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GYÁRCSARNOKOT AVATOTT A BÁBOLNAI HÚSFELDOLGOZÓ

„BÁBOLNA A MAGYAR MEZÕGAZDASÁG BÜSZKESÉGE”
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter vágta el a

nemzeti színû szalagot június 28-án a cég új csirkehús fel-
dolgozóüzemének avatóján, melyet a város és a megye
vezetõi is megtiszteltek jelenlétükkel. Az amerikai anyacég
1955 óta beszállítója a McDonald’s-nak, a társaság jog-
elõdje a Bábolna Mezõgazdasági Kombinát 1988-ban
kezdte meg a szállítást a hazai étteremláncnak. Az  OSI tu-
lajdonosai azért választották hazánkat a beruházás hely-
színéül, mert a bábolnai üzem húsz esztendeje a minõsé-
get garantálja, erõsítve a vállalkozás piaci pozícióját, tud-
tuk meg Erdélyi György ügyvezetõ igazgatótól. 

Az OSI Food Solutions Kft. Magyarország egyik legna-
gyobb feldolgozott csirkehúsos termékeket gyártó üzeme.
A bábolnai székhelyû cég 2011-ben elérte a 7,4 milliárd fo-
rintos árbevételt. Az anyavállalat, az OSI Group LLC 18 or-
szágban mûködõ 45 üzemével több mint 50 éve tölt be ve-
zetõ szerepet a feldogozott hústermékek elõállításában és
értékesítésében.

A bábolnai beruházással az új üzemrészben egy nagy
teljesítményû gyártósort állítottak be, a készáru tárolására
pedig 600 tonna kapacitású új hûtõház létesült. A beruhá-
zás részeként egy korszerû szennyvíz-elõkezelõ is meg-
épült. A fejlesztéssel a korábbi 7 ezer tonnás termelõkapa-
citás háromszorosára bõvül, a társaság évi 22 ezer tonna
csirkehúsos termék elõállítására képes. A beruházás a je-
lenlegi 95 mellett 60 új munkahelyet teremtett. A bábolnai
üzem termékeit kilencven százalékban a McDonald’s eu-
rópai hálózatának értékesítik. Az új beruházással a koráb-
ban más európai OSI üzemek által szállított termékek is
Bábolnán készülnek. – közölte ünnepi beszédében Erdé-
lyi György, az OSI Food Solutions Hungary Kft. ügyvezetõ
igazgatója.

Az avató ünnepségen az ügyvezetõ a beruházás sikerét
elõremozdító munkatársakat is jutalmazta, majd átadta a
szót dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek, aki
elmondta, Bábolna a magyar mezõgazdaság büszkesége. 

– Bábolna egy olyan település, amely országhatárain-
kon kívül is ismert és elismert. Az átadott üzem a település
hírnevét is öregbíti. Az OSI hatvan új munkahelyet létesít
és lehetõvé teszi azt, hogy a jó minõségû magyar élelmi-
szeripari termékek, ennivalók nagyobb mennyiségben je-
lenjenek meg a világpiacon. Úgy értesültem, számos
olyan étel van, melynek magyar származását a csomago-
láson feliratozva is jelölik. Fontosnak tartom, hogy hazánk-
ban további hasonló fejlesztések legyenek, hiszen ez

megélhetést, jövedelmet jelent a magyar vidéknek. Az
ilyen beruházásokkal elérhetõ, hogy a mezõgazdaság má-
sik ága, az állattartás is erõsödik, és a jövedelemnek na-
gyobb része marad a gazdáknál, a termelõknél. Jó helyre
került a beruházás, bízom benne, hogy sok hasonló beru-
házást tudunk átadni, ugyanis a korábbi évek veszteségei,
az elvesztett feldolgozókapacitások helyett újakra van
szükségünk, hogy a vidék talpra álljon.  Az agrártámoga-
tásokon belül a nemzeti források közel nyolcvan százalé-
kát  fordítjuk az állattartás megsegítésére, és vannak olyan
pályázati lehetõségek, amelyek élelmiszeripari feldolgo-
zást támogatnak. Nagyon fontos a piaci környezet is, hogy
a kormányzat, az állam olyan piaci fellépéssel segítsen
mint legutóbb a tejipar esetében, hogy a magyar vállalko-
zások azonos feltételek mellett tudjanak versenyre kelni a
külföldiekkel, akár idehaza a kereskedelmi láncoknál, akár
egy aktív agrár diplomáciai segítséggel a külföldi piacon is
– magyarázta a vidékfejlesztési miniszter.

– Az ünnepségen megjelent Popovics Györgyöt szemé-
lyes élmények is fûzik a bábolnai vállalathoz. – Itt dolgoz-
tam a kombinátnál a gyártás indulásakor. Végigkísértem a
társaság fejlõdését, amit egy jól vezetett, teljesítmény- és
minõségorientált cégnek ismertem meg. A kemény mun-
ka meghozta gyümölcsét, az üzleti siker alapja pedig a bi-
zalom. Bizalom az ország, a megye és a város iránt. Nem
véletlen, hogy számos ország Mc Donald’s-ában a bábol-
nai a csirkehúst eszik. Ez egy nagy volumenû beruházás,
mely a munkahelyteremtésben is fontos szerepet játszik. 

Erdélyi György ügyvezetõ igazgató az avató alkalmával
az általános iskolások nyelvtanulására fordítható egymillió
forint összegû támogatásról is biztosította a város polgár-
mesterét, dr. Horváth Klárát. A polgármester a város sze-

rencsepatkójával lepte meg az igazgatót, jelképesen ösz-
tönözve a cég további fejlõdését, tudva, hogy ezzel a mint-
egy öt és fél milliárdos értékû beruházással a társaság –
amellett, hogy háromszorosára bõvítette kapacitását - hat-
van új munkahelyet is létesít. 

– Ez már a negyedik sikerre vitt beruházás idén Bábol-
nán, nagy öröm számomra, hogy mintegy 170 új munka-
hely jött létre ebben a négy cégben. Az OSI kiemelt part-
nere az önkormányzatnak, mert mindig rendelkezésre áll-
nak támogatásaikkal, mi az engedélyeztetés során igye-
keztünk ezt viszonozni. Újszerû és hálával fogadjuk azt a
hozzáállást is, amit a beruházó az általános iskola egymil-
liós támogatásával vállalt – magyarázta a polgármester.

Phil Marsden, dr. Fazekas Sándor és Erdélyi György

Dr. Horváth Klára egy millió forintos támogatást vehetett át
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Az elmúlt ülés óta eltelt esemé-
nyekrõl szóló beszámoló, a lejárt ha-
táridejû határozatok és a bizottsá-
gok által tárgyalt ügyekben hozott
döntések kerültek terítékre a soros,
éves munkaterv szerint megtartott
bábolnai testület ülés alkalmával, jú-
nius 27-én.

A pénzügyi és településfejlesztési bi-
zottság legutóbb az intézményi fõzõ-
konyhák mûködésének racionalizálá-
sát is megtárgyalta. Döntése alapján
az óvodai fõzõkonyha a jövõben mele-
gítõkonyhaként mûködik tovább, az
óvodások, a bölcsõdések és az iskolá-
sok ebédje ezután az általános iskolai
konyhában készül. Július elsejétõl a
vendégétkezõkön túl a bábolnai idõ-
sekre is itt fõznek. A két konyha sze-
mélyzeti állományát összevonja az ön-
kormányzat, megszûnik a nyugdíjas
korú dolgozók munkaviszonya, az
óvodai fõzõkonyhán foglalkoztatottak
az átszervezés miatt az iskolában foly-
tatják a napi étkeztetés feladatait.

A témához kapcsolódóan arról is
döntött a bizottság, hogy az önkor-
mányzat nekivág, és megtervezteti az
iskola új fõzõkonyháját. Az elképzelé-
seik szerint, az új, ötszáz adag elõállí-
tására képes létesítményt a sportcsar-
nokkal szemben található, üresen álló
ingatlanból kívánják kialakíttatni a dön-
téshozók. A bizottsági tagok a terve-
zett konyha engedélyezési terv-doku-
mentációjának készítését is megsza-
vazták, csakúgy, mint a képviselõ-tes-
tület az ülés alkalmával.

A grémium a Csikótelepi úti, kártevõ
miatt pusztuló lucfenyõk sorsát is
megvitatta. A döntés értelmében az út
bal oldalán található fasort gallyazta-
tásra ítélik, valamint a kiszáradt jobb
oldali lucfenyõk kivágását kérik a
Ménesbirtoktól. Az intézkedést az is in-
dokolja, hogy a fasort pusztító kárte-
võk az Arborétum és a lakóingatlanok
közelben lévõ fáira is veszélyt jelente-
nek.

Az önkormányzat felülvizsgáltatja a
polgármesteri hivatal mellett található
játszóteret, és döntöttek a régi temetõ
térkövezésérõl. A gyalogutak építése
akár már a nyár folyamán megkezdõd-
het.

A következõ, második napirendi
pontban a 2012. évi költségvetési ren-
delet módosítására került sor.

A módosítás során a pályázati kifize-
téseket, illetve a korábbi, elsõ félévben

hozott képviselõ-testületi határozato-
kat vezették át a költségvetési rende-
letben.

Módosították a szociális rendeletet
is, miután változtak a szociális étkezte-
tésre vonatkozó díjak. Emiatt csekély
mértékû térítési díj-emelésre került sor.

A negyedik napirendi pontban a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás javaslata
alapján kénytelen volt az önkormány-
zat a közszolgáltatási díjat emelni. A
rendelkezésre állásért fizetendõ ösz-
szeg nem változott, továbbra is 8451
Ft/év. A szemétszállítási díj emelése jú-
lius elsejétõl hatályos.

A további napirendi pontokban új
rendeletet alkottak a bábolnai képvise-
lõk, egyrészt a tiltott, kirívóan közös-
ségellenes magatartásokra vonatkozó-
an, ez a rendelet a jogszabályok alap-
ján a lakók ingatlanjai elõtt található te-
rületet gondozásáról, karbantartásáról
szól.

Megfogalmazták a fûnyírásra, a
rendtartásra, a téli csúszásmentesítés-
re vonatkozó kötelezettségeket, azzal
a kiegészítéssel, hogy a lakók nem
csupán a portájuk elõtt, hanem kert-
jükben is kötelesek rendet tartani a
rendezett településkép megtartása ér-
dekében. A rendelet kitért továbbá a
kutyatartók magatartására, a sétáltatá-
si morál szabályozására is.

