  komáromi alapellátási szolgálat
foglalkoztatta, február elsejétõl azon-
ban szerzõdését felmondtuk – magya-
rázta dr. Gordán Ildikó, aki azt is hoz-
záfûzte, a szerzõdés felmondását mél-
tányos feltételekhez kötötték, hiszen
több hónap áll rendelkezésre ahhoz,
hogy akár a Komárom-Bábolna Több-
célú Kistérségi Társulás eldöntse, kí-
vánja, illetve tudja-e mûködtetni a szol-
gáltatást úgy, hogy a kistérségi labo-
ráns munkaköre is megmaradjon.  

– A kistérségi laboráns jelenleg egy
szakszolgáltató, az alapellátási intéz-
mény pedig szakmai felügyeletet nem
tud felette gyakorolni, tevékenységét
pedig nem tudjuk nyomon követni. A
másik probléma, hogy a komáromi ön-
kormányzat költségvetése igen szû-
kös, és a szolgáltatást – a laboráns bé-
rét is beleértve – lakosságarányosan fi-
nanszírozták a kistérségi települések.
Ez Komáromot hátrányosan érinti,
mert itt nincs szükség kistérségi labo-
ránsra, mert a fekvõ betegektõl a nõvé-
rek leveszik a véreket, a járó betegek
pedig elérhetik a labort. A szakrende-
lõben naponta fél tízig van erre a bete-
geknek lehetõsége, és a Selye János
Kórházban is elérhetõek a vizsgálatok
– magyarázta dr. Gordán Ildikó, aki
egyébként az alapellátás vezetése
mellett a kistérség ügyeletvezetõ szak-
mai fõorvosa is egyben. Véleménye
szerint a problémára van megoldás:
amennyiben racionálisabb pénzügyi

támogatással (nem lakosságarányo-
san, hanem aszerint, hogy kik veszik
igénybe a szolgáltatást) határozzák
meg  a különbözõ kistérségi települé-
sek hozzájárulásukat.  

– Úgy gondolom, akár a társulás ke-
retén belül, akár a kórházhoz csatoltan
tovább folytatható a feladatkör, hiszen
odatartozik, mint szakellátó, de ehhez
kell természetesen a települések
egyetértése is – magyarázta.

Dr. Gordán Ildikó elmondása szerint
április végéig biztosított a kistérségi la-
boráns általi vérvétel. Amennyiben a
kistérségi társulás berkeiben nem szü-
letik egyetértés, akkor elképzelhetõ,
hogy a járóbetegek kénytelenek lesz-
nek Komáromba utazni a laborvizsgá-
latok miatt.

A Komárom-Bábolna Többcélú Kis-
térségi Társulás elnöke, dr. Molnár At-
tila elmondta, ez nem kistérségi ügy.
Eddig a komáromi önkormányzat fi-
nanszírozta a Bana, Bábolna és
Nagyigmánd elõnyére váló szolgálta-
tást. Komárom szûkös keretei azonban
nem teszik lehetõvé, hogy a jövõben is
átvállalja az egészségügyi szolgáltatás
terheit.

– Véleményem szerint annak kell
foglalkoztatnia a laboránst, akinek ér-
deke, ahol a szolgáltatást igénybe ve-
szik. Ettõl függetlenül a február elsejei
kistérségi ülésen tárgyalunk majd a
kérdés lehetséges megoldásáról – vá-
laszolt kérésünkre a komáromi polgár-
mester.

Popovics György, a megyei közgyû-
lés elnöke, – aki nem mellékesen bá-
bolnai lakos – ugyancsak körbejárta a
témát, tárgyalásokat folytatva az érin-

tettekkel. Mint elmondta, õ is arra tö-
rekszik, hogy mindenképpen legyen
olyan szolgáltatás Bábolnán, ahol a
minták beszolgáltatása megtörténhet,
és elintézendõ az is, hogy ez eljusson
a vizsgálati helyre. Ennek finanszírozá-
si problémájára kell megkeresni a
megoldást, hiszen a laborvizsgálat ön-
magában a társadalombiztosítás által
finanszírozott. 

– Több tárgyalás után Banáról és
Nagyigmándról is pozitív visszajelzé-
seket kaptam. Õk is hajlandóak lenné-
nek az újonnan, akár márciusban elin-
duló szolgáltatás finanszírozására.
Körvonalazódik a személyi foglalkozta-
tás kérdése is. Szerencsére Komárom
hagyott idõt a probléma megoldására.
Közel másfél hónap áll rendelkezé-
sünkre, hogy mérlegeljük a lehetõsé-
geket. A települések jelezték, hogy a
kistérséghez kívánnak fordulni, hiszen
az a gépjármû – annak költségeivel
együtt – amit a szolgáltatáshoz hasz-
náltak a kistérségi társulás tulajdona,
valószínûleg ezt a társulás a jövõben is
biztosítja majd.  Elképzeléseim szerint
a mindennapi laborszolgáltatás terheit
nem tudja majd Bábolna vállalni, de
legalább heti két nap szükséges lenne
a betegek ellátására – magyarázta a
megyegyûlés elnöke.

Információink szerint, a bábolnai la-
borban évente mintegy ötezer-ötszáz
esetszámot regisztrált a labor. Bábolna
ráadásul egy pályázatában felvállalta,
hogy a szolgáltatást öt évig biztosítja.
A lakosoknak biztató lehet a megye-
gyûlés elnökének végszava, miszerint
lesz a jövõben is mintavétel Bábolnán.

H.D.

FÓKUSZBAN A BÁBOLNAI LABOR SORSA
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Elkészült a sószoba a Százszorszép Óvodában a gye-
rekek és a nevelõtestület nagy-nagy örömére. A só-
szobát a tavalyi esztendõ Katalin napi báli bevételébõl,
valamint adakozó szülõk felajánlásaiból finanszírozta az
intézmény, ahol az egészségmegõrzést ezentúl egy
sóhomokozó és két sótéglafal is szolgálja. 

– Nevelõtestületi ötletbõl fakad a kezdeményezésünk. Az
elõzõ évi jótékonysági Katalin napi bált már annak jegyé-
ben hirdettük meg, hogy a bevételt a sószoba kialakítására
fordítjuk, szerencsénkre a befolyt összegeken kívül sok
szülõ mellénk állt, és sótégla-jegyek vásárlásával is segítet-
ték céljainkat – mesélte örömmel Somogyiné Szabados
Marianna óvodavezetõ, miközben az új sószobába kalauzol
bennünket. 

Közben megtudjuk, a parajdi
sóbarlangból származó sóból sajtolt
tégla a rózsaszín lámpákkal megvilá-
gítva kedélyjavító. Ebbõl húztak falat
a sarokban. A parajdit a szürkés szí-
nû himalájai sótéglákkal egészítették
ki, de természetesen a sóhomokozó-
nak van a legnagyobb sikere a gye-
rekek körében. 

– A sógranulátumokat mozgatva
még inkább telítõdik a levegõ a
sóionokkal, a homokozóban lévõ
száraz só így fejti ki baktériumölõ,
ezáltal jótékony hatását – magyarázta az óvodavezetõ, aki
azt is elárulta, mind az öt óvodai csoportra jut egy délelõtt,
a bölcsõdések pedig minden nap bejutnak a „mesterséges
óvodai sóbarlangba”. A sószoba hasznos lesz majd a lég-
úti problémákkal küszködõ gyerekek számára is, e tekintet-
ben a helyi gyermekorvossal is egyeztetettek.

A só jótékony hatását a megfázásos idõszakokban na-
gyobb intenzitással kihasználják majd a gyerekek, a szülõk

és a nevelõtestület egyaránt. Ez a
fejlesztés is azt mutatja, hogy az
óvoda berkeiben a prevenciónak és
az egészségmegõrzésnek kiemelt
figyelmet fordítanak. Somogyiné
Szabados Marianna óvodavezetõ
arra is felhívta a figyelmet, hogy nyit-
va a sószoba ajtaja azok számára,
akik támogatással segítették annak
kialakítását. 

SÓSZOBÁBAN A GYEREKEK

A szülõk és az óvoda kapcsolat-minõsége érdekében
számos programot biztosítunk, ahol a gyermekek a szüleik-
kel együtt juthatnak élményekhez. Ezt bizonyítják az óvoda
szintû rendezvények, illetve a csoportok által szervezett
egyéb programok. Ilyenkor a szülõ közelebb kerülhet a
gyermekükkel foglalkozó felnõttekhez, szülõtársaikhoz, de
ami a legfontosabb, saját GYERMEKÉHEZ. Megfigyelheti,
hogyan viselkedik gyermeke az egyes tevékenységeken,
milyen elvárások, módszerek segítik fejlõdésüket.

Az óvodás gyermek naponta általában 6-8 órát tölt el az
óvodában. Ez idõ alatt számos olyan impulzus éri a kisgyer-
meket, melyekrõl a szülõ nem mindig értesül. Nem minden-
ki ismeri a csoportokban folyó mindennapi munkát, a napi-
rend konkrét gyakorlati menetét miként telnek a foglalkozá-
sok, hogyan viselkedik a különbözõ helyzetekben, illetve a
közösségben gyermeke, és persze a többi kisgyermek.

Január végén került sor a nyílt napok megszervezésére.
Az óvó nénik körültekintõen szervezték meg a tevékenysé-
geket, figyeltek arra, hogy minél változatosabb képet kapja-
nak a szülõk a mindennapi munkáról. Többek között meg-
figyelhették, hogyan ismerkednek meg a gyermekek köze-

li, távoli környezetükkel, miként készítenek térképet váro-
sunkról. Milyen érdekes tulajdonságai vannak a környeze-
tünkben a tûznek, víznek, levegõnek, miként lehet dramati-
zálni, illetve elmondani egy mesét. Hogyan csoportosítjuk
az év hónapjait évszakok szerint, felismerik-e az évszak
szimbólumait, miként hasonlítunk össze mennyiségeket.
Megtapasztalhatták, hogyan öltöznek gyermekeink tornára,
megfigyelhették a mikro-csoportos testnevelés foglalkozás
gimnasztikai részét zenére. Az idén elkészült só-szobánkba
is betekintést kaphattak, a gyakorlatban láthatták, miként
töltjük gyermekeinkkel ott az idõt, elolvashatták róla a tud-
nivalókat, esetlegesen foglakozáson kívül hogyan érhetõ el
számukra a só-szoba. A nyílt napokon a szülõk 40 %-a vett
részt. 

Fontos számunkra, hogy a szülõk érezzék, kíváncsiak
vagyunk a véleményükre, láthassák gyermekük óvodai éle-
tének egy kicsi részletét. Ezen kívül egy nagyon jó módszer
arra, hogy a gyermek érezze: barátságos, derûs, légkör ve-
szi körül, biztonságban van, mert a körülötte élõ felnõttek is
harmonikus, nyugodt, kiegyensúlyozott kapcsolatban van-
nak egymással. Baráth Gáborné óvónõ

Akik támogatásként só-tégla jegyeket vásároltak
és szeretnék annak értékét a sószobában eltölteni,
idõpont egyeztetés céljából jelezzék az intézmény
369-030 telefonszámán. 

Délutáni idõpontban lehetõség van térítés ellené-
ben is igénybe venni a só-szobát.

NYÍLT NAPOK AZ ÓVODÁNKBAN
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BÁBSZÍNHÁZI
ELÕADÁS AJÁNDÉKBA

A Százszorszép Óvoda és Böl-
csõde az elmúlt évben pályázatot
nyújtott be színházlátogatás támo-
gatására a Komárom-Esztergom
Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapít-
ványhoz. Nagy örömünkre az ala-
pítvány pályázatunkat 40 000 Ft tá-
mogatásban részesítette.

A nyert összegbõl január 20-án
40 fõ nagycsoportos gyermekünk a
gyõri Vaskakas Bábszínház „Nem
akarok többé boszorkány lenni” c.
elõadását nézte meg. Az utazás
költségét az intézmény saját bevé-
telébõl finanszírozta, így a gyerme-
keknek valóban ajándék volt a telje-
sen ingyenes színházlátogatás.

Maga a bábszínház épülete és
díszletei is elvarázsolták a gyerme-
keket, de a vidám, humorban gaz-
dag elõadás, valóban maradandó
élmény volt számukra.

Somogyiné Sz.Marianna 
intézményvezetõ

A Százszorszép Óvodában igazán mozgalmas az élet. Még alig értek véget a
nyílt napok, január 26-án ismét vendégeket vártak az intézmény falai közé. Ezút-
tal azonban hangosabb volt a gyermekzsivaj a megszokottnál, hiszen a Csörgõ-
sipka Bábszínház elõadása bírta kacagásra az aprótalpú társaságot. A meghí-
vott színészpáros a mesés délelõttön az Öreg halász és a nagyravágyó felesé-
ge címû történetet játszottak a kicsinyek nagy örömére.

A január hónap minden oktatási in-
tézményben egy mérföldkõ, hiszen az
eltelt négy és fél hónap munkájának
értékelésére kerül sor. A zenész nö-
vendékek egyénileg adnak számot a
megszerzett tudásról, felkészültségrõl.
Miért is van szükség erre a megméret-
tetésre ? Bánfi Csaba  igazgató úr sza-
vait idézve „olyan mûfajról van szó,
amely a pódiumnak, a közönségnek
szól. Ez nemcsak elméleti, gyakorlati,
technikai felkészülést jelent, hanem lel-
ki felkészülést is. Így minden vizsga
pszichikai megpróbáltatás is.” Egy-egy

ilyen alkalom lehetõséget ad arra is,
hogy a növendékek megfogalmazzák,
hogy miért is tanulnak zenét, vagy mi-
ért az adott hangszert választották. Na-
gyon fontos a tehetség, az adottság,
de legalább ilyen fontos a motiváltság
is.

A csoportos tanszakok nyilvános
bemutatója a karácsonyi mûsor kere-
tében történt.

Ilyenkor, januárban a drámacsoport
a szülõknek tart bemutatót, ízelítõt ad-
va a felkészülés folyamatáról, a gya-
korlatokról, a játék fontosságáról. Eb-

ben az évben indult elõször második
évfolyamon egy tehetségkutató prog-
ram, így a vizsgán kicsik és nagyok
együtt mutatták meg tudásukat szüle-
iknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek.
Közös játékkal, improvizációs gyakor-
lattal oldottuk a kezdeti izgalmakat. A
másodikosok ezután állatversekkel ör-
vendeztették meg a közönséget, míg a
nagyok Romhányi József verseibõl ké-
szült összeállítást mutattak be árnyjá-
tékkal kiegészítve.

Mind az egyéni, mind a csoportos
tanszakokon jó eredménnyel zárták a
növendékek a félévet, és újult erõvel
látunk hozzá  – tanárok- diákok egy-
aránt – a következõ idõszak  feladatai-
nak megvalósításához.

Igazgató úr szerint a zenetanulás
személyes vagyon. Én ezt úgy módo-
sítanám, hogy a mûvészetek tanulása
óriási  vagyon,  kincs  és  lehetõség,
mellyel, ha jól sáfárkodnak  tanulóink,
akkor lelkiekben nagyon gazdaggá
válhatnak. Kívánom, hogy ez vala-
mennyiüknek sikerüljön! 

Veresné Szkocsek Mária

FÉLÉVI VIZSGÁK A MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN

MESÉS DÉLELÕTT AZ ÓVODÁBAN
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Bálint Tivadarné a kilen-
cedik pedagógus volt Bá-
bolnán, több mint negy-
ven évig tanított a helyi is-
kolában.

Takaros, tiszta szobába
vezet Bálint Tivadarné
Pozsgay Erzsébet, a tavaly
Bábolna város elismerésé-
vel kitüntetett nyugdíjas pe-
dagógus, aki  a várossá vá-
lás évfordulóján vehette át
díszoklevelét. Aligha akad
olyan lakos, aki ne ismerné
õt. A visszahúzódó idõs
asszony pályája során sok
bábolnait tanított a betûve-
tésre, sokakat kalauzolt a
számok világában, mind-
amellett, hogy elhivatott pe-
dagógusi akarattal tanított
emberségre, tisztességre
és kitartásra. Több mint
negyven évi lelkes pedagógusi mun-
kája során több generáció nevelésé-
ben közvetítette az erkölcsi értékeket.

Erzsi néni a szekrény mélyébõl fotó-
kat vesz elõ, a fiókban ott van a peda-
gógus múlt feketén-fehéren. A legtöbb
osztálykép. 

A zárdáról is mesélt, ahol a harma-
dik elemitõl kezdve járta az iskolát, in-
nen került végül pedagógiai fõiskolára,
majd végzett matematika-fizika sza-
kon. A kezdetekrõl ugyan szûkszavú-
an mesél, nem kell minden nap olyan
mélyre nyúlni az emlékezetben, ma-
gyarázza mosolyogva. 

– Esztergomban kezdtem a tanítást,
1949-ben azonban Bábolnára helyez-
tek át, a család is követett. Én voltam
Bábolnán a kilencedik tanító akkor.

Erzsi néni 1985-ben ment nyugdíjba,
mint mondta életének legszebb idõ-
szakai az osztályfõnöki évek voltak. Az
idén a nyolcvanhatodik életévét betöl-
tõ pedagógus nevelõ munkáját keve-
sen feledték. 

–  Szomszédaim közt is vannak ta-
nítványaim, akik szinte minden nap
ebéddel kínálnak, így erre nincs gon-
dom, gondoskodásukat élvezem. A
hétköznapokat nosztalgiázással töl-
töm, olvasgatok, rejtvényt fejtek és
számtalan levelet írok a világban szét-

széledt, külföldön letelepedett egykori
diákjaimnak. Sokakkal tartom ma is a
kapcsolatot, a helyiek gyakran meglá-
togatnak, a nyugdíjas korúakkal bará-
tokként csevegünk a régi szép idõkrõl
– meséli Erzsi néni, aki még ausztráliai
levelezõpartnereivel is dicsekedhet,
persze ezt nem teszi, nem engedi kifi-
nomult modora. 

Erzsi nénit közvetlen természete mi-
att szerették a gyerekek, nem tartotta
fontosnak a tanár-diák kapcsolatban
elvárt szigort, mint mondta, a zárdai
nevelés inkább empátiára, elfogadásra
sarkallta, ezt követte a pedagógusi pá-
lyája során is. 

– A tiszteletet az õszinteséggel lehe-
tett kivívni. Mai napig hiszek az õszin-
teség erejében. Vallom, ha egy peda-
gógus magasra helyezi a személyét,
megnehezíti a saját és a tanítványai
életét is, eredménytelenné teszi a ne-
velést. Arra vagyok igazán büszke,
hogy olyan tisztességes hétköznapi
emberek kerültek ki kezem alól, akik
becsületes munkával keresik a kenye-
rüket.  