Több beszámolót is meghallgatott a
grémium. Beszámolt tevékenységérõl
a Komárom-Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás, a Ritmus Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény, illetve a Bá-
bolnai Sportegyesület munkájáról. A
zeneiskola kapcsán fontos megemlíte-
ni, hogy az intézmény már átköltözött
a felújított régi iskolaépületbe, így
szeptember elsejétõl itt folytatódik a
zeneoktatás. A fenntartó Bánfi Csaba
már korábban megfogalmazta aggá-
lyait a további mûködtetést is megha-
tározó állami normatívákkal kapcsolat-
ban, ebben az ügyben azonban még
az önkormányzat vezetése sem tudott
állást foglalni, így a pénzügyi finanszí-
rozás kérdése még visszatérõ lesz a
testület asztalán.

Beszámolt tevékenységérõl a Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsõde is. Az
utóbbi idõszakban az óvoda és a böl-
csõde létszáma növekedésnek indult,
és legalább olyan biztató az a tény is,
hogy az általános iskolában 44 fõvel,
két elsõ osztály is indulhat a következõ
tanévben.

Elbírálták az általános iskola igazga-
tói álláshelyére érkezõ pályázatokat. A
testülethez egyetlen pályázatot nyúj-
tottak be, amit a diákönkormányzat, az
iskolaszék, valamint az intézmény dol-
gozói is véleményezhettek. A képvise-
lõ testület Peresztegi Gábornét bízta
meg újfent az iskola vezetésével, öt év-
re szólóan.

A napirendi pontok közt tizenharma-
dikként a város finn testvértelepülési
kapcsolata került terítékre, A testület
szavazatával is megerõsítette, így a
partnerség a finn Ypäjä településsel
immár hivatalos formába is önthetõ. Az
együttmûködési megállapodást július
7-én írják alá a felek a finn nagykövet
jelenlétében.

Elfogadta a testület a Vízi-közmû va-
gyon értékelését, a grémium megálla-
pítása szerint a város szennyvíz-csa-
torna- és az ivóvíz vagyona mintegy
egymilliárdkétszázmillió forint értéket
képvisel. Ezen túlmenõen kötelezték a
szennyvízkezelõ szolgáltatót, hogy a
beszedetett közmûfejlesztési hozzájá-
rulást utalja át a tulajdonos önkor-
mányzat számlájára. (Ez az OSI Kft. ál-
tal befizetett több mint 48 millió forint).

A West Kft. üzemelteti a jövõben a
sportbüfét, a cég volt az egyetlen pá-
lyázó.

Módosították a Bábolnai Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratát, majd
meghallgatták a város környezeti álla-
potát boncolgató jelentést Kocsis Gá-
bor jegyzõ elõadásában.

Több önkormányzati bérlakást is
bérbe adott a testület, majd a testület
polgármesteri és közalkalmazott jutal-
mazásokkal foglalkoztak, illetõleg a
huszadik, egyebek napirendi pontban
dr. Szatmári Ákos fogszakorvos fel-
adatvállalási szerzõdését módosítot-
ták, valamint egy pályázat beadásáról
is döntöttek.

A nyári idõszakban a képviselõ-tes-
tület elõreláthatóan nem tart rendkívüli
ülést.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Bábolna Város Önkormányzata el-
adásra hirdeti meg a Rózsaerdei
út 8. és 12. szám alatti lakás in-
gatlanokat a hozzájuk tartozó ga-
rázsokkal együttesen. Az ingatla-
nok vételi ajánlat érkezéséig bérel-
hetõek. Érdeklõdni a Polgármesteri
Hivatalban Szakácsné Nagy Renáta
építésügyi elõadónál lehet. Tel.:
34/568-005



Hazánk piacain és Szlovákiába is értékesít sertést az a
holland tulajdonú sertéstenyésztõ vállalkozás, mely június
9-én új telepet avatott Istvánházán.  A Hungary Pork Kft. új
telephelye zöldmezõs beruházással, az európai uniós nor-
máknak megfelelõen, folyékony takarmányozási rendszerre
alapozva, közel tízezer sertés tartására alkalmas építményt
adott át. Az avató ünnepségen a holland tulajdonost is
megkérdeztük, aki többek közt azt is elárulta a bábolnai
sertések nemcsak a takarmánytól, de sörélesztõtõl, sõt
fagylalttól is híznak. Kiemelhetõ a cég a bábolnai piacot tá-
mogató magatartása is, miután az állatokat nem elõregyár-
tott takarmánnyal etetik, hanem a magyar gazdáktól felvá-
sárolt gabonával. 

Dr. Horváth Klára polgármester a vá-
rost érintõ ügyeket rendszerint Bábol-
na mindig valamely vendéglátóegy-
ségben osztja meg a lakossággal, ez-
úttal június 6-án a Koccintó sörözõben
várta az érdeklõdõket, ahol beszélt
többek közt fõbb számokban a költ-
ségvetésrõl, az önkormányzat kötele-
zõ és önként vállalt feladatairól, vala-
mint a fejlesztések alapját képezõ fo-
lyamatban lévõ és benyújtásra kerülõ
pályázatokról, beruházásokról. 

A fórumon szóba került a közigazga-
tás átalakítása is, mely január elsejétõl
lesz esedékes. Dr. Horváth Klára pol-
gármester elmondta, a feladatok egy
része a kialakítandó járásokhoz kerül-
nek át a polgármesteri hivatal ügyinté-
zésébõl. Ennek okán egyes szabály-
sértési ügyek már el is kerültek a hiva-
taltól, a szociális ügyek és a gyámügyi
intézkedések miatt is Komáromba kell
majd utazniuk a bábolnaiaknak január
elsejétõl, építési ügyekben azonban
nyitott lesz helyben a hivatali ajtó.

Az átalakítások kapcsán szóba ke-
rült az iskolák államosítása is, a téma
boncolgatásához azonban még túl sok
a kérdés és a bizonytalanság. Ez a kér-
déskör váltotta ki leginkább a lakosok
felháborodását, mert a felszólalások-
ból kiderült, nem értik, miért kell elven-
ni az önkormányzatoktól a kitaposott
struktúrával mûködõ oktatást, amikor
az államosítással megszûnne például
a nyelvoktatás finanszírozása, amit az
önkormányzat korábban saját kútfõbõl
biztosított.  A 160 millió forint összegû
költségvetéssel mûködõ helyi alapfokú
oktatási intézmény költségeibõl hatvan
millió forintot finanszíroz az állam, a to-

vábbi százmillió forintot az önkor-
mányzat állja a zavartalan mûködés ér-
dekében. Az eddig hallott elképzelé-
sek szerint, a pedagógusok foglalkoz-
tatási jogviszonya az önkormányzatnál
megszûnne, õket az állam foglalkoz-
tatja majd, így az állami normatívákat
sem kapja meg a város. A mûködtetés
és a beszerzések mellett a karbantar-
tó, takarító és konyhai személyzet az
önkormányzat foglalkoztatásában ma-
rad. 

Az okmányiroda ügyintézésével
kapcsolatos információk is felmerültek
a fórumon, a lakók elsõsorban az ügy-
intézés lassúságát kifogásolták. Ennek
oka az okmányiroda leterheltsége le-
het, miután a bábolnaiak ügyein túl a
környékbeli településekrõl is számotte-
võ igényt és kérelmet intéznek, ma-
gyarázta a városvezetõ. Mint megtud-
tuk, az okmányirodát két fõvel mûköd-
tetheti az önkormányzat, jövõ év janu-
ár elsejétõl azonban négy kormányab-
lak is létesül, így az ügyintézõk körét is
bõvítik majd, mely megoldása lehet a
problémának. Az okmányiroda ügyei
is elkerülnek azonban a hivatal rend-
szerébõl és a kormányhivatalhoz tar-
toznak majd.

Szó esett a kommunális adó beve-
zetésének körülményeirõl, az adókkal
kapcsolatban múlt év végén egyezte-
tett az önkormányzat a helyi adózó vál-
lalkozásokkal. Az itt felmerülõ egyenlõ
közteherviselés elve alapján került be-
vezetésre ez az adónem Bábolnán. 

A fajsúlyos témák egyike a munka-
helyteremtés kérdése volt. Bábolnán
az utóbbi idõszakban négy telephely-
bõvítést szorgalmazó beruházás végé-

re tehettek pontot, így a település még
mindig szerencsés helyzetben van. A
városvezetõ azt is elmondta, hogy egy
kínai élelmiszergyártó üzem is tervezi
betelepülését a sportteleppel szem-
ben, a volt kettes keltetõ helyén átala-
kított épületben mintegy hetven fõnek
adnak majd várhatóan munkát. A cég
töltött tésztát gyárt és értékesít majd a
bábolnai üzembõl, ellátva élelmiszerrel
Közép-Európa kínai közösségeit. A
gyártás valószínûleg õsztõl indulhat.

A körzetben megoldásra váró prob-
lémák közt felvetõdött a csapadékvíz
elvezetésének kérdése, a közlekedési
táblák felülvizsgálata, cseréje és pótlá-
si szándéka. Heves vita folyt a Rózsa-
erdei út kapcsán, hogy miért minõsül
lakóterületi övezetnek. A polgármester
elmondta, a jelenlegi táblák maradnak,
de fokozott rendõri jelenlétre számít-
hatnak az itt közlekedõk. 

Felvetõdött a közterületek karbantar-
tása és a kutyasétáltatási morál kérdé-
se. Jogszabályi elõírás, hogy a lakók
feladata a tavaszi idõszakban a lakó-
házak elõtti közterületen a gallyazás és
a zöldfelület nyírása, télen pedig a csú-
szásmentesítés. Elhangzott, hogy a te-
lepüléskép érdekében a kutyatartók a
kutyaürüléket kötelesek összeszedni a
sétáltatások alkalmával. Ez utóbbi két
témakörben hozott - helyi rendeletbe is
iktatott - szabályok megszegõi szank-
cionálásra számíthatnak. 

Legközelebb augusztus elején a
Móra utcai vendéglátóegységben lesz
lakossági fórum. Az adott település-
rész lakosait a pontos idõpontról és
helyszínrõl szórólappal is tájékoztat-
ják. 
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FAGYLALTTÓL IS HÍZNAK A BÁBOLNAI SERTÉSEK
ÚJ TELEPET AVATOTT A HUNGARY PORK KFT.

LAKOSSÁGI FÓRUMON
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Bizonyára több alkalommal is hallhatta mostanában, a
Bábolnai Televízióban, képviselõ –testületi üléseken a
viziközmû fejlesztési hozzájárulás kifejezést a kedves olva-
só. A fogalom magyarázata érdekében úgy gondoltuk,
hogy néhány gondolat erejéig röviden ismertetjük.

A viziközmû fejlesztési hozzájárulás szerencsére nem
egy újabb – mostanság oly divatos – adófajta, de egy olyan
jogszabály által elõírt kötelezvény, mely elsõsorban a cé-
gekre ró terhet.

A járulék a víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos.
Amennyiben egy gazdálkodó szervezet (Kft, Bt. stb.) rá
akar csatlakozni a csatornahálózatra, vagy be akarja köttet-
ni a vizet, akkor a szolgáltató részére meg kell fizetnie a já-
rulékot, mely egyszeri hozzájárulás (kivéve, ha a vízfo-
gyasztása/szennyvízkibocsátása késõbb emelkedik). 