– Maradék szabadidejét a Nagyatá-
don letelepedett családjának szenteli a
szépkorú asszony. Két fia, öt unokája
és – tudomásunk szerint – januárban
megszületett második dédunokája is

bearanyozza azt az idõt, amit a nagy
rohanás miatt nem túl gyakori látoga-
tásukkor velük tölthet.

Erzsi néni számára mindig a hivatá-
sa volt az elsõ, ez lehetett az oka an-
nak, hogy õt választotta tavaly a képvi-
selõ-testület a város legelismertebb
emberének.

– Én csak azt csináltam, amire ne-
veltek, amire tanítottak, és mindig itt-
hon éreztem magam Bábolnán. Nem
számítottam kitüntetésre, számomra a
legnagyobb elismerés tanítványaim
boldogulása.

AUSZTRÁLIÁBA LEVELEZGET A KITÜNTETETT PEDAGÓGUS

NÉVJEGY: 
1926. október 26-án született a

pest megyei Apostagon. 
Elemi - és középiskoláit Eszter-

gomban végezte. 
1946-ban tanítói oklevelet szer-

zett szintén Esztergomban, az Érse-
ki Tanítóképzõben.

1946 - ban ugyanebben a város-
ban kezdte pedagógiai pályafutá-
sát. 

1949. augusztus 1-jétõl nyugdíj-
ba vonulásáig a Bábolnai Általános
Iskolában tanított.

1952-ben beiratkozott a Buda-
pesti Pedagógiai Fõiskola matema-
tika-fizika szakára.

1954-ben férjhez ment, két fiú-
gyermeke született, Gábor és Tibor.

1962 szeptemberétõl 1974-ig
igazgató-helyettesként tevékenyke-
dett.

1971-ben férjét elveszítette, utána
egyedül nevelte gyermekeit. 

1951-74-ig matematikát tanított, a
szakközépiskola mûködése idején
aktívan részt vett a dolgozók esti és
levelezõ oktatásában.

1974 óta napközis nevelõként és
egyben a napközis munkaközös-
ség vezetõjeként végezte nevelõ –
oktató munkáját.

1982-ben nyugdíjba vonult, nyug-
díjasként még kilenc éven keresztül
adta át tudását a diákoknak.

Múlt év decemberében vette át
vasdiplomáját az Esztergomi Taní-
tóképzõ Fõiskolán. 
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MMMMEEEEGGGGHHHHÍÍÍÍVVVVÓÓÓÓ
A Bábolnai Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége és Tantestülete

szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját

2012. február 18-án (szombaton)
tartandó

SZÜLÕK
ÉS NEVELÕK
BÁLJÁRA
Helyszín: Szabadidõközpont

Kezdési idõpont: 19 óra

Belépõdíj: 1500,- Ft/fõ
ZENE – TÁNC –TOMBOLA – 

MEGLEPETÉS MÛSOR –
BÜFÉ SZOLID ÁRAKKAL

Jegyek elõvételben kaphatók:
Csillagné Mészáros Anitánál,

Zsidiné Zsolnai Ritánál
és az iskola portáján.

Támogatói jegyek 1.000 Ft-os áron 
vásárolhatók.

A bevételbõl származó összeget
iskolai fejlesztések támogatására

kívánjuk fordítani.

FELAJÁNLÁSOKAT SZÍVESEN FOGADUNK!

Réce, ruca, szárcsa,
jöjjenek a bálba.
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak!
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.

MEGHÍVÓ
A Bábolnai

Borbarátok Egyesületének szervezésében
Bábolna Város Önkormányzat és az IKR Zrt.

támogatásával  megrendezésre kerül a

19.  hagyományos
BÁBOLNAI

BORVERSENY
IDÕPONT:

2012. február 17. (péntek) 18.00 óra

HELYSZÍN: 
Bábolna IKR Park Étterme, 

Bábolna IKR Park központjában

A rendezvény fõ védnöke:
Cseh László Bábolnai Borbarátok  Egyesület elnöke

További információ és jelentkezés: 
Tel.:  20/824-8491 és 30/98-68-287

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
– Teljeskörû lakásbiztosítás (akár 30% 

kedvezménnyel 1000 Ft-tól/hó)
– kötelezõ, casco alacsony díjjal 

(már 1500 Ft-tól/hó)
– egészségpénztár, nyugdíjmegtakarítás, 

6%-os hitel, lakástakarék 30% állami 
támogatással

– kiemelkedõ hozamú befektetések akár 16%-
kal egyösszegben és havi díjjal

– temetésbiztosítás, kárjelentés
– élet- és balesetbiztosítás
– vállalkozói vagyon- és felelõsségbiztosítás 
– mezõgazdasági biztosítások
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ERDÉLYBEN NÉPSZERÛSÍTIK A LOVAS HAGYOMÁNYOKAT
Szlovákia, Csehország, Norvégia után most Románia

felé nyit a bábolnai lovasiskola.

Az erdélyi székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaköz-
ponttal kötött szerzõdést a bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakképzõ Iskola január 12-én. A két intézmény part-
nerséget Pelczéder Zoltán bábolnai és Bartos László, a
székelykeresztúri szakiskola igazgatója aláírásukkal is hiva-
talossá tették. A bábolnai intézmény már nem elsõ ízben
használja ki a Leonardo da Vinci program pályázati lehetõ-
ségeit, ezúttal Erdély felé nyitnak a partnerség jegyében.
Pelczéder Zoltán, a lovas iskola igazgatója elmondta, diák-
jaik számos európai országba eljutottak már, ami azért sem
elhanyagolható lehetõség, mert sokan közülük nehéz kö-
rülmények közül érkeznek. A két iskola már az együttmûkö-
dés közös pontját is megtalálta: míg Bábolna a lovas ha-
gyományait és a lovas szakemberképzésben való jártassá-
gát, addig az erdélyiek a szerteágazó szakirányok közül a
mezõgazdaság és állattenyésztés-, valamint a bõripari kép-
zésükben (akár a lószerszám-készítésben) látják a lehetsé-

ges és kölcsönösen kiaknázható összhangot. A partnerség
mindkét intézmény növendékei és szakoktatói számára tar-
togat tanulmányi kirándulásokat is. Pelczéder Zoltán igaz-
gató kihangsúlyozta, anyaországi intézményként kiemelt az
iskola felelõssége.

Ugyanolyan érdeklõdés kísérte a január 13-ai nyílt napot
a Pettkó Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollé-
giumban, mint a korábbi esztendõkben, így idén is két-há-
romszoros  túljelentkezésre számít a tantestület. Sokan tet-
tek fel kérdést az intézmény új szakközépiskolai képzésével
kapcsolatban az igazgató, Pelczéder Zoltán részletes tájé-
koztatóját követõen. Az iskola ugyanis érettségit adó, négy-
éves szakközépiskolai képzést is indít a kisbéri Táncsics Mi-
hály Gimnáziummal karöltve. Kezdeményezésük egyedüli
az országban.

Pelczéder Zoltán elmondta, azért kötöttek együttmûködé-
si megállapodást a kisbéri gimnáziummal,   mert számtalan
esetben keresték fel õket olyan kimagasló eredményekkel
rendelkezõ tanulók, akik a szakképesítés mellé érettségit is
álmodtak maguknak, az iskola ezzel az új képzéssel nekik
is lehetõséget kínál. 

A szeptemberben induló négyéves oktatásban az általá-
nos tárgyak mellett a diákok lovaglási és fogathajtási alap-

ismereteket és versenyzési ismereteket tanulnak, megisme-
rik a lovak anatómiáját és egészségvédelmét, a takarmá-
nyozás elméletét és gyakorlatát.

Az érettségi után középfokú képzés keretében elvégez-
hetõ a lótartó és -tenyésztõ, a belovagló, illetve a lovastúra-
vezetõ szak. A további tervekben felsõfokú képzés beveze-
tése is szerepel, állattenyésztõ mérnök, lovastanár és
lovasedzõ szakokkal.

A Kisbérrel kötött együttmûködéssel a szakképzõ iskola
a gyakorlati képzéseket a 150 éves kisbéri lovardában tar-
taná, amely Közép-Európa legnagyobb ilyen létesítménye.

Kisbérhez kötõdik az angol telivérek és a magyar kancák
keresztezésével létrehozott kisbéri félvér, amelynek leghíre-
sebb képviselõi Kincsem és Imperiál voltak. A lovarda mel-
letti két épület egyikében rendezték be a Kincsem Múzeu-
mot. Pelczéder Zoltán iskolaigazgató azonban azokat a ké-
telyeket eloszlatta, mi szerint megszûnik és Kisbérre települ
át a lovas oktatás. Errõl szó sincs, csupán az érettségit adó
oktatásra nyílik majd a kisbéri intézményben lehetõség. 

A nyílt nap a gyakorlati képzés helyszínein Kisbábolnán
folytatódott. 

NYÍLT NAP A LOVASISKOLÁBAN

KAMERÁKKAL ÓVJÁK ÉRTÉKEIKET
Megfigyelõrendszert telepítettek a bábolnai lovas-

iskolába az értékek megóvása céljából. A rendszerrel az
egyébként nyitott kapus intézmény folyosóin nyomon
követhetõ a kollégiumi élet. A megfigyelõrendszer kiala-
kítása személyiségi jogokat nem sért, a diákokat tájékoz-
tatták a fejlesztésrõl. A lovasiskola a városi kamerarend-
szerhez is csatlakozna, terveik szerint saját megfigyelõ-
rendszerüket is bõvítik a jövõben, több szem többet lát
alapon az épület külsõ portáját is biztosítva.
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Január 13-án véget ért a 2011/2012-
es tanév elsõ feléve a Bábolnai Általá-
nos Iskolában. Január 19-én értesítet-
tük a tanulókat és szüleiket az elsõ fél-
évben elért tanulmányi eredmények-
rõl. 

Iskolánk 276 diákja közül az elsõ és
a második évfolyamos tanulóink szö-
veges értékelést kaptak, a többiek
munkáját hagyományos módon, osz-
tályzattal értékeltük. Iskolánkban 44 ta-
nuló kitûnõ, 29 pedig jeles minõsítést
kapott. Sajnos huszonkettõ tanulónak
egy vagy több tantárgyból nem sike-
rült teljesíteni a minimális követel-
ményszintet. Õk a második félévben
javíthatnak. 

Nevelõ-oktató munkánkban az idei
tanévben is történtek változások.

A szeptemberben induló két elsõ
osztályunk hagyományos, illetve isko-
laotthonos formában mûködik. Az is-
kolaotthonos oktatási forma most már
az alsó tagozat mind a 4 évfolyamán
felmenõ rendszerben és jó tapasztala-
tokkal mûködik. Komplex mûvészeti
foglalkozás keretében hetente 2 alka-
lommal zenei, illetve drámapedagógiai
foglalkozásokat biztosítunk a zeneis-
kola pedagógusainak köszönhetõen
az 1-2. évfolyam iskolaotthonos tanu-
lócsoportjainak.

Folytatjuk a szakrendszerû oktatás
mellett a nem szakrendszerû oktatást
az 5-6. évfolyamon, mely segíti a kész-
ségek, képességek kialakítását és az
alkalmazásképes tudás megszerzését.

A 3. évfolyamtól szerveztünk szak-
kört, illetve a 7-8. évfolyamokon kö-
zépiskolai felkészítõt magyarból és
matematikából. Így folyamatosan biz-
tosítjuk a tehetséges tanulók felkészí-
tését és eredményes szerepeltetését
versenyeken és pályázatokon.

Az 5. és a 7. évfolyamokon továbbra
is képesség szerinti csoportbontás-
ban tanítjuk a magyar nyelv és iroda-
lom, valamint a matematika tantárgya-
kat, ezzel biztosítva az egyéni képes-
ségek szerinti továbbhaladást.

Felzárkóztató és fejlesztõ foglalko-
zásokat szervezünk, melyeknek célja
a tanulási nehézségekkel küzdõ vagy
hátrányos helyzetû tanulók segítése. A
különleges gondozásra jogosult tanu-
lókkal öt kollégánk (3 gyógypedagó-
gus és 2 fejlesztõpedagógus) foglalko-
zik.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondo-
zást, az iskola jó hírének erõsítését. A

tanulók érdeklõdésének megfelelõen
szakköröket szerveztünk, ezzel segít-
jük a versenyeken induló tanulóink
eredményes szereplését. 

Az elmúlt idõszakban különféle ta-
nulmányi versenyeken vettek részt di-
ákjaink, büszkék vagyunk eredménye-
ikre:

Bolyai Matematika Csapatverseny
A megyei fordulón 10 csapat szere-

pelt eredményesen. A legelõkelõbb
helyezéseket a 4. és a 7. osztályosok
csapatai értek el.

7. osztály 2. helyezés. Csapattagok:
Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Pillér At-
tila, Szabó Attila

4. osztály 3. helyezés. Csapattagok:
Bozori Péter Bendegúz, Czefernek
Dorka, Töltõsi Máté, Vida Tamás

Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Az iskolai forduló eredményei alap-

ján a megyei fordulón februárban 21
tanulónk képviseli iskolánkat.

Holenda Barnabás Matematika
Verseny (megyei)

Egyéni kategória:
Vida Tamás  4.b, 1. helyezés; Kocsis

Anett 4.a, 14. helyezés; Bozori Péter
Bendegúz 4.b, 23. helyezés; Töltõsi
Máté 4.b, 23. helyezés; Bernáth Ádám
3.a, 26. helyezés; Rádoki Bálint 4.b, 31.
helyezés

Csapat kategória:
4. osztály 8. helyezés. Csapattagok:

Töltõsi Máté, Bozori Péter Bendegúz,
Kocsis Anett, Vida Tamás 

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
A megyei döntõn 5 csapatunk szere-

pelt eredményesen. A legeredménye-
sebb (7.o.) csapatunk 6. helyet szer-
zett. Csapattagok: Bagó Zsófia, Fekete
Réka, Módos Martin, Szabó Attila

Arany János országos anyanyelvi
verseny (Budapest)

Az iskolai fordulón 35 tanuló vett
részt. Az országos döntõn 4 tanuló
képviselte iskolánkat. Vida Tamás  4.b,
7. helyezés; Bognár Lilla  6.b, 11. he-
lyezés; Balázs Márk  6.a, 12. helyezés;
Janus Martin  6.b, 15. helyezés

Futóversenyeken nagyarányú rész-
vétellel és szép eredményekkel szere-
peltek tanulóink.

Nyolcadikosaink iskolaválasztását
és szüleik tájékoztatását igyekeztünk
segíteni pályaválasztási rendezvénye-
inkkel (sulibörze, pályaválasztási kiállí-
tás, pályaválasztási szülõi értekezlet). 

Pedagógiai munkánk fontos része
továbbra is a nevelés. Sajnos, az alap-

vetõ magatartási normák kialakítása és
betartatása egyre nehezebb, sikertele-
nebb a mindennapi munkánkban. A fe-
gyelem javítása, az iskola értékeinek
megóvása, megbecsülése továbbra is
kiemelt feladatunk.

Jó hangulatú programokkal, ren-
dezvényekkel igyekeztünk színeseb-
bé, élményszerûbbé tenni tanulóink
tanórán kívüli életét. Az alsósok meg-
tartották Õszköszöntõ rendezvényüket,
a felsõsök õszi teadélutánt, valamint
Halloween partit szerveztek. Színházlá-
togatások színvonalas elõadásai gaz-
dagították az iskolai programot. Papír-
gyûjtést és elektronikai hulladékgyûj-
tést szerveztünk, jó hangulatú témana-
pot tartottunk az egészségnevelés je-
gyében.

Pedagógiai-szakmai munkánk ré-
szeként bemutató órákat tartottunk az
1. és az 5. osztályokban. A „Nyitott ka-
puk napjával” biztosítottuk a szülõk
számára a betekintést gyermekeik tan-
órai munkájába.

Decemberben az ünnepvárás része
volt az adventi gyertyagyújtás a negye-
dikesek mûsorával, a karácsonyi kiállí-
tás és játszóház, valamint a közös is-
kolai karácsonyi ünnepség.

Január 16-án elkezdõdött a második
félév. Folytatjuk a megkezdett munkát
újabb feladatokkal és célokkal. Ehhez
kívánok minden tanulónak és nevelõ-
nek jó munkát és szép eredményeket. 

Peresztegi Gáborné igazgató

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN VÉGET ÉRT AZ ELSÕ FÉLÉV

NÕNAPI MÛSOR
2012. MÁRCIUS 9. 18.00
SZABADIDÕKÖZPONT BÁBOLNA

TÁNCOS EURÓPA
a komáromi Újhold Együttes és

a Cseperedõk Néptánccsoport

közös mûsora.

Az elõadás a régi – középkori és re-
neszánsz - táncok és a még ma is
élõ magyar körtáncok, páros vonu-
lós táncok, ugrós típuscsalád, for-
gós-forgatós táncok és az eszkö-
zös táncok rokon vonásairól szól
egy életút állomásainak (születés,
párválasztás, család, halál ) törté-
netébe ágyazva.
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Kis hazánkban nap mint nap oly sok
szó esik a devizahitelekrõl ,az IMF-rõl,
uniós leminõsítésekrõl, de nem esik
szó arról, hogy népünk miként õrizhet-
né meg identitását, nyelvét, sokszínû-
ségét, kultúráját. A gazdasági kérdé-
sek mellett a legfontosabb kérdések
közé kell sorolnunk a magyar kultúra
és a magyar nyelv ügyét is. Hiszen
bennünket, magyarokat ,. a kultúra és
a nyelv kovácsol nemzetté. Ezért min-
den kornak , minden magyarnak köte-
lessége ápolni, megõrizni, megerõsíte-
ni azt.

23 éve  van egy napunk, amelyet  a
magyar kultúrának szentelünk . E havi
rovatunkban errõl olvashatnak.    

Január 22. napja a magyar kultúráé.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a na-
pon fejezte be  “a magyar nép zivata-
ros századaiból” vett példákra épített
költeményét, a Himnuszt.