A jogszabályi háttere a közmûves ivóvízellátásról szóló
38/1995.(IV.5) Kormány rendelet, melynek 4 §.(2) bekezdé-
se értelmében: A „Gazdálkodó szervezet által kért bekötés
megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás
mennyiségének növeléséhez, illetõleg minõsége igényelt
javításához - lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdoná-
ban lévõ lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok ki-
vételével - a szolgáltató részére víziközmû-fejlesztési hozzá-
járulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szol-
gáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos ré-
sze. A víziközmû-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten ke-
zelendõ, és kizárólag a víziközmû fejlesztésére fordítható.”

A hozzájárulás kiszámításakor a gazdálkodó szervezet ál-
tal benyújtott mûszaki tervben megadott napi víz-
igény/szennyvízkibocsátás m3-ben megadott mértéke, illet-
ve a Szolgáltató javaslata alapján és az önkormányzat által
meghatározott egységár szorzata adja meg.

Az egységdíj szennyvíz esetében 128.000 Ft/m3/nap +
Áfa, víz esetében 169.000 Ft/m3/nap + Áfa.

Például: ha egy új üzem várható szennyvízkibocsátása
naponta 0,5 m3, akkor a hozzájárulást az alábbi módon kell
meghatározni: 0,5 m3/nap – 128.000 Ft/m3/nap + Áfa =
64.000 Ft+Áfa.

Abban az esetben is járulékfizetési kötelezettség áll elõ,
ha az adott gazdálkodó szervezet már régen rákötött a há-
lózatra, azonban emelkedik a vízfogyasztása és szennyvíz-
kibocsátása. Ekkor a már korábban „megváltott” m3 meny-
nyiség feletti rész a fizetendõ.

A járulék azonban nem igényelhetõ vissza még abban az
esetben sem, ha a gazdálkodó szervezet vízfelhasználá-
sa/szennyvízkibocsátása a késõbbiek folyamán csökken.
Ez utóbbi esetre konkrét példa is adódott az elmúlt idõszak-
ban. A Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft-t egy
helyi illetõségû cég beperelte, mert kibocsátása nem érte el
az általa igényelt m3 mennyiséget, mely után a közmûfej-
lesztési hozzájárulást korábban befizette.

A cég képviselõjének állítása szerint üzemének kibocsá-
tása alig fele annak, ami után megfizette a járulékot, ezért
az összeg több mint felét, illetve annak kamatait is vissza-
követelte. A szolgáltató ellentmondással élt, mivel a cég
képviselõje által benyújtott tervdokumentációban egyértel-
mûen szerepelt üzemének várható kibocsátása, mely alap-
ján kiszámításra került a hozzájárulás összege, így az ügy
perré alakult.

A bíróság több mint másfél évnyi pereskedés után elsõ-
és végül másodfokon is a Szolgáltatónak adott igazat, mely
értelmében a víziközmû fejlesztési hozzájárulás nem igé-
nyelhetõ vissza.

NÉHÁNY GONDOLAT A VÍZIKÖZMÛ FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

BÍRSÁGOLHATÓ LEHET
A PÓRÁZ NÉLKÜLI KUTYASÉTÁLTATÁS,

VAGY AZ AVARÉGETÉS
A képviselõ-testület június 27-ei ülésén több jogszabá-

lyi változást vezetett át a helyi rendeletekbe. Az egyik
ilyen téma a szabálysértési törvény, melynek meghatáro-
zott rendelkezéseit az önkormányzatok kötelesek voltak
hatályon kívül helyezni a saját rendeleteikben. Lehetõsé-
gük van a testületeknek azonban, hogy tiltott, közösség-
ellenes magatartásokat határozzanak meg rendeleteik-
ben, ezek megszegõit pedig bírságolhatják. Az elköve-
tõkkel szemben önkormányzati rendeletben százötven-
ezer forintig terjedõ közigazgatási bírságot szabhatnak
ki. A bábolnai döntéshozók soros ülésükön a szankcio-
nálásról is szavaztak. A közigazgatási bírság kiszabása a
jegyzõre ruházható, lehetõség van továbbá a helyszíni
bírság és az elkobzás bevezetésére is, azonban az eh-
hez szükséges személyi és tárgyi feltételek helyben nem
állnak rendelkezésre, ezért az nem szerepel majd a ren-
deletben. Szankcionálható közösségellenes magatartást
követ el például az, aki póráz nélkül sétáltatja ebét, vagy
nem takarítja a portája elõtti járdafelületet, és téli idõ-
szakban nem gondoskodik annak csúszásmentesítésé-
rõl. De ide tartozik az avar és kerti hulladék égetése is,
mely az egészséget veszélyezteti, vagyoni és környeze-
ti kárt okoz.

SZEMÉTDÍJAK 2012. JÚLIUS 1-JÉTÕL
Tájékoztatjuk a lakosságot hogy a Gyõrszol Zrt. 2012.
július 1-jétõl a következõ hulladékszállítási díjakat alkal-
mazza:

A B
1 Rendelkezésre állási 

díj 8451 Ft/év/ingatlan + ÁFA
2 Bio hulladék ürítési 

díja 400 Ft/ürítés + ÁFA
3 Maradék hulladék

ürítési díja 460 Ft/ürítés + ÁFA
4 Vegyes hulladék 

ürítési díja 420 Ft/ürítés + ÁFA

A Magyar Kémény Kft. végzi július elsejétõl öt évre kö-
tött szerzõdése alapján a kötelezõ kéményseprõ ipari
közszolgáltatást a megye közigazgatási területén (kivé-
ve Tatabánya). Az új közszolgáltató Tatabányán, Eszter-
gomban és Komáromban mûködtet ügyfélszolgálatot. 

A cég elérhetõségei: Magyar Kémény Kft. 
1226 Budapest, Böszörményi út 24/b; 

Tel.:06 1/766-5850;
Email: titkarsag@magyarkemeny.hu

Ügyfélszolgálat: 
Hétfõ: 8-20-ig, Szerda:10-16-ig, Péntek: 8.30-11-ig

A megyei területi vezetõ:
Szûcs József (Tel: 0670/377-4105)
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TERMELJ OTTHON!

Településünk önkormányzata nemrég útjára indította a
„Termelj otthon!” mozgalmat, mellyel arra rászoruló csalá-
dok, lakosok támogatását célozta meg, mégpedig úgy,
hogy nem pénzbeli támogatást nyújt, hanem térítésmentes
vetõmagokat adományoz. Ezáltal a családi házak kertjei új-
ra veteményes kertté válhatnának, a segélyre szorulók pe-
dig olcsón, szinte ingyen termelhetnék meg konyhakerti nö-
vényeiket odahaza. 

Kezdetben többen félreértelmezték az önkormányzati fel-
hívást és elsõsorban olyan jelentkezõk akadtak, akik valójá-
ban anyagi hátterük miatt nem minõsültek rászorultaknak,
csupán örültek a lehetõségnek, e nélkül is szép konyhakert-
tel rendelkeztek. Érdekes mindemellett, hogy olyanok, akik
rendszeres önkormányzati segélyben részesülnek, vagy ál-
landó igénylõk, illetve a szociális bizottság kritizálói segély-
ügyekben, nem jelentkeztek a felhívásra.

Örömmel jelentkezett azonban Ónodi Árpád, akit meglá-
togattunk bábolnai családi háza kertjében. Egyébként is
szívesen kertészkedik, most a háromezer forint értékû vetõ-
magból igazi, szemet gyönyörködtetõ növénykavalkádot
varázsolt hátsó udvarából. Termel itt paprikát, paradicso-
mot, uborkát, babot, csemegekukoricát, karalábét, karfiolt -
és még hosszasan sorolhatnánk a konyhakerti növények
sorát. Van itt minden, mi szemszájnak ingere. Legbüszkébb
arra, hogy növényei közt nem találni gazt, krumplija szinte
bogármentes, látogatásunk alkalmával szedett össze né-
hány kártevõt. Minden úgy burjánzik itt, mint a „paradi-
csomban”, öröm itt körülnézni. Mint mondta, nincs sok
gond a kerttel, naponta kétszer fél órát dolgozgat, egy kicsit
reggel, egy kicsit estefelé. Az öntözést összegyûjtött esõvíz-
zel oldja meg, a permetezést is a lehetõ legkevesebb vegy-
szerrel, a növényi hulladékot komposztálja, melyet idõvel
visszaforgat a talajba. Külön örült annak, hogy a bábolnai
gazdaboltban, ahol a vetõmagokat átvehette, a tulajdonos
a legnagyobb szakértelemmel és gondossággal választotta
ki számára a megfelelõ magokat.

Az Idõsek Klubjában is úgy gondolták nyugdíjasaink,
hogy az udvar egy szegletét felássák és veteményeskertté
alakítják. Ide is megfelelõ gondossággal válogatták a vetõ-
magokat, melyek ma már itt is kellemes növénykavalkádot
alkotnak – természetesen gondosan megtervezve, nõi ke-
zeket és elképzeléseket dicsérve. A klub tagjai felváltva
gondozzák a kertet, a „fõkertész’’ mégis Neszi Józsefné
Marika néni, aki ha teheti, már kora reggel megöntözi a pa-
lántákat. Mint mondta élete javarészét családi házban töltöt-
te, szeretett a kerttel foglalkozni, most lakótelepen él, és
alig várja, hogy kicsit gyomlálhasson, gondozhassa a növé-
nyeket. 

Reméljük, cikkünk nyitott kapukra talál, és azok, akik na-
pi anyagi gondokkal küzdenek és szívesen dolgoznának,
igénybe veszik eme ingyenes szolgáltatást.

NAGYÍTÓ ALATT BÁBOLNA KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA
„A levegõtisztasága továbbra is jónak mondható. A tele-

pülésen ipari méreteket öltõ, jelentõs légszennyezõ forrás
nem található, a gépjármûforgalom okozta légszennyezés
nem jelentõs” – olvasható abban a jelentésben, mely Bá-
bolna környezeti állapotát elemzi. A településen zaj és rez-
gési ártalmakat elõidézõ tevékenységek nincsenek, csupán
a városon áthaladó forgalom jelent némi zajterhelést, az
üzemi tevékenységek, vagy szórakozóhelyek okozta zaj-
probléma sem jellemzõ. A megújuló energiaforrásokra tá-
maszkodva a Pannon Szélerõmû Kft. még 2009-ben hozta
létre Bábolna külterületén a hét szélkerékbõl álló
szélerõmûparkját. A létesítmények sem veszélyeztetik a
környezeti elemeket, sem a talajt, sem a vizeket nem szeny-
nyezi, és zajhatással sem jár. A jelentés a település hulla-
dékgazdálkodására is kitér, melyben élenjáró a város, a te-
lepülési szilárd hulladékot ugyanis szelektíven szállítja el a
GYÕR-SZOL Zrt. Az illegális hulladék-lerakóhelyek felszá-
molására számos akció szervezõdik. A közterek gondozot-
tak, tavaly 12 ezer virágpalánta került a közterületekre. Vá-
rosunk öt éve a Virágos Magyarországért verseny gyõztese
lett, 2010-ben pedig az Arany Rózsa díjat is átvehette az ön-
kormányzat. A környezeti jelentés az érdeklõdõk számára el-
érhetõ a város honlapján. 