Nem lett piros betûs ünnep, nincs
ezen a napon iskolai szünet, de a leg-
több helyen, iskolában, könyvtárban,
faluban, városban valamiképpen meg-
emlékeznek Kölcseyrõl, a Himnuszról
és a magyar kultúráról. A magyar kul-
túra napját 1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én, annak emlékére, hogy –
a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztáz-
ta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Kölcsey mûve elõtt a katolikus ma-
gyarság néphimnusza a Boldogasz-
szony Anyánk és az Ah, hol vagy ma-
gyarok tündöklõ csillaga kezdetû
ének, míg a református magyarságé a
Tebenned bíztunk, elejétõl fogva (90.
Zsoltár) volt. Népszerû volt – a hatósá-
gok által többször betiltott – ún. Rákó-
czi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz
és Liszt Ferenc is megzenésítette. A
Rákóczi-nóta a hosszú Habsburg-el-
nyomás miatt, a hosszú évtizedeken át
tartó elkeseredésnek a dokumentuma,
mely a szatmári béke után a magyar
népre nehezedett. Elsõ nemzeti jelkép-
ként énekelt dalunkká vált, mely szám-
talan változatban, kéziratban, de nép-
dalként is élt a 18. század folyamán.
Legrégebbi írott forrása a század köze-
pérõl származik, a századvégi nemzeti
mozgalmak idején pedig egyre több-
ször említik. Ismerték nagy költõink is:
Csokonai, Kazinczy, Kölcsey, Petõfi.
Bizonyos kifejezései új értelmet nyer-
tek a Himnusz soraiban. Nyomtatás-
ban való megjelenése az 1848–49-es
forradalom és szabadságharcnak volt
köszönhetõ

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Rákóczi nóta
(részlet)

Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged miképp
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép,
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a lép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép?
Jaj, Rákóczi, Bercsényi
Magyarok híres vezéri,
Bezerédi!
Hová lettek magyar népnek
Vitéz vezéri,
Nemzetünknek hírszerzõi,
Fényes csillagi,
Ocskai?
Az ellenség mindenfelõl
Õket emíszti,
Ûzi, kergeti,
Búval epeszti.
Közinkbe sem ereszti.
Jaj, hát szegény nemzetünket
Miképp mellyeszti!

Kedves Olvasó!

ÚJÉVI NYITÁNY FÚVÓSZENÉVEL
A mondás szerint, amit az ember az év elsõ napján tesz,

arra számíthat az új esztendõben is. Amennyiben igaz a hi-
edelem, 2012-ben is fergeteges zenei élményekben lesz ré-
sze azoknak, akik ellátogattak a hazai és külföldi fesztiválo-

kat megjárt, arany minõsítésû Ritmus-Koncert Fúvószene-
kar Ácson megrendezett újévi koncertjére.  A zenés nyitány-
nak január elsején délután az ácsi városi sportcsarnok adott
otthont, ahol elsõként Alfred Reed: El Camino Real címû
mûve csendült fel Bánfi Balázs karnagy vezényletével. A
kezdõ mûsorszám után a rendezvény fõvédnöke és házi-
gazdája, Lakatos Béla ácsi polgármester újévi fogadalmá-
val arról biztosította az együttest, hogy az ácsi önkormány-
zat szerény anyagi lehetõségei ellenére továbbra is igyek-
szik támogatással segíteni mûködésüket. A jeles eseményt
a megye elöljárói: Popovics György, a megyegyûlés elnöke
és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott is meg-
tisztelték jelenlétükkel. A kormánymegbízott ünnepi beszé-
dében az ünnephez köthetõ népi hagyományokat sorolva
arra buzdította szép számú hallgatóságát, hogy az új esz-
tendõben is békés szemlélettel építsék szûkebb és tágabb
közösségeiket.

Ezt teszi évrõl évre a zene összetartó erejével a Ritmus-
Koncert Fúvószenekar is, mely a hagyományokat ápolva
immár 2007 óta ad az új év reményteljes hangulatában év-
indító koncertet. A formáció ezúttal népszerû filmzenékkel
örvendeztette meg a több száz zenekedvelõt, akik az est
végén pezsgõs koccintással üdvözölhették egymást.
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BÚTORGYÁRTÁS EGYEDILEG

MÉRETRE GYÁRTOTT

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

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!

IDÕPONTEGYEZTETÉS: 06-20-213-8042
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2012 sok tekintetben az átalakulás, az útkeresés éve lesz.
Új alkotmány és új törvények, szigorítások és változó sza-
bályok sora, melyek a lakosság mellett természetesen az
önkormányzatokat is érintik. Ha lehetõségeink ilyenkor szû-
külnek is, de mindig is kerestük-keressük azokat a megol-
dásokat, melyek a nehézségek ellenére is hatékony segít-
séget jelenthetnek településünk lakói számára.

A 2012. évi költségvetés megalkotásakor nem kerülhet-
tük el, hogy átgondoljuk bevételi lehetõségeinket és kiadá-
sainkat, és úgy igazítsuk azokat a jelenlegi helyzethez,
hogy közben fõ céljaink ne sérüljenek. Így van ez az élet-
kezdési támogatással is, melyet olyan fontos kezdeménye-
zésnek tartunk, melyet – ha átalakítások árán is – de min-
denképp meg akartunk õrizni. 

Az önkormányzat 2001 óta biztosított bizonyos szociális
feltételek mellett születéskor 20 ezer, a gyermek 3 éves ko-
rában 30 ezer és általános iskolai tanulmányai elkezdése-
kor 50 ezer forint támogatást a családoknak. Volt, aki sokall-
ta ezt a támogatást, és volt természetesen, aki kevesellte,
ugyanakkor ennek átgondolása mára elkerülhetetlenné
vált. Ugyanakkor 2006 óta mûködik az államilag támogatott
Babakötvény program, mely egyre népszerûbb a szülõk
körében. Ez a program pedig a kézzel fogható állami támo-
gatás mellett egyértelmûen segíti az öngondoskodás for-
máinak elterjedését, ami idei céljaink között kiemelt helyen
szerepel.

Ezért Bábolna Város Önkormányzata az életkezdési tá-
mogatásnak a Babakötvény-programhoz szorosan kapcso-
lódó átalakítását támogatja a fûnyíróelvszerû megszorítás
helyett. Az elõzetesen már elfogadott és várhatóan a febru-
ár 9-i testületi ülésen véglegesítésre kerülõ rendelet szerint
a bábolnai újszülöttek részére nyitott Start-számla összegét
az állam által nyújtott 42.500 forint támogatáson felül az ön-
kormányzat további 20.000 forinttal egészíti ki. Ez az indu-
lóösszeg pedig kedvezõ feltételekkel gyarapítható tovább a
szülõk, nagyszülõk, családtagok befizetéseivel.

Így egyrészt valóban célzott támogatást adhatunk a gye-
rekeknek, amit csak õk vehetnek igénybe – méghozzá pont
abban a 18 éves korban, amikor a legnagyobb költségeik

merülhetnek fel. Másrészt pedig öngondoskodásra is ser-
kent, hiszen a Start-számlára történõ – akár pár ezer forin-
tos – havi befizetésekkel is 1-2 millió forinthoz juthatnak 18
éves korukban gyerekeink, ami akkor nagy segítség lehet a
továbbtanuláshoz, vagy akár a családalapításhoz. Jó tudni,
hogy évente 60.000 forintig minden egyéni befizetéshez az
állam további 10%, azaz maximum 6000 forint plusztámo-
gatást fizet évente – ezzel is ösztönözve a takarékosságot
és az öngondoskodást.

BÁBOLNAI BABAKÖTVÉNY - ÁTALAKULÓ TÁMOGATÁSOK

A BABAKÖTVÉNY
2006. január 1-jétõl az állam minden megszületõ gyer-

mek javára születésének évében automatikusan támo-
gatást biztosít, amit a gyermek 18. életévének betöltését
követõen vehet fel. A támogatás összege jelenleg
42.500 Ft. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár
az úgynevezett „Babakötvény” számlán kezeli. A rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vala-
mint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek
esetében az állam kiemelt támogatást nyújt. 

Jelenleg lehetõség van kereskedelmi bankoknál úgy-
nevezett Start-számla nyitására. Ez nemcsak a gyermek
születésének évében, hanem bármikor késõbb is meg-
nyitható, ahová a kincstár kiutalja a kincstári számlán
összegyûlt, kamattal növelt összeget és ettõl fogva ez
lesz a babakötvény számlája.

Itt már lehetõség nyílik az állami támogatás további
befizetésekkel történõ gyarapítására. A számlára ma-
gánszemélyek (szülõk, rokonok, ismerõsök) évente ma-
ximum 120 ezer Ft-ot fizethetnek be.

A magánszemélyek befizetései után az állam éven-
te állami támogatást nyújt, mely az éves befizetés 10
%-a, maximum évi 6.000 Ft lehet. Az állami támogatás
szintén a számlán kerül jóváírásra. A számlán lévõ ösz-
szeg után pedig a legtöbb kereskedelmi banknál még
kedvezõ kamatot is adnak, mely mentes a kamatadó
alól. Plusz elõny még, hogy a bankok általában a betét-
számlát díjmentesen kezelik.

DELI ÁLMOS VÁROSUNK ELSÕ ÚJSZÜLÖTTJE
Deli Álmos lett Bábolna elsõ babája az új esztendõben. A

kis jövevény a gyõri kórházban látta meg a napvilágot janu-
ár negyedikén 16 óra 22 perckor. Álmos 2870 grammal és
50 centiméterrel érkezett a család elsõszülött gyermeke-
ként. A szülést Fekete Zoltán szülészorvos vezette le. A kis
jövevényt születését követõen már a negyedik napon haza-
engedték, mi a világra jöttét követõ harmadik héten látogat-
tuk meg bábolnai otthonában. Az édesanyja, Élõ Andrea
örömmel nyugtázta, hogy kisfia lett a 2012-es esztendõben
a település elsõ babája. A büszke anyuka elmondta, Álmos
szépen gyarapodik, hiszen már négy kilogrammot mutat a
mérleg. Takaros kis szobájában a kicsi fiú már ismerkedik a
környezettel, a kiságy felett himbálódzó figurákkal, a falra
festett Hupikék Törpikékkel. Andrea arról is mesélt, hogy Ál-
mos egyre gyakrabban hallatja a hangját, amit ottjártunkkor
sajnálatos módon, nem volt módunk tapasztalni. Talán
legközelebb....
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Napjainkban nekünk, az egyszerû
embereknek is lehetõségünk van a vi-
lág eseményeivel, történésivel megis-
merkedni. A technika vívmányai (rádió,
televízió, internet) a szobánk sarkába
hozza nemcsak a közvetlen környeze-
tünk, nemcsak hazánk, de a ma létezõ
nagyvilág eseményeit, történéseit is.
Ennek örülhetünk is és ettõl sokszor el
is borzadunk. Sajnos, az elmúlt évben
ez utóbbiak voltak többségben. E
szörnyûségek és borzalmak közül – a
teljesség igénye nélkül – néhányat
megemlítünk.

Ilyen volt a Japánt, majd késõbb Tö-
rökországot ért földrengés, de ilyen
volt a Thaiföldet, késõbb a Fülöp-szi-
geteket ért árvíz is. Ezek a szörnyûsé-
gek nemcsak az ember alkotta milliár-
dos értékeket, épületeket, gépeket stb.
tették tönkre, de az ott élõ emberek
életét sem kímélték. Több ezer ember
esett áldozatul a természeti csapások-
nak.

E természeti csapások mellett az
emberek életét befolyásoló társadalmi
és gazdasági élet változásai sem ala-
kultak kedvezõen a múlt esztendõ so-
rán. A fejlett világgazdasági életében
válság van! Ez a válság ahogy értesül-
tünk róla még a világ legfejlettebb or-
szágaiban élõ emberek mindennapi
életét is érintette, illetve érinti.

Sajnos a válság minket is elért! Most
azonban szóljunk a hazánkat kedvezõ-
en érintõ eseményekrõl. Ilyen több is
volt! Ilyen volt például az is, hogy
2011-ben fél évig az Európai Unió ve-
zetõ országa lettünk, és ezzel együtt
járt az is, hogy az Európai Uniónak fél
évig magyar elnöke volt! Tegyük hozzá
mindjárt, hogy ezt a felelõsségteljes és
megtisztelõ feladatot külföldi értékelés
szerint hazánk kitûnõen látta el.

Örömteli eseménynek számít az is,
hogy a külföldi országokban élõ, de
magukat magyarnak valló személyek
(országgyûlésünk határozata alapján)
felvehetik a magyar állampolgárságot.
Ez különösen azokat a magyarokat
érinti kedvezõen, akiket annak idején a
gyalázatos trianoni békekötés elszakí-
tott az anyaországtól. Örömmel tölthet
el bennünket az is, hogy új alkotmá-
nyunk van!

Ezenkívül annak is örülhetünk, hogy
mind a társadalmi, mind a gazdasági
életünk szilárd és biztos.

Persze gondjaink vannak de ismerve
hazánk vezetõit, ezek megoldást nyer-
nek. Ez akkor is igaz, ha a nemzetközi
tõke egyik nagyhatalmú szervezete
hazánkat, annak gazdasági helyzetét
leminõsítette! Igaz, hogy vannak gond-
jaink gazdasági életünkben, de ezek
ismertek. Elég nagy a munkanélküli-

ség, a közoktatás, az egészségügy
helyzete sem megfelelõ, sokan vannak
a hajléktalanok a közbiztonság helyze-
tén is javítani kell! Mindezek a súlyos
társadalmi problémák a jövõ legsürgõ-
sebb feladatai közé tartoznak.

A mi szûkebb hazánkról, Bábolnáról
elmondhatjuk, hogy általános helyze-
tünk az országos átlagnál jobbnak tû-
nik. Természeti csapások nem értek
bennünket, és ilyenek a jövõben sem
fenyegetnek. Városunk társadalmi éle-
te néhány kisebb problémától eltekint-
ve nyugodt és biztonságos. Városunk
önkormányzata és annak apparátusa
jól dolgozik. Ezt mind a társadalmi,
mind a gazdasági tevékenységünkrõl
elmondhatjuk. Adósság a mi önkor-
mányzatunkat nem terheli, sõt a lakos-
ság tetemes részét különbözõ segé-
lyekkel esetenként segíti, illetve jutal-
mazza. Még a közeli árvíz sújtotta köz-
séget pénzügyileg is segítette. A lakos-
sággal önkormányzatunk kapcsolata
kitûnõ. Ezt nemcsak a különbözõ ösz-
szejövetelek hangulata bizonyítja, de
az általa üzemeltetett helyi sajtó és te-
levízió is ezt mutatja.

Városunk helyzete társadalmi és
gazdasági élete tehát rendben van és
sikeres. Ez számunkra, a lakosság
számára megnyugtató.

Szakács Ferenc

MINDENNAPJAINK ESEMÉNYEIRÕL NÉHÁNY GONDOLAT

A szervezõk meghívásának eleget téve örömmel keltünk
útra 2012. január 6-án, vízkereszt napján a zoboraljai Gímes
község mûvelõdési házába. Négy helyi magyar kórus adott
rendkívül színvonalas ünnepi koncertet a zsúfolásig megtelt

színházteremben. Szép lezárása volt ez a karácsonyi
ünnepkörnek, és immáron véglegesnek érezhettük a fény
születését és növekedését. 

Mindez jó alkalmat adott a Rákóczi Szövetség által
támogatott beiskolázási kampányra is, melynek során Dr.
Faragó István bábolnai elnök a határon átnyúló összetar-
tozás gondolatait tolmácsolhatta az egybegyûlteknek. 

A rendezvényen Pék László, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnöke méltatta a magyar
tannyelvû iskola által kiadott almanachot, melyben magam
is egy fejezet szerzõje lehettem.

A mûsort követõen az iskola igazgatójával, Maga Judittal
és kollégáival még sokáig beszélgettünk és egyeztettük az
idei év közös programjait is.

Nem csak mûvészeti, hanem közösségépítõ élményt is
nyújtott tehát ez az est a résztvevõknek, és reméljük, a
visszhangja még több szülõben ébreszti fel az elhatározást
az anyanyelvi oktatás és a magyar közösséghez tartozás
választására. 

Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Ügyvivõ

Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete 
Dr. Faragó István, Faragóné dr. Novadovszky Nóra 

és Pék László Gímesen

KARÁCSONYZÁRÁS – ÉVNYITÁS ZOBORALJÁN A RÁKÓCZI SZÖVETSÉGGEL
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Január 21-én reggel kilenc órakor találkoztunk az új te-
metõ parkolójában.

Az idõjárás nekünk kedvezett, a nap elbújt ugyan , de tel-
jes lett a szélcsend és a hõmérséklet is igen kellemesen
alakult. Tehát igazi kiránduló idõ, rajta hát !

Gyorsan elkészült egy-egy csoportkép, és elindultunk a
banai szõlõhegy alatt a Lobkowitz irányába. Mielõtt elhagy-
tuk volna a szõlõhegyet, a felsõ sarkánál megálltunk egy rö-
vid pihenõre. Szokni kellett még a terepet, no meg a
,,légzésjavító'' laposüveget. Kihasználva ezt a kis szünetet
elmeséltem, hogy ez a bizonyos banai szõlõhegy nem volt
mindig banai.

A szõlõhegyet még Gróf Szapáry Pál adta bérbe a banai
szõlõsgazdáknak, a Fõhadi-kormány 3731 számú rendele-
tét a Bábolnai Gazdasági Kormány 1778-ban szigorú felté-
telek mellett megújított. A kiegyezés után azt a szõlõsgaz-
dák majd mindegyike meg is vásárolta. Tovább indultunk,
és Lobkowiczot Bana felõl megkerülve az erdõ szélen nem-
régiben épített magaslesek mellett haladtunk el. Egyikét fi-
atalabbjaink rögvest ki is próbálták. Jókedvûen mentünk to-
vább egészen a volt erdészház romjáig  Többen emlékez-
tek még Berger Adolf erdészre és családjára. Itt újra tartot-
tunk egy kis pihenõt, ezt kihasználva elmeséltem, amit
Lobkowitzról tudtam, illetve amit feltételezni lehetett.
Bábolna legnagyobb erdeje az 1960-as évekig élte fényko-
rát. Ezután megszüntették az erdészházat, a fák zömét ki-
termelték. Az újratelepítés zömében növesztéssel történt.
Az életkora fõleg térképeken kísérhetõ végig. Az 1840-es II.
katonai felmérés térképe szerint még igen kicsi erdõ volt
csak, amit úgy hívtak, hogy ,,Kocsiszín erdõ’’. Az 1850-es
években kezdték telepítéssel bõvíteni, és1860-ban három-
negyed részére nõtt a mostani területéhez képest. Ekkor
már Lobkowitz erdõ néven szerepel. A nevét kutatva csak
feltételezések vannak, biztosat senki sem tud állítani. A ku-

tatást két irányba lehet elindítani: Az egyik ami biztos, hogy
a cseh Lobkowitz hercegi család egyik sarja az osztrák Ha-
di Tanácsnak dolgozott, és évente egyszer kijárt Bábolnára
a számadásokat ellenõrizni a ménesnél. Ekkor vadászato-
kat is rendeztek a vendégnek, és valószínûsíthetõ, hogy
õróla nevezték el az erdõt. A másik szál amin el lehet indul-
ni, hogy van Bábolnán  egy 1846-ban kiállított keresztlevél
másolat, ami bizonyítja, hogy Johann Lobkowitz keresztlá-
nya Johanna Pappa. Ez a másik feltételezés az erdõ
Lobkowitz nevét kutatva .