SZOMORÚ FENYÕSORS
KÁRTEVÕ PUSZTÍTJA A CSIKÓTELEPI ÚTI LUCFENYÕKET

A Csikótelepi út melletti lucfenyõ sorokban az elmúlt hó-
napokban fokozódó vörösödést, majd pusztulást tapasztal-
tak az itt élõk, ezért az örökzöldek vizsgálatát kérte a bábol-
nai önkormányzat.

Dr. Varga Szabolcs erdészeti szakértõ írásos állásfoglalá-
sa szerint a vizsgált fákon a kéreg alatt költõ szú bogarak
jelentõs populációja okozza a problémát. A törzsön közel-
rõl szemlélve is látszik a szú befurakodásának nyomai még
azokon az egyedeken is, amelyeknél messzirõl még nem
szembetûnõ a károsodás. A vörösödõ, pusztuló egyedek
kérgének belsõ oldalán, illetve a fatörzsön jól kivehetõek az
elsõsorban betûzõ szú, de a hatfogú szú költõjáratai is. A
tanulmányban leírtak szerint, a nagyszámú lerakott petébõl
kikelõ új generáció a kéreg és a fatest között táplálkozva fej-
lõdik ki és közben folyamatosan gyengíti, végül elpusztítja
a fát. A pusztulás folyamata egy-egy száraz, átlagosnál me-
legebb év után általában felgyorsul, mivel a szú szaporodá-
sának a száraz meleg kifejezetten kedvez.

A lucfenyõt korábban utcafásítási céllal ültették ide, esz-
tétikai, szélfogó és egyéb közjóléti célok érdekében. A luc-
fenyõ, mint fafaj alapvetõen a magasabb hegyvidékek  fafa-
ja, ökológiai igényeit a termõhelyi, idõjárási tényezõk itt tud-
ják biztosítani. A bábolnai ültetésnek éppen a faj számára
kedvezõtlen talajviszonyok okozták a pusztulását, legyen-
gülve ugyanis könnyebben lesznek a kártevõk áldozatai,
mígnem teljesen kipusztulnak.

A szakvélemény szerint, a Csikótelepi úti lucfenyõk sorsa
is megpecsételõdött, a folyamat ugyanis nem állítható meg.
Ráadásul, nem érdemes csak a már levörösödött, pusztuló
egyedeket eltávolítani, mert a korábban kirajzott bogarak
már a szomszédos fák kérge alatt szaporítanak, majd az
utódok itt pusztítanak. 

Ennek legnagyobb veszélye, hogy a fasorból kirajzó szú-
bogarak a környék fenyõ egyedeit is megszállhatják, így a
magánházak udvarán és az arborétumban található egye-
deket is megfertõzhetik. A további károk megelõzése érde-
kében a teljes fasor leváltását javasolják a szakértõk. 
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Az évenként egy alkalommal, a
Semmelweis napon mondott köszönet
csupán csekély dolog ahhoz képest,
amit az egészségügyi ellátásban dol-
gozók munkájukkal nap mint nap vég-
hez visznek – fogalmazott dr. Horváth
Klára a  Semmelweis nap alkalmával,
melyet minden évben az egészség-
ügyi dolgozókkal együtt ünnepel az
önkormányzat. Idén június 18-án az

Ötösfogat étteremben kerítettek sort
az ünneplésre. A köszöntés bábolnai
zeneiskola növendékeinek mûsorával
vette kezdetét, majd az önkormányzat
nevében a város elsõ embere tolmá-
csolta a lakosok köszönetnyilvánítását,
az egészségügyi ellátásában tevé-
kenykedõk áldozatvállalásáért. 

Dr. Nagy-Lehel Csaba, a Kardirex
Bábolna Kft. ügyvezetõ igazgatója

megköszönte dolgozóinak éves mun-
káját, majd dr. Horváth Klára polgár-
mesterrel jubileumi díjakat adtak át. 

Elismerésben részesült Takács
Jánosné, aki két évtizede dolgozik az
egészségügyi központban, díjat vehe-
tett át dr. Székely Zsolt, és önkormány-
zati elismerést kapott dr. Fatán István
alapellátó háziorvos.

Bábolnáról június 11-én 5 fõs delegáció indult Finnor-
szágba, hogy meglátogassa a cikk megíráskor még le-
endõ, azonban az újság megjelenésekor valószínûleg
már hivatalosan is testvértelepülésnek minõsülõ Ypäjät. 

A két település közti kapcsolatfelvételre a tavalyi év során
Finnország magyarországi nagykövetének közremûködé-
sével került sor, aki komoly összekötõ kapcsot, a
lovashagyományokat, fedezett fel Bábolna és Ypäjä között.

Tavaly a Kukorica Fesztiválra érkezett két fõs finn delegá-
ció Bábolnára. A delegáció tagja volt Vesa Ketola polgár-
mester és a helyi lovasiskola igazgatója is. Mivel a delegá-
ció nagyon elégedett volt Bábolnával és a helyiek kedves-
ségével, a delegáció hazatérését követõen pozitív élmé-
nyekrõl számolhatott be Finnországban.

Ezután nem is volt kérdéses, hogy ypäjäi önkormányzati
tanács megszavazza a testvértelepülési együttmûködést és
meghívja a bábolnai önkormányzat vezetõségét Ypäjäba.

A meghívásnak tett eleget a bábolnai delegáció 2012. jú-
nius 11-14. között, amikor is elutazott Finnországba. Ypäjä

170 km-re fekszik északnyugatra Helsinkitõl, tehát egy kb.
két órás autózást követõen érkezhetett meg a delegáció
Ypäjäba hajnali egy órakor, szinte teljesen világosban,
ugyanis Finnországban az év ezen szakában nincs éjszaka. 

A szállás a ypäjäi lovas iskola területén volt egy modern
szálláshellyé átalakított 100 éves épületben, ahol reggel a
helyi önkormányzat és a lovas iskola képviselõi fogadták a
delegáció tagjait, majd kötetlen megbeszélésre került sor.

A finn vendéglátók ezt követõen változatos programokkal
kedveskedtek magyar vendégeiknek, akik így megismer-
kedhettek Ypäjä település olyan nevezetességeivel, mint a
lovas iskola és a lovas múzeum. Ypäjä bár csak 2.500 lako-
sú kis település, saját, minden igényt kielégítõ golfpályával,
mezõgazdasági kutatóintézettel és egy csendes tó partján
fekvõ kb. 60 embert befogadni képes önkormányzati nyara-
lóval és a nyaralóhoz tartozó két finn szaunával büszkélked-
het.

Természetesen nem maradhatott el Bábolna bemutatása
sem a vendéglátóknak. A ypäjäi községháza épületében
nagy számú hallgatóság elõtt sor került egy prezentáció
megtartására Bábolna történelmérõl, intézményeirõl, gaz-
daságáról.

Maga Ypäjä település területén, ahogy a legtöbb finn te-
lepülésen, hatalmas, vadban gazdag erdõség található,
amely négy 30-100 fõ taggal rendelkezõ vadészegyesület-
nek ad otthont. A lakosok leginkább az állattenyésztéshez,
mezõgazdasághoz és az erdõgazdálkodáshoz kapcsolódó
tevékenységbõl élnek.

Ypäjä megismerését követõen Vesa Ketola polgármester
megmutatta Turku települést, valamint egy közeli kisváros-
ban lévõ múzeumot, amely egy modern tájházként funkcio-
nált.

Összeségében egy nagyon tartalmas, sokrétû program-
mal ismerkedhettek meg a delegáció tagjai.

Ypäjä település 5 fõs delegációja 2012. július 5-én érke-
zik Bábolnára, hogy tagjai részt vegyenek a
testvértelepülési együttmûködési nyilatkozat aláírásán.

JUTALMAK A SEMMELWEIS NAPON

Takács Jánosné két évtizede dolgozik
az egészségügyi központban

Dr. Fatán István 
önkormányzati elismerében részesült

Díjat vehetett át dr. Székely Zsolt,
komáromi sebész-urológus

LÁTOGATÁS A FINNORSZÁGI YPÄJÄBAN
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Bábolna 2012. szeptember 7–8.

Szeptember 7. (péntek)
Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme

16.00 BÁBOLNAI TÁRLAT 
Testvérvárosi és Bábolnai Alkotók kiállításának megnyitója
A kiállítás a megnyitót követõen és  szeptember 8-án 
(szombaton) 10 – 17 óráig látogatható

Borsátor (CBA üzlet mellett)
16.30–17.30 KÖZÖS ERÕVEL

Kerekasztal beszélgetés, kvízjátékok és szerepjátékok a
testvérvárosi delegációk, bábolnai GYÖK és Idõsek Klubja
részvételével

Rendezvénysátor
17.30 A XIV. Kukorica Fesztivál megnyitása:

dr. Horváth Klára polgármester
17.40–19.30 GENERÁCIÓK A SZÍNPADON

Testvérvárosi és bábolnai gyermek, ifjúsági és felnõtt
mûvészeti csoportok és elõadók mûsorai

20.00–21.30 IGYUNK PÁLINKÁT! - A FIRKIN zenekar koncertje
Kelta bulihangulat, magyar nyelven, 
és magyar népzenével fûszerezve 

22.00 TÁNCOLJUK ÁT AZ ÉJSZAKÁT! - NOSZTALGIA DISCO
Rendezvénysátor melletti terület

21.40 Tûzijáték

Szeptember 8. (szombat)
Bábolnai Általános Iskola

10.00 órától Íjászat, fegyverek megismertetése a BIBE-vel
(Bábolnai Íjászok Baráti Egylete)

15.00 Workshop az internet használatában 
17.30 Autó- , repülõ- , helikopter modell bemutató

Rendezvénysátor melletti terület
10.00 órától JÁTSZÓPARK, VÁSÁR
15.00–19.00 TULIPÁNTOS NÉPI JÁTÉKPARK

Fakörhinta, népi játékpark, kézmûvesség, arcfestés,
16.00–17.00 Gólyalábas Parasztkomédia
17.00 a BÁBOLNAI KYOKUSHIN KARATE KLUB bemutatója,

Máté Róbert, 4 DAN-os mester vezetésével
Városi Sportcsarnok

16.00 GENERÁCIÓK A HAGYOMÁNYÕRZÉSBEN 
kézmûves foglalkozás

Rendezvénysátor
18.00–19.00 GENERÁCIÓK A SZÍNPADON

Testvérvárosi és bábolnai gyermek, ifjúsági és felnõtt
mûvészeti csoportok és elõadók mûsorai

19.15–20.15 MAGYAROCK MUSICAL BAND koncertje
Közremûködik: MAKRAI PÁL

20.30–21.00 VASTAG CSABA mûsora
21.15 TOMBOLA sorsolás
22.00 NE KUKORICÁZZANAK! TÁNCOLJANAK HAJNALIG!

zene: Elektron Band
Borsátor (CBA üzlet mellett)

16.00 órától Borkóstolás 
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete szervezésében

17.30–18.30 János vitéz – Boka Gábor vásári játéka
20.00–22.00 Bognár Gyula magyarnóta és kívánságmûsora
A fesztivál ideje alatt kirakodóvásár és sok játék várja az érdeklõdõket.