Ezután tovább haladtunk a volt MHSZ lõtér felé, ahol va-
lamikor sok szép sportrendezvény zajlott. Ezt az autópálya
felõl megkerülve az Ácsi út felõli oldalon hazafelé vettük az
irányt. Közben ki-ki elmesélte a régi élményeit egy-egy ki-
rándulással kapcsolatban.

Jó hangulatban haladtunk hazafelé, amit fõleg vezetõnk-
nek Magdikának köszönhetünk, akinek mindenkihez volt
egy-két vidám szava.

Böröcz Ferenc

BEMELEGÍTÕ SÉTA A LOBKOWITZI ERDÕBEN

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Általános Iskola ISKO-
LÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍT-
VÁNYA köszönetét fejezi ki az el-
múlt évben befizetett jövedelemadó
1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is tá-
mogassák alapítványunkat jövede-
lemadójuk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:

19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány 
Kuratóriuma

KEDVES SZÜLÕK, ADÓZÓK!
2011. évi adóbevallásának elkészítésekor Önnek lehetõsége nyílik arra, hogy
adója 1 %-ával támogassa a közhasznú Cseperedõk Néptánc Egyesület mû-
ködését, célkitûzéseinek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jövedelemadója elsõ 1 %-ával Egyesületün-
ket támogassa! Felajánlását Néptánccsoportunk lelkes, táncoslábú gyerme-
kei nevében hálásan köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc Közhasznú Egyesület

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete tisztelettel kéri az adózókat, hogy szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák Egyesületünket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során Egyesületünket jelöli
meg kedvezményezettnek.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének adószáma:
18618200-1-11

Köszönettel: Cseh László elnök
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 12. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 19. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 26. –  Vasárnap (Böjt elsõ vasárnapja ÚRVACSORA) 11 óra
MÁRCIUS   4. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 11. –  Vasárnap 11 óra
MÁRCIUS 18. –  Vasárnap 11 óra

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

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontokat 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://biol-
ka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
FEBRUÁR 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 osgyanlaci@t-online.hu

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

http://enekeskonyv.lutheran.hu/ www.komarom.lutheran.hu

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. FEBRUÁR

12-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 6. vasárnap (Betegek szentsége) 10.45 órakor szentmise
19-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 7. vasárnap 10.45 órakor szentmise
26-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 1. vasárnap 10.45 órakor szentmise

MÁRCIUS 
4-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 2. vasárnap 10.45 órakor szentmise

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

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
– Fuvarozás 1,7 t-ig

Elérhetõségek:
PA-RO FAKERESKEDÉS

Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821

CÉLKERESZTBEN
A MEGELÕZÉS!

Az egészség a legdrágább kincs, ezért fontos, hogy
mindenki tisztában legyen egészségi állapotával!

A bábolnai Idõsek Klubja (Arany J. u. 4.) új szolgálta-
tást kínál minden idõs lakosnak  egészségük megõrzé-
se érdekében.  

Februártól péntek délelõttönként 8-11 óráig díjmentes
vérnyomás - és testsúly mérést tartunk,  valamint vércu-
kormérésen vehetnek részt az érdeklõdõk.  A vércukor
mérés díja 150 Ft  az anyagköltség miatt. 

Szeretettel várjuk Önöket, éljenek a lehetõséggel!
Berkesné Szûcs Ágnes

intézményvezetõ

KEDVES BÁBOLNAI HÍVEK, LAKOSOK!
Megköszönjük a 2011. évben  befizetett egyházi adót,

(aki esetleg még nem fizette be,  kérnénk szépen még
pótolni), adományt, munkát, virágot, s egyéb segítsé-
get.

Kérjük, hogy az  idei évben is támogatásaikkal segít-
sék a bábolnai katolikus egyházközségünket.

Elõre is köszönjük!
Bábolnai Katolikus Egyházközség
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A halfogással és az ellenõrzéssel is elégedettek az Ölbõ-
tavi Aranyhal Horgászegyesület tagjai, akik az új vezetés
egy éves munkáját pozitívan értékelték. A mintegy százöt-
ven tagot számláló horgászegyesület január 11-én az esti
órákban tartotta meg évösszegzõ-évindító közgyûlését a
Bábolnai Szabadidõközpontban. A horgászok ezúttal meg-
válthatták új engedélyeiket is a 2012-es évre a nagy fogá-
sok reményében. 

Dr. Szallerbeck Zsolt egyesületi elnök lapunk számára el-
mondta: neki és a vezetõség többi tagjának is fontos, hogy
a horgászok tisztában legyenek egyesületük pénzügyi hely-
zetével, azzal, hogy mikor, milyen összeget mire használ-
nak fel. Az is lényeges, hogy a tagok lássák pénzük elkölté-

sének értelmét, illetve az összegek felhasználásába is bele-
szólhassanak. 

Természetes, hogy az egyik legfontosabb ismérv a tóba
kerülõ halak típusa és mennyisége. Errõl a tagságnak idõn-
ként megoszlik a véleménye, de a vezetõség megfelelõ
kommunikációja és szakértelme elõsegíti a kiválasztást és
beszerzést. 

Az új vezetés egy évét maguk a horgászok is elõrelépés-
ként könyvelték el a korábbi évekhez képest. A megkérde-
zettek úgy gondolják, a környezeti adottságok és a tóban
lévõ halak típusa, minõsége mellett fontos a tisztaság, a
korrektség, a sportszellem terjedése. Így hát szívesen jár-
nak Ölbõre Komáromból, Gönyûrõl, Gyõrbõl, de még
messzebbrõl is olyan pecások, akik nem átallanak éjszakai
horgászatért nagyobb összegeket is áldozni.

Az egy éve mûködõ vezetõség egyik legfontosabb fel-
adata a tulajdonos Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-vel
fennálló kapcsolat megfelelõ mederben tartása. Ebben is
sikeresek, hiszen mind a tó bérleti díjának kérdésében,
mind pedig a tó környékének rendben tartásában kitûnõ
eredményeket értek el. Így a tulajdonos is elégedett lehet,
a horgászok pedig hosszú távon biztosak lehetnek abban,
hogy kellemes környezetben hódolhatnak szenvedélyük-
nek.

A horgászgyûlésen elhangzottak tervek is a jövõre vonat-
kozóan. Az új esztendõ fagyos hónapjaiban nádvágást ter-
veznek, tavasszal esõbeállót, kiülõket és tûzrakó helyeket
alakítanak ki, és ami a tagság számára a legfontosabb, re-
ményeik szerint jut majd haltelepítésre is. 

Nem sok pihenés adatott meg NB I-
es tekéseink számára, hiszen decem-
ber 3-án játszották utolsó õszi mérkõ-
zésüket, és még ebben a hónapban
elõrehozott tavaszi meccset is vívtak,
mindkettõt sikerrel. Január utolsó hét-
végéjén már újabb forduló elé néztek,
ezúttal idegenbe utaztak, a Mosonma-
gyaróvár együttese ellen küzdöttek. 

Az ellenfél rutinos, felkészült teké-
zõkbõl áll, legényeinknek még nem si-
került legyõzni õket. A gyõri ÉPFU pá-
lya – ahol jelenleg játszanak – az egyik
legjobb a megyében, ezért elõzetesen
is úgy tûnt, izgalmas, remek találkozó
várható. A várakozások beigazolódtak,
ugyanis legényeink kitûnõ dobásokkal
nagy fákat értek el. A sors fintora, hogy
a hazai gárda élete legjobbját alakítot-
ta, így hiába volt tekéseink minden
igyekezete, a papírforma igazolódott
be. Skuba István szakosztályvezetõ

szerint emelt fõvel távozhattak a vere-
ség ellenére is. Az ifjúsági csapatot is
dicséret illeti nem csak azért, mert
nyerni tudtak, hanem azért is, mert a
játékosok komoly fejlõdésen mentek
keresztül.

Tekéseinkre ezután is kemény mér-
kõzések várnak, mind olyan csapatok
ellen játszanak, akik az élmezõnyhöz
tartoznak, vagy legalább is elõttünk áll-
nak a tabellán.

Mosonmagyaróvári TE – Bábolna
SE 7 : 1 (3338 : 3252), ifi 0 : 4 (962 :
1042).

Felnõtt csapat: Balogh István 525 fa,
Balom Sándor 574 fa, pontfogó, Kör-
mendi Imre 547 fa, Szilágyi András 542
fa, Böröndy Zsolt 541 fa, Orma József
523 fa.

Ifjúsági csapat: Burián Dávid 531 fa,
pontfogó, Jurics Gergõ 511 fa, pontfo-
gó.