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

XIV.

Bábolna Város Önkormányzata 
és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 

szeretettel várja 
a természetet és zenét kedvelõket
2012. augusztus 19-én 20 órától

a Bábolnai Arborétumba.
A látogatók esti séta közben, az arborétum területén,

több helyszínen hallgathatnak zenét. 
A meghívott zenészek klasszikus és modern mûfajú,

valamint népzenei dallamokkal 
szórakoztatják a közönséget azt est folyamán.

A belépés díjtalan!

2012. augusztus 27–31.
BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

MÛVÉSZETI TERME
Bábolna Város Önkormányzata szervezésében, 

a hét folyamán festõmûvészek készítenek
alkotásokat, akik „munka” közben 

meglátogathatók. 

Információ:
Helyes Jenõ festõmûvész - 20/256-0005

Török Sándor -  20/430-0703
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A korábbi évek hagyományaihoz híven Bábolna Város
Önkormányzata idén is köszöntötte az oktatási intézmé-
nyek dolgozóit. Az 1951 óta ünneppé nyilvánított pedagó-
gusnapot megelõzõen dr. Horváth Klára polgármester és a
város nevelõi, oktatói ellátogattak a régi és az új temetõbe,
ahol az elhunyt pályatársak emléke elõtt virággal és fõhaj-
tással tisztelegtek. Másnap, június 5-én az Ötösfogat étte-
remben vendégelte meg az önkormányzat városunk neve-
lési, oktatási intézményeinek pedagógusait, alkalmazottait.
Az eseményt Popovics György megyegyûlési elnök is meg-
tisztelte jelenlétével. 

A nemzedékek találkozóján a megjelentekkel az Idõsek
Klubjának Vadvirág Együttese, majd a Tiamo moderntánc-
csoport feledtette a hivatással járó hétköznapi gondokat.
Ezt követõen dr. Horváth Klára polgármester mondott kö-
szöntõt, melyben kifejtette: a mai nap lehetõséget ad arra,
hogy megköszönjük az oktatás-nevelésben dolgozóknak,
amire a hétköznapok rohanásában sajnos nem jut idõ.
Megköszönte, hogy elhivatottan tesznek eleget kötelezett-
ségeiknek, kötelességüknek, hogy dicsérettel és motiválás-
sal egyengetik a rájuk bízottak útját, hogy a tudást közvetí-
tõ tekintélyükkel hatnak a gyermekekre. Diákjaink megyei
és országos versenyeken elért sikerei is azt bizonyítják,
hogy településünk pedagógusai oktató-nevelõ munkájukat
kiváló eredménnyel végzik. Végül a jövõt firtatva a követke-
zõket mondta: sokan kérdezik, mi lesz ezután? Hogyan to-
vább?  Õszintén:  nem  tudok  most  még  válaszolni  rá!  De
higgyék el, Bábolna Város Önkormányzata azon dolgozik,
hogy jól mûködõ intézményeink továbbra is sikeresek le-
gyenek és segíteni fogjuk ezt a továbbiakban is. Intézmé-
nyileg és személy szerint is egyaránt. 

Ez alkalommal köszöntötték a jubileumi jutalmazottakat
és a kiváló pedagógus cím ez évi birtokosait, akik elismeré-

seiket hivatalosan az általános iskolai tanévzáró ünnepsé-
gen vehették át. 

Negyven éves jubileumi jutalmat vehetett át az óvoda dol-
gozójaként Lukáts Péterné, az általános iskola alkalmazott-
jaként harminc éves jubileuma alkalmából elismerést kapott
Vasné Hun Judit, negyven év után Getzki Jánosné, Dörner
Lászlóné, Pohlné Szili Erika és Tanos Lászlóné vehetett át
jutalmat. Külön elismerésben részesült kiemelkedõ tevé-
kenységéért Nagy Mária, az óvoda gondozónõje, valamint
Kissné Tóth Gabriella, az általános iskola élelmezésvezetõ-
je. A tanévzáró ünnepséget megelõzve dr. Horváth Klára
polgármester és Popovics György a KEM Közgyûlés elnöke
köszöntötte a kiváló pedagógusokat: Kériné Váradi Marian-
nát az óvoda pedagógusát és Simonné Farkas Beátát az ál-
talános iskola tanítónõjét. 

ELISMERTÉK A VÁROS PEDAGÓGUSAINAK MUNKÁJÁT

LOVASVIZSGÁK
A lovasiskolások ballagásával nem ér véget a munka

településünk szakintézményében, hanem néhány hét
felkészülési szünet után a végzõs diákok számot adnak
tudásukról. Ez a vizsgasorozat némileg eltér a többi
szakmát nyújtó iskoláétól és nem csupán azért, mert a
tanulók lovakkal, lovaglással foglalkoznak.

Pelczéder Zoltán igazgató úrtól megtudtuk, hogy 41
saját és 16 külsõs növendék tett szakmai vizsgákat júni-
us utolsó két hetében. Ez évben a korábbiakhoz képest
annyi változás történt a rendszerben, hogy jelentõsen
csökkent az írásbeli vizsgák aránya, azonban a kommu-
nikáció komolyabb szerephez jutott. Jórészt szóban kel-
lett elõadni a tanulóknak az évek alatt elsajátított tudást,
ami az elsõ ilyen alkalommal komoly gondot okozott a
vizsgázóknak. Nem okozott azonban problémát a gya-
korlati rész, melynek során a lovak gondozása és az ez-
zel kapcsolatos teendõk bemutatása volt a feladat. Ter-
mészetesen lovaglásból és fogathajtásból is vizsgáztak
a növendékek, akikrõl igazgató úr elismerõen nyilatko-
zott.

A sikeres vizsgákat követõen nem áll meg az élet tele-
pülésünk lovasiskolájában. Július elsõ hetében már el is
kezdõdött a lovastáborok sorozata, melyek rendkívül
népszerûek a gyermekek körében. 

OKLEVÉL TULAJDONOSOK
TALÁLKOZÓJA

A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma
az alapító okirat szabályai szerint az oklevél tulajdono-
sok támogatására letétbe helyezett 45 millió forint hoza-
dékát oszthatta fel a jelentkezõk között. Ez egyenként 30
ezer forint éves hozadéka, mely évi kamatokkal számol-
va 1.700,- Ft, melybõl még adót kell levonni.

A kuratórium úgy határozott, hogy nem folyósítja a le-
tétbe helyezett összeg hozadékát. Döntött arról is, hogy
ezt az összeget a fiatalok oktatásának támogatására fog-
ja felhasználni a jövõben.

A kuratórium döntött arról is, hogy 2012. szeptember
6-án találkozót tart az oklevél tulajdonosok részére, ven-
dégül látva õket Bábolnán. A találkozót szeptember 6-án
10 órai kezdettel Bábolnán a Szabadidõközpontban ren-
dezik. Fellépnek városunk mûvészeti csoportjai, vala-
mint régi bábolnai emlékeket idéznek fel kisebb ünnep-
ség keretében. Ezt követõen egy ebédre minden részt-
vevõt vendégül látnak.

Mivel ezzel egy idõben zajlik a Nemzetközi Gazdana-
pok rendezvénysorozata, az ebédet követõen lehetõség
nyílik a kiállítás programjainak megtekintésére. 

A szervezõk autóbuszt indítanak Szentgotthárdról,
Szendrõrõl, Uraiújfaluból.
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A Trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulója adta
az alkalmat az elsõ Összetartozás napjának megtartására,
mely minden év június 4-én emlékeztet a sorsdöntõ törté-
nelmi esemény okozta veszteségre, ugyanakkor emlékez-
tet a magyar nemzet megmaradására, a határainkon átíve-
lõ nemzeti összetartozásunkra – magyarázta Faragóné dr.
Novadovszky Nóra, a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szerve-
zetének ügyvivõje. Idén június 3-án a 92. évforduló alkalmá-
val a ménesbirtok elõkertjében található emlékmûnél tartot-
ta megemlékezését a Rákóczi Szövetség helyi szervezete,
melyen Dráfi Mátyás érdemes mûvész adott zenés-prózai
mûsort, az esemény díszvendége, Csáky Pál egykori szlo-
vákiai miniszterelnök-helyettes, közíró mondott ünnepi be-
szédet, majd koszorúzott az emlékezõ közösség.

– Elsõdleges célunk nem az, hogy ez a nap a gyászé, ha-
nem a jövõbe tekintésé legyen. A fájdalmat megéljük, de
ünnepre ad okot, hogy a nemzet megmaradt a határokon
túl is, és az országhatárokon átívelve egységet alkot a kul-
túra, a hagyományok, nyelv és immár a politika mezején is.
Az Összetartozás emlékmû állítása óta a gondolatok is szé-
pen összeértek, hiszen az állami emléknap elnevezése is az
összetartozás fontosságára utal. Évrõl évre egyre széle-
sebb körben terjed az emléknap megtartása, jó irányt vett

az emberek hozzáállása is ehhez a naphoz – magyarázta a
programot szervezõ Faragóné dr. Novadovszky Nóra, a Rá-
kóczi Szövetség Bábolnai Szervezetének ügyvivõje, aki az
ünnepség vendégeként nem véletlenül választott felvidéki
magyar elõadókat. Dráfi Mátyás érdemes mûvész, a komá-
romi Jókai Színház sokat megharcolt színésze. Az ünnep-
ségen zenés prózai mûsora a hazaszeretetre, a magyar
nemzet összetartozni vágyó törekvéseire hívta fel a megje-
lentek figyelmét.

–  Csáky Pál politikus, közíró és író meghívásának apro-
pója pedig nemrégiben megjelent könyve volt. A vegyész-
ként végzett sokszínû személyiség az irodalomban is jártas
és jó ideje politikusként is tevékenykedik. Csáky Pál sokol-
dalúságát azzal magyarázta, hogy közösségi ember lévén
feladatának érezte a felvidéki magyar közösség szolgálatát.
Énekelt, táncolt, amatõr színészkedésben is jártasságot
szerezve igyekezett tenni a dolgát. A politikai törvényszerû-
en szippantotta magába, hol ellenzékben, hol a kormány-
zatban tevékenykedett, két ciklusban, nyolc évig volt Szlo-
vákia miniszterelnök-helyettese. 

A rendezvény zárásaként a politikus és közíró a Zsolnay
kávéházban rendezett író-olvasó találkozón mutatta be idén
megjelent, Álom a szabadságról címû könyvét. Az eddig
megjelent alkotásai mind a történelemmel, irodalmi össze-
függésekkel foglalkoznak, a nemzettudat fontosságáról és
annak torzulásáról is ír, szépirodalmi alkotásai   ugyancsak
a felvidéki létet igyekeznek megmutatni.

– A huszadik század megforgatott bennünket magyaro-
kat, de ez nem ok arra, hogy azt mondjuk, nincs jövõnk és
esélyünk. Én örülök annak, hogy június 4-e pozitív töltetet
kapott, hogy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, és belát-
juk, hogy a nyelv, a kultúra óriási megtartó erõ, és talán ez
erõt adhat Magyarország fogékony polgárainak is.

Csáky Pál eddig megjelent mûvei: Emlékek könyve;
Csillagok a falu felett; Úton; Magyarként Szlovákiában; Két
világ között; Szabadulás a lángsírból; Harmatos reggelek
álmai; Ruka na zmier; Hullámvasút - Válogatott írások, inter-
júk, felszólalások - 1990–2010; Álom a szabadságról

Június harmadik szombatját is az al-
kotásnak és a kreativitásnak szentelték
a Kézimunka Klub lelkes tagjai, akik
ezúttal a körforgalom melletti árkádso-
ron rendezkedtek be, hogy elsõsorban
a szabadban varrás szenvedélyének
hódoljanak.  

A varrjunk a szabadban elnevezésû
jeles nap nem új keletû kezdeménye-
zés már hazánkban sem. A kezdemé-
nyezés 2005-bõl, Franciaországból
ered, a jeles nap meghonosítói akkor a
kötésre koncentráltak. Lényege, hogy
a kézzel készített remekmûvek a sza-
bad ég alatt készüljenek. A hagyo-
mánnyá vált  programból - melyhez az
ország számos alkotóklubja csatlako-
zik – a Bábolnai Kézimunka Klub sem
maradhatott ki, szerencsére ez alka-
lommal nyári, napos idõben találkoz-
hattak, így az idõjárás sem állhatott a
szabad alkotás útjába.

– Ahol tû, cérna van, ott a Kézimun-
ka Klub tagjai is ott vannak, magyaráz-
ta mosolyogva Szabó Lászlóné klub-
vezetõ. Az alkotás örömében a Tatabá-
nyai Foltra Forgó Klub tagjaival közö-
sen osztoztak, a két tevékeny csoport
közti barátságot is a tû és a cérna fûz-
te össze. A verõfényes napsütésben jó
hangulatban készültek a szebbnél
szebb alkotások, csupa hasznos do-
log alakult a kezek alatt, olyanok, ame-
lyeknél a varrógépet nélkülözni tudták.
Kulcstartók, zsebkendõtartók, horgolt
használati tárgyak és egy mátka-
szönyeg is készülgetett, melyhez egy
híján ezer darab apró, hatszög alakú,
különbözõ mintájú szövetanyagot kel-
lett összeöltenie a tatabányai Kerekes
Istvánnénak és kitartó varrótársának.
Mint megtudtuk, a munka meghozza
majd gyümölcsét, hiszen az alkotó lá-
nyának készülõ mátkaszõnyeg jelké-

pes jelentéssel bír, hiszen amire az al-
kotás összeáll házasságra számíthat a
család, az ezredik darab hatszöget
majd a võlegény hozza magával. 

– Miközben dolgoztak a szorgos ke-
zek a járókelõk is belecsöppenhettek a
munkafolyamatokba, megnézhették a
klubtagok kézimunkáit az árkádsoron
rögtönzött szabadtéri kiállításon. A var-
róklubban már az idei nyárra is elõre
terveztek. Tavaly a bölcsõdének varr-
tak egy nagy faliképet, idén a Derû Há-
zának idõseivel szeretnének alkotni,
maradandó remekmûvüket pedig em-
lékként az intézménynek ajánlják majd
fel.

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN...

A BARÁTSÁGOT TÛVEL ÉS CÉRNÁVAL IS ÖSSZE LEHET VARRNI

ÖRÖMVARRÁS A SZABADBAN
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BÁBOLNAI BORBARÁTOK EGYESÜLETE
2011. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁSA

adatok E- Ft-ban

A tétel megnevezése Elõzõ év Tárgyév
A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 203 192

A.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 10 15
A.4. Tagdíjból származó bevétel 193 157

C ÖSSZES BEVÉTEL 203 192
D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 142 99

D.1. Anyagjellegû ráfordítások 142 99
F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 142 99
G ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 61 93
J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 61 93

A részletes beszámoló a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
megtalálható.

„BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY

2011. ÉVI EREDMÉNY KIMUTATÁSA
adatok E- Ft-ban

Megnevezése Elõzõ Tárgy
idõszak idõszak

A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 4 459 17 475
A.1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás 1 916 10 333
A.3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 
(Arányos kamat) 2 543 7 142

B VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 9 123 0
C ÖSSZES BEVÉTEL 13 582 17 475
D KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 17 551 23 336

D.1. Anyagjellegû ráfordítások 564 1 722
D. 2. Személyi jellegû ráfordítások 102 - 4
D. 4. Egyéb ráfordítások 16 885 21 618

E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 4 910 0
E.1. Anyagjellegû ráfordítások 648 0
E.2. Személyi jellegû ráfordítások 209 0
E.3. Ér tékcsökkenési leírás 522 0
E.4. Egyéb ráfordítások 3 531 0

F ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 22 461 23 336
G ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY 4 213 0
H ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 487 0
I TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 3 726 0
J TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY - 13 092 - 5 861

A részletes beszámoló a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján
megtalálható.

GAZDANAPOK 2012
Ebben az évben ismét megnyitja kapuit a Bábolnai

Nemzetközi Gazdanapok kiállítás. A házigazda Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. szeptember 5–8. között várja
nagy szeretettel a szakma iránt érdeklõdõket, valamint a
látogató közönséget Bábolnára. A legrégebbi mezõgaz-
dasági szakkiállítás immár 27. alkalommal kerül megren-
dezésre.

A kiállítás kiemelt partnere, az IKR Zrt. ebben az év-
ben is megtartja immár hagyományos szántóföldi gép-
bemutatóját. Így mûködés közben is láthatók lesznek az
erõ– és munkagépek. Az idei szántóföldi gépbemutató
fõ témája a költséghatékonyság a növénytermesztés-
ben. A látogatók több mint 20 gépkapcsolatot és több
gépújdonságot láthatnak majd.

Természetesen a hagyományoknak megfelelõen lát-
ványos közönségprogramot is láthatnak majd az érdek-
lõdõk.

A jelenlegi kedvezõtlen gazdasági helyzet szülte azt
az elképzelést, hogy a megújult kiállítás olyan fóruma le-
gyen az agrárium szereplõinek, amelyen kedvezõ felté-
telek mellett szerezhetnek tapasztalatot, információt és
legfõképp partnereket.

A Gyógyszerészeti Egészségügyi és Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet közzétette  listáját, hogy
az egyes ellátási körzetekhez tartozó lakosok melyik
egészségügyi intézményben vehetik igénybe a szak-
ellátásokat. Bábolna Város Önkormányzata és a gyõ-
ri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház megállapodásá-
nak köszönhetõen a bábolnai lakosok továbbra is
Gyõrhöz tartoznak, a szakellátásokért nem kell mesz-
szebb utazni.

Június elsõ hetében Ölbõ pusztán a Ménesbirtok te-
leprõl a hobbikertekhez kiépített elektromos hálózatot
ismeretlen tettes megrongálta - tudatta Prostek Imre
lapunkkal. Az elkövetõ vélhetõen a hálózat mellett lévõ
fára mászott fel, a vezetékét átvágta, ami a földre leesett.
Az elvágott alumínium vezetéket nem vitték el, így a
hobbikertek bérlõi azt latolgatják, hogy szándékos volt a
károkozás. A hálózat megfelelõ földelésének köszönhe-
tõen nem történt baleset.

ARANYCSIPKE-DÍJ ÜNNEPSÉG BÁBOLNÁN
A Kukorica Fesztivál ideje alatt a Mátray-Ház Kft. Bá-

bolna Város Önkormányzatával karöltve 2012. szeptem-
ber 7-én 15 órától szeptember 9-én 11 óráig tartja a
„Csipke ünnepe” elnevezésû rendezvényt a városi sport-
csarnokban. 

A program az ez évi pályázatok bemutatásáról, díjak
kiosztásáról és a csipkekészítõk magyarországi találko-
zójáról, bemutatkozásáról szól. A kiállítás ideje alatt
munkabemutatókon ismerkedhetnek a látogatók a csip-
kekészítés fortélyaival.

A rendezvényen szeptember 8-án 15 órakor kerülnek
átadásra az Aranycsipke-díjak, melyek a szakma legki-
emelkedõbb elismerései.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. július 23-án

07.00 óra és 16.00 óra között a településen található lakos-
sági riasztó rendszer mûködõképességének ellenõrzését
végzik a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság munkatársai, mely idõtartam alatt a szirénákat
többször megszólaltatják. Az ellenõrzés szirénánként 12
másodpercig tart.

Az ellenõrzéssel járó hanghatás okozta zavarásért türel-
müket és megértésüket kérjük. Az üzempróba az Önök biz-
tonságát szolgálja.
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Grillparti 
az Idõsek Klubjában

Városunk nyugdíjasai kihasznál-
ták a korán jött jó idõt, a nyár örö-
meinek hódolva kert partit szervez-
tek az Idõsek Klubjában. A május
31-ei jó hangulatú összejövetelen
végre használatba vették azt a kerti
grillsütõt, amit még az önkormány-
zattól kapott a klub karácsonyi aján-
dékként. A klubtagok gondosan
elõkészítették a kerti sütést, mely-
nek legfontosabb adaléka a jó alap-
anyag. Szalonna, hagyma és fûsze-
res húskocka is került bõven a sas-
likpálcákra, amíg a nyári csemege
sült, addig koccantak a poharak. 

Azon a vidéken jártunk, ahova Jókai
Mór megálmodta „Az aranyember” cí-
mû regényében Tímár Mihály komáro-
mi gabonakereskedõ életét, és ahol
hosszú évtizedekig katonai esemé-
nyek zajlottak.

Gyalogtúránkat a Monostori Erõd-
ben kezdtük, ahol Asbóth Zsolt rendkí-
vül tartalmas, és élménydús elõadásá-
ban jártuk végig az Erõdöt.