ÉVÖSSZEGZÉS ÉS TERVEK
A MEGÚJULT HORGÁSZEGYESÜLET EGY ÉVE

TEKE

NEHÉZ TAVASZI FORDULÓK
VÁRHATÓK

TISZTELT 
ADÓZÓK!

A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a
Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapít-
vány alapító okiratában foglalt célok
megvalósítását különös tekintettel a
település

– kulturális és sportéletének élénkí-
tésére,

– egészségügyének támogatására,

– az iskolai és iskolán kívüli oktatási
tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11
Köszönettel:

Bihari Gábor
kuratóriumi elnök
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A Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség
nem hagyja tétlenkedni a bajnokság résztvevõit a téli idõ-
szakban sem. Minden korosztály számára biztosít verseny-
zési lehetõséget azokon a településeken, ahol megfelelõ
méretû tornaterem, vagy sportcsarnok áll rendelkezésre. A

téli teremtornákon a megye legtöbb egyesülete megméret-
teti magát, hiszen mindenkinek fontos, hogy a felkészülési,
átigazolási idõszakban is versenyezhessen. Településünk
sportcsarnoka is azon helyszínek egyike, ahol a korosztá-
lyos selejtezõk egy részét bonyolították le. A Bábolna SE
színeiben mindössze két korosztály: a tizenkét és tizennégy

évesek indultak a labdarúgó szövetség téli teremtornáján. 
A két együttes hasonló korosztályt képvisel, hiszen az

U14-ben már sok U12-es labdarúgó is játszik. Edzõjük,
Nagy Ferenc, aki közel fél éve foglalkozik a két korcsoport-
tal, elmondta, hogy bõ létszámmal szerepel mindkét csa-
pat, a gyerekek szívesen járnak edzésekre, így a tornán is
sok játékost tudott szerepeltetni. Ennek ellenére felemásra
sikerült a részvétel, hiszen egyik csapat sem jutott döntõbe.
Az U14-esek a harmadik az U12-esek pedig a negyedik he-
lyen végeztek, viszont csupán két együttese juthatott dön-
tõbe. 

A Bábolnai Íjászok Baráti Egylete –
BIBE – néhány évvel ezelõtt az arboré-
tumban kezdte el sport és közösségi
tevékenységét. Sok lelkes céllövõ és a
magyarság õsi történelme iránt érdek-
lõdõ csatlakozott hozzájuk. 

Odáig fejlõdött tevékenységük,
hogy elkezdtek versenyekre járni az
ország több pontjára, de elsõsorban a
Nyugat-Dunántúl településeire, ahol
hasonló szervezõdések mûködnek.
Aztán kiderült, hogy remekül használ-
ják íjaikat, sorra születtek a kitûnõ
eredmények. Mint mondták, nekik
nem a versenyeken elért eredmények
a legfontosabbak, hanem a jó közös-
ség, ebben a baráti társaságban eltöl-
tött néhány óra és az íjászat iránti elkö-
telezettség.

Az íjász apukákhoz egy idõ után
csatlakoztak gyermekeik is, akik közül
többen rendszeres résztvevõi a közös-
ség életének, sõt, szakavatott értõi a
sportágnak, versenyeznek is. Bujáki
Bálint egy gyermeknapi íjászbemuta-
tón találkozott elõször azzal a szabad-

idõs sporttal, melyben mára sikert si-
kerre halmoz. Legutóbb bronzosan
csillogó díjjal érkezett haza Farádról.
Kormos, Kassai és Tót íja is van, csa-
ládja ugyanis minden lehetséges dol-
got megtesz annak érdekében, hogy
Bálint a versenyeken is a lehetõ legjob-

ban szerepelhessen. A bábolnai büsz-
keség télen is hetente többször gyako-
rol. Szeretne mindig a dobogón állni,
de még ennél is fontosabb számára az
a közösség, melyhez az íjászat miatt
tartozhat. 

Hantos

BÁBOLNAI ÍJÁSZOK - MÁR AZ UTÁNPÓTLÁST NEVELIK

TEREMFOCI A TÉLI FELKÉSZÜLÉS JEGYÉBEN

A bábolnai U12-s csapat

Az U14-es együttes Bábolnáról
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Több mint száz résztvevõvel immár huszadik alkalom-
mal rendezték meg a Bábolnai Sakkfesztivált január 28-
án, szombaton az általános iskola mûvészeti termében.
A jubileumi megmérettetés hatalmas mezõnyében a fia-
tal és az idõsebb korosztály számára is kínáltak játékle-
hetõséget. A sakkozókat Popovics György, a megyegyû-
lés elnöke és Bierbauer Imre, a helyi sakkélet meghatá-
rozó alakja, a verseny fõszervezõje köszöntötte, majd a
nemzetközi Fide-mester, Sipos István tartott élménybe-
számolót amerikai útjáról. 

A két évtizedes múlttal rendelkezõ sakkfesztivál kivá-
ló partikat és bábolnai eredményeket is tartogatott. A
résztvevõk közt olyan játékos is szerepelt, aki húsz év-
vel ezelõtt még gyermekként ült a fekete fehér táblához. 

– Húsz évvel ezelõtt egy teljesen amatõrökbõl álló me-
zõnnyel indult útjára az elsõ Bábolnai Sakkfesztivál, ponto-
san száz sakkozóval. Ekkor még nem tudtuk, hogy kezde-
ményezésünk így kiforrja majd magát. Az évek során váro-
sunk, sõt megyénken túl is eljutott a jó hangulatú megmé-
rettetés híre, mára már két megyébõl érkeznek játékosok
hozzánk – magyarázta
Bierbauer Imre, a verseny
ötletgazdája és fõszervezõ-
je, aki elárulta az elmúlt
húsz év alatt 2011-ben re-
kordot döntöttek a résztve-
võk számát illetõen, hiszen
majdnem százötvenen há-
borúztak a fekete-fehér
csatatéren. A verseny fõ-
szervezõjének most sem
lehetett oka a panaszra, hi-
szen száznál több sakkozó
vállalta a hétvégi koránkelést a nyertes partik reményében. 

– Ez a verseny valójában nem az eredményekrõl szól, a
sakkfesztivál kiváló hangulatban telt mindig, ezért kapott
akkora figyelmet a sporttársaktól – mesélte Bierbauer Imre,
akinek reményei szerint a verseny a következõ húsz eszten-
dõben is folytatódhat. Ennek van is reális esélye, hiszen a
mezõny legfiatalabb játékosa, Szabó Taddeus alig töltötte
be a hatodik esztendejét, mégis eltökélt szándéka, hogy hí-
res sakkozó legyen. A legfiatalabb lány versenyzõ is bábol-
nai volt ez alkalommal, õt Varga Lilinek hívják. Az alsós lá-
nyok versenyét a Bábolnai Általános Iskola tanulója, Kocsis
Anett nyerte, a középiskolás lányoknál pedig Bor Beatrix
második helyen végzett.

– Dr. Papp Gábor még gyermek volt az elsõ Bábolnai
Sakkfesztivál alkalmával, húsz éve töretlenül részt vesz a
megmérettetésen az ácsi sakk-kör színeiben, elmondása
szerint, ma már kevesebb sikerrel játszik, mint azelõtt. 

– A mezõnyben most is ott volt az ácsi kiválóság, Sipos
István, aki nemrégiben a nemzetközi Fide-mester címet is
elnyerte. Jó példaként szolgálhat minden bábolnai fiatal-
nak, akik a sakktól várják sikereket.

– Ebben a sportban is vannak meglepeté-
sek, akár a futballban, és ugyanolyan kitartó
gyakorlás kell a jó eredmény eléréséhez, mint
egy bármilyen másik sportban. A bábolnai
versenyekrõl nagyon szép élményeim van-
nak, számos érmet nyertem itt, bár nem az ér-
mek és díjak száma, ami fontos, sokkal in-
kább a játék – mesélte Sipos István, aki azt is
elárulta legkedvesebb bábuja a bástya, egye-

nes, romboló mozgása miatt. A nemzetközi sakkéletben is
elismert fiatal játékos barátai körében is gyakran a táblához
ül, mint mondta, baráti ellenfeleit nem riasztja el a nemzet-
közi Fide-mester cím sem. 

– Horváth Csaba, a verseny bírája, a Megyei Sakkszövet-
ség elnöke elégedetten beszélt  a verseny lebonyolításáról.
Véleménye szerint a Bábolnai Sakkfesztivál jelentõs meg-
mérettetési lehetõség a megyében, a jubileumi alkalom bí-
rói szemmel is tiszta versenyt garantált. A kiváló sakkozókat
és dobogós helyeket hozó eredményeiket kupákkal és ju-
talmakkal ismerték el, hála a bábolnai önkormányzat és
számos felajánló anyagi támogatásának.

HD

HHHH UU SS ZZ AA DD II KK AA LL KK AA LL OO MM MM AA LL RR EE NN DD EE ZZ TT ÉÉ KK MM EE GG

AA BBBB ÁÁ BB OO LL NN AA II SSSS AA KK KK FF EE SS ZZ TT II VV ÁÁ LL TT

JJ UUUU BBBB IIII LLLL EEEE UUUU MMMM IIII VVVV EEEE RRRR SSSS EEEE NNNN YYYY FFFF EEEE KKKK EEEE TTTT ÉÉÉÉ NNNN -- FFFF EEEE HHHH ÉÉÉÉ RRRR EEEE NNNN