Megtudtuk, hogy Komárom évszá-
zadok óta fontos védelmi erõdítések-
kel rendelkezett. A rómaiak által meg-
kezdett erõdítési munkálatok jelentet-
ték az elsõ védmûveket, majd a hon-
foglalás után kiépült az ún. „Öregvár”,
ami a XVII. századtól az ún. „Újvárral”
kiegészülve állt ellen a török hadak-
nak. Az erõdrendszer kiépítése a na-
póleoni háborúk után, 1809-ben kez-
dõdött és 1877-ig tartott. Ennek során
építették fel a Duna jobb partján a Csil-
lag Erõdöt, a Monostori Erõdöt és az
Igmándi Erõdöt. Fõ feladatuk a dunai
hajóút, az átkelõhelyek és a Budapest-
Bécs útvonal védelme volt.

A Monostori Erõd Közép-Európa
legnagyobb erõdítménye volt, bevehe-
tetlennek számított, amit Zsolt nagyon
szemléletesen magyarázott a maket-
ten. Az épületegyüttest a két világhá-
ború között a Magyar Királyi Honvéd-
ség laktanyaként és kiképzõközpont-
ként hasznosította. 1945-tõl pedig a
szovjetek Déli Hadseregcsoportjának
legnagyobb lõszerraktára volt. 1990-
ben a szovjet csapatok kivonulása
után mûemlékké nyilvánították. Az

Erõd alapterülete 104 000 m2, a fedett
területek nagysága 30 000 m2, mely-
nek egy részét bejártuk, közben sok iz-
galomban volt részünk.

Rövid pihenõ után kezdõdött a Du-
na-parti túránk második része, ahol a
kavicsos parton, a parti sétányon, a
Vasúti híd mellett haladtunk, ahol be-
szélgettünk az aranyásók munkájáról,
a lóvontatókról, a horgászatról, és a vi-
zek élõvilágáról. Közben megálltunk
egy kis kagylóhéj és csigaház szedé-
sére, valamint szükségünk volt parti
fák és kövek megmászására is.

A Duna kisebb szigetei közül a
Szent Pál-sziget egyik oldalán halad-
tunk Koppánymonostor irányába, ahol
a holtágak életét is megcsodáltuk. A
hangulatos Vadkan Tanya étteremben
megpihentünk, és következett a herká-
lyi erdõn keresztül a visszafelé utunk.
A mintegy 70 hektárnyi területen 3-400
homokpusztai kocsányos tölgy
hagyásfákat, borókás szürkenyára-
sokat, és erdei fenyõk szép példányait
láthattuk. Az ácsi erdõben emlékosz-
lop õrzi az 1848-1849. évi szabadság-
harcban elesett honvédek emlékét. 

Kissé elfáradva, de rengeteg él-
ménnyel tért haza a „Mérföldkõ Turisz-
tikai Csoport” 36 tagja.

Minden kedves érdeklõdõ túratár-
samnak köszönöm a jó hangulatot, a
kitartó gyaloglást, és az érdeklõdést.
Bízom abban, hogy a következõ kerék-
páros-és gyalogos túránkon is ilyen
„sokszínû” lesz a megjelenés.

Bierbauer Imréné

TÖRTÉNELMI TÚRA A DUNA-PARTON

KOMÁROMTÓL ÁCSIG

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: augusztus 18-án
(rossz idõjárás esetén elmarad)

Program:
KERÉKPÁROS KIRÁNDULÁS

Távolság: kb. 40 km
Útvonal: Bábolna körforgalom –
Tárkány – Ászár Mini-Skanzen –
Kisbér Mini-Magyarország – Tó-
Park – Kisbéri Lovarda – és vissza.
Indulás: 8.00 órakor, érkezés 19
óra körül
Felszerelés:
– közlekedési elõírásoknak

megfelelõ kerékpár
– láthatósági mellény
– kis elsõsegélynyújtási eszközök
– költõpénz

A túrát vezeti:
Katona László és Bálintné Aranka

Megbeszélés és jelentkezés
aug. 15-én 17 órakor 
a Városi Könyvtárban

Bierbauer Imréné szervezõnél

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

www.merföldko.babolna.hu
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Lengyel Dániel mun-
káját folytatva tavaly no-
vemberben vette át a
Bábolnai Gyermekön-
kormányzat polgármes-
teri teendõit Popovics
Linda. A helyi fiatalság
tartalmas és hasznos
programokat remélhe-
tett tõle, hiszen az akkor
még érettségi elõtt álló
fiatalt jó szervezõkész-
séggel áldották meg az
égiek, Linda ráadásul
két ciklusban is „kép-
viselõsködött” már, így
egyáltalán nem álltak

távol tõle a szervezet mûködtetését célzó feladatok.
Mint mondta, gyerekekkel is szívesen foglalkozik, és mi-
vel a jelöltek közt õ volt a legidõsebb, így evidens volt,
hogy elvállalja a vezetõ pozíciót. 

A Bábolnai GYÖK-rõl illik tudni, hogy nagyon aktívan mû-
ködõ társaság, számos külföldi cserediák-programban
vesznek részt a felnõtt grémium szárnyai alatt, városi szintû
rendezvényeket bonyolítanak, és a tisztújítást is felnõtt
módjára, szavazással rendezték, kikérve az általános isko-
lások véleményét. 

Az elmúlt napokban Linda és a GYÖK-ös csapat újabb
attrakcióval rukkolt elõ: a hagyományokat folytatva – ámbár
felfrissítve a szokásokat - egész napos Szent Iván-éji prog-
ramot szervezett a település érdeklõdõbb aprajának. 

– Ezt a napot idén is a testvértelepülés, Hidaskürt gyer-
mekönkormányzatával képzeltük el, meghívásunknak ele-
get téve õk is velünk tartottak. Egy perc és nyersz címmel,
az ismert televíziós mûsor mintájára ügyességi vetélkedõvel
indítottunk, majd pókerbajnoksággal folytattuk a délutánt.

Ez idõ alatt a fiatalok csillámtetoválást készíthettek,
kézmûveskedhettek, majd egy fitnesz órát beiktatva vala-
mennyien felvettük a rúgó-cipõt a kengo jump-hez. Ragasz-
kodva a hagyományainkhoz az este folyamán idén is volt
tûzugrás, így néhány fiú és lány, kéz a kézben ugrották át a
jóslatot teljesítõ tüzes akadályt – tudtuk meg Lindától, aki
azt is elárulta, a szokások csupán annyiban módosultak,
hogy az idei alkalomra finn táncosok is érkeztek, akik turné-
juk részeként Komáromból Bábolnára is elhozták táncos
mûsorukat, majd a jó hangulatú produkció után õk sem ma-
radhattak ki a tûzugrásból. 

Ottjártunkkor éppen a lapokat és a zsetonokat osztották
a délutáni pókerbajnoksághoz, három asztalhoz is akadtak
játékosok, így a nevezõk számával elégedettek lehettek
Lindáék. A hatodik bajnokságot Lengyel Bence nyerte, a
póker-trófea így õt illette, de számos ajándékkal készültek,
hogy a bajnokságot vonzóvá tegyék. Popovics Linda a nap
végén a sikert a résztvevõk mosolyában mérte, mint mond-
ta, ezért érdemes a GYÖK-nek dolgoznia. 

A nyár derekán sem tétlenkedik a társaság. idén még
lesz egy kutyaszépségversenyük, egy mezei futóversenyük
az Arborétumban, és a GYÖK-ös berkeken belül a csapat-
építés szándékával lesznek még rendezvényeik. E mellett
erre az évre egy kerékpáros, vagy egy evezõs túra is jut
majd. 

A gyermekönkormányzat polgármesterének két éve van
arra, hogy a tervezett feladatait bevégezze, ha úgy tetszik,
újítson, illetve továbbvigye a helyi bevált hagyományokat.
Linda és képviselõtársai nyáron szervezetük mûködési sza-
bályzatát is megreformálják, úgy tervezik, programjaikat a
lehetõ legkevesebb költséggel, vagy akár költségek nélkül
bonyolítják, így bõvítve a GYÖK-ös bulik sorát. Ehhez a he-
lyi mûvelõdési intézmény is partner, mert mindig helyet biz-
tosítanak a fiataloknak.

A nagy tervek egyike, hogy a bábolnai újszülöttek facse-
metéivel egyre-egyre gyarapodó Bábolnai GYÖK-parkot
megszépítsék, füvesítsenek, és    amennyiben lehetõség
adódik, akár néhány játékot is telepítsenek. 

ÚJ REFORMOK ELÕTT A BÁBOLNAI GYÖK
PÓKEREZTEK, VOLT KENGO-JUMP ÉS TÛZUGRÁS

IS A SZENT IVÁN-ÉJ ALKALMÁN
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! Ismét elérkezett a várva várt nyár. Ki így, ki úgy tölti jól megérdemelt szabadságát. A fürdõzést,
strandolást azonban aligha hagyjuk ki, ha csak egyszer is, de eljutunk a strandra. S hogy ott mi történik. Erre ad választ
Nagy Lajos Képtelen természetrajz címû írásának egyik története. Szép nyarat, jó vakációt kívánok Önöknek!

Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

A szabályszerû strandolás menete
ez: 1. Óriási meleg van, süt a nap - az
ember elhatározza, hogy kimegy a
strandra. 2. Út a strandig, óriási meleg
van, süt a nap. 3. Az ember megveszi
a belépti-jegyet és belép - sirokkósze-
rû szél kezdõdik, s a nap a felhõk mö-
gé búvik. 4. Az ember fogvacogva di-
dereg és vár. 5. Az ember felöltözik, ki-
lép és megy hazafelé - óriási meleg
van, és süt a nap.

Fürdeni fürdõruhában szokás, erköl-
csi okokból. Ugyanilyen okokból, sze-
rintem, némely fürdõzõ álarcot is fölte-
hetne.

A napon egy-két órát sütkérezni föl-
tétlenül egészséges. Költõk és más
törzsvendégek azonban tévednek, ha

azt hiszik, hogy ezt az egy-két órás na-
pozást pótolhatja az a tizenegy-tizen-
két órás sütkérezés a kávéházi villany-
lámpák fényében.

Ha az ember kimegy a strandra egy
kis napozásra, de a nap elbúvik a fel-
hõk közé, s aznap már nem jön elõ - ez
még nem ok arra, hogy az ember azu-
tán klubokban és kávéházakban más-
nap reggelig várja azt a makacs napot.

Láttam a strandon egy remek nõt.
Kijött a kabinjából, ment a víz felé,
olyan volt, mint... mit mondjak?... mint
mondjuk Diana. Belement a vízbe nya-
kig, azután benne maradt órákig. Azu-
tán kijött a vízbõl, ment egyenesen a
kabinjába s felöltözött. Hallatlan! Hát
nem volt benne semmi hiúság? Vagy

nincs érzéke a saját testi szépsége
iránt? Vagy megveti és gyûlöli a férfia-
kat? Vagy hát miért tette ezt? Még ma
is töröm rajta a fejem. Szerintem csak
egy magyarázat lehetséges: kissé
messzirõl láttam, lehet, hogy közelrõl
nem is volt szép.

A strandon véletlenül sütött a nap.
Jó ideig süttettem magam, azután a hi-
deg zuhany alá álltam - remek volt. Ek-
kor tûnt fel nekem, hogy milyen gyen-
ge hasonlattal szokták a gyenge írók
kifejezni, ha valakit hirtelenében valami
kellemetlenség ér: “Úgy hatott rá, mint
hideg zuhany...” Bíróság elõtt merném
vallani, hogy a hasonlat egészen
rossz.

NAGY LAJOS KÉPTELEN TERMÉSZETRAJZ: FÜRDÉS

LÚDAS MATYI DRÁMÁS MÓDRA
A Bábolnai Mûvészeti Iskola dráma tanszakának tanulói

júniusban vizsgáztak. Az idei évben a második osztályosok
tehetségkutató csoportjával egészült  ki a mûsor. A kiseb-
bek is önálló színdarabot mutattak be A szabó története
címmel. A humoros jelenet fõbb szerepeit Szabó Dominik,
Németh Mátyás és  Erdei Patrícia játszották. A többi máso-
dikos  kisdiák tánccal, egy szabómûhely megjelenítésével
és szövegmondással segített a darab sikerre vitelében. Az
idei évben néhányan kedvet kaptak a „színészkedéshez”,
így jövõre harmadikosokkal bõvül a drámások köre.

A nagyobbak elõadásában a Lúdas Matyi avagy a libák
gágogása címû darabot láthatta a közönség. Az emlékeze-
tesen jó színvonalú március 15-i mûsor után volt egy kis
drukk a szereplõkben, hogy  tudnak-e hasonlóan sikeres
darabot elõadni. A Komáromi Lovas Színházban is jártunk
elõtte, hogy ötleteket gyûjtsünk a darabhoz. Végül a klasz-
szikus mûvet a ludak szemszögébõl láttatva adtuk elõ több-
ször is.

A sikerben nagy részt vállalt Bognár Lilla, Janus Martin,
Dezsényi Gábor, Sáfár Bence a fõbb szerepekben, és profi
módon Soós Gábor a címszerepben. Janus Márk, Bozori
Péter, Nagy Norbert, Horváth Zoltán és Faragó Imre pedig
az epizódszerepekben járultak hozzá a közönséget nagy
tapsra  késztetõ elõadásokhoz.

A két színdarab bemutatását az ugyanekkor vizsgázó
Tiamo  modentánc-csoport  elõadása színesítette. A lányok
nagy lelkesedéssel mutatták be új koreográfiáikat. Külön-
bözõ hangulatú zenékre mutatták be tudásukat. Táncukat

megszépítette, hogy örömmel, jókedvûen, vizsgadrukk nél-
kül mozogtak a színpadon.

A színházat kedvelõ diákok körét bõvítette még, hogy az
év során 30 diákbérletes tanulóval jártunk a Jászai Mari
Színház elõadásaira. Jövõre is számítunk a mûvészet ezen
ágát kedvelõ diákok jelentkezésére.

Szeretnénk megköszönni azoknak a szülõknek is a segít-
séget, akik a jelmezek, kellékek elkészítéséhez ,a gyerekek
felkészüléséhez segítséget nyújtottak. és a továbbiakban is
szeretnénk, ha számíthatnánk rájuk.

Köszönetet szeretnénk mondani Bánfi Csabának biztatá-
sáért  és hogy az év folyamán támogatta utazásainkat, elõ-
adásainkat.

Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán
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NYUGODT ÖREGKOR,
BIZTOS NYUGDÍJ?

Tudja Ön, hogy mekkora nyugdíjra számíthat majd? Azt is
tudja, hogy ez az akkori értékviszonyok mellett mire lesz
elegendõ? Ha nem, akkor érdemes utána járni, mert lehet,
hogy meglepõ eredményre jutunk…

2012. január 1-jétõl Magyarországon a kötelezõ magán-
nyugdíjpénztári rendszer kvázi megszüntetését követõen
minden biztosított a kötelezõ társadalombiztosítási nyugdíj-
rendszerbe fizeti a nyugdíjjárulékot, azaz az emberek több-
sége csak és kizárólag állami nyugdíjra számíthat majd. Így
a korábbi, öngondoskodásra épülõ hárompilléres nyugdíj-
rendszer helyett ma van egy megerõsített állami, egy nagy-
jából 75 ezer tagot számláló második és egy bizonytalan
harmadik, önkéntes pillér. Ez utóbbit pont a cafeteria-rend-
szer változása sújtotta múlt évben. Bár az állami alapba
több járulékbevétel folyik, hiszen a nyugdíjpénztárakból el-
sõ körben visszalépõ hárommillió ember és a legutóbbi in-
tézkedés alapján a „maradék” százezer fõ járuléka is ide
megy, ugyanennyivel nõtt azoknak a száma, akik száz szá-
zalékban az államtól várják majd a nyugdíjukat egyszer.

A Széll Kálmán Terv újabb változata részletesen szól a
nyugdíjrendszer átalakításáról, azonban nyitott kérdések
bõven  akadnak,  hiszen  például  az  egyéni  számlákról
egyelõre még semmi hír. Az viszont egyértelmûen látszik,
hogy a jövõben a munkavállalók egyre késõbb mehetnek
nyugdíjba és egyre alacsonyabb összegû járulékra számít-
hatnak.

Ilyen helyzetben kulcskérdés, hogy sikerül-e az öngon-
doskodás gyakorlatát idõben elterjeszteni, és megteremte-
ni ennek feltételeit, vagy nem marad más hátra, mint a gye-
rekek kirepülése után a lakáscsere. Az öngondoskodás el-
terjedésének viszont nem igazán kedvez a hazai gazdaság
állapota. A meglévõ lehetõségek közül mind az önkéntes
magánnyugdíjpénztár, mind pedig a megtakarítási célú
életbiztosítások rendszeres befizetéseket igényelnek, amit
ilyen körülmények között kevesen választhatnak.

Ugyanakkor lehetõségünk van nyugdíj-elõtakarékossági
számla (NYESZ) nyitására is, melynek elõnye, hogy tetszés
szerinti összegek, tetszés szerinti idõpontban, ill. gyakori-
sággal helyezhetõk el a NYESZ-en, miközben állami támo-
gatás is segíti az öngondoskodásunkat, ugyanis a befizeté-
sek összegét úgynevezett elõtakarékossági támogatás is
növelheti. A jelenlegi szabályok szerint a NYESZ révén je-
lentõs adókedvezmények érhetõk el. A számlára befizetett
összeg 20 százaléka, maximum évi 100 ezer forint vissza-
igényelhetõ az adott évi személyi jövedelemadóból, de az
adókedvezmény maximális összege a nyugdíjkorhatárt
2020 elõtt betöltõk számára ennél is nagyobb, évi 130 ezer
forint. A NYESZ további elõnye, hogy az általa elérhetõ adó-
kedvezmény önálló, azt nem kell összevonni más önkéntes
megtakarítás, pl. az önkéntes magán-nyugdíjpénztári után
járó kedvezménnyel és örökölhetõ.

Aki pedig gondolkodik nyugdíjcélú megtakarításokban,
annak javasoljuk, hogy mindenekelõtt a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) honlapján tájékozód-
jon a részletes lehetõségekrõl, az egyes termékek jogsza-
bályi hátterérõl.

Kitüntetésben részesült dr. Mátray Árpád bábolnai állator-
vos. Az elismert szakember negyvenkét esztendeje végzett
az Állatorvostudományi Egyetemen. Pályája legelején ke-
rült az alternatív állatgyógyászat közelébe felesége beteg-
sége kapcsán, a legelsõ impulzusokat egy akupunktúrás
orvostól kapta, aki a távol keleten, a koreai háborúk idején
tanulta ki ezt a gyógymódot. Miután látta, hogy a humán-
gyógyászatban kiváló eredményeket lehet elérni az alterna-
tív terápiákkal, ezért úgy gondolta, az állatok sem lehetnek
kivételek. 

Több mint húsz évet várt arra, hogy hazánkban az alter-
natív gyógyászat ezen területeit megjárhassa, az Állator-
vostudományi Egyetem valamely képzésében. E közben is-
merkedett meg a homeopátia gondolatával, és más alterna-
tív módszerekkel is, így a fitoterápiával, a Bach virágterápi-
ával, az akupunktúrával vagy az ajurvédikus módszerrel.

Az azóta megszerzett tapasztalatokat gyakorlottan alkal-
mazza, sõt az egyetemen tanítja is a homeopátiát. Bábolnai
rendelõjébe az ország számos pontjáról érkeznek hozzá ál-
lattartók gyógyításra szoruló kedvenceikkel, de akadt példa
arra is, hogy az országhatáron túlról kérik a segítségét. 

Tíz éve, hogy kezdeményezésével bevezették az alterna-
tív gyógyászati tantárgyat az állatorvosi képzésen belül. A
tíz éves munka honoráriuma volt a Szent István Egyetem ál-
tal  átadott Pro Negotio Universitatis elnevezésû elismerés,
amit a gödöllõi intézményben vehetett át a bábolnai kitün-
tetett június 22-én.

Érdemei közé írható, hogy több mint ezer adást megélt a
Kossuth Rádióban visszatérõ állatgyógyászati rádiós mûso-
ra, a Hajnal-táj, melyben ugyancsak a homeopátiás témá-
kat boncolgatja a hallgatók kérdéseire válaszolva. 

A bábolnai állatorvosnak számos elismerése van, helyi,
megyei és országos szintû is, 2009-ben a megye állatorvo-
si életmûdíját is megkapta.

A kitüntetett jövõbeni tervei közé tartozik, hogy az egye-
temi oktatásban használt elõadások és a rádiós szereplé-
sek anyagai nyomtatásban, egyszer  könyv formájában is
megjelenjenek, miután hazánkban homeopátiás állat-
gyógyászati kézikönyv még nincsen a piacon, így a meg-
szerzett és idõközben átadott tudás az állattartók javára is
válhat. E mellett egy verses kötetrõl is álmodik, melyben
megmutathatja költõi vénáját. A legfontosabb számára
mégis  a napi munka: a két és négylábú páciensek bajainak
kezelése. 

AZ ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT ISMERÕJE
KITÜNTETTÉK DR. MÁTRAY ÁRPÁD BÁBOLNAI ÁLLATORVOST



A Bábolnai Általános
Iskolában hagyománnyá
vált, hogy a ballagási és a
tanévzáró ünnepélyünket
külön napokon tartjuk.

A ballagást megelõzõ
napon nyolcadikosaink a
reggeli órákban elköszön-
tek tanáraiktól, az iskola
dolgozóitól. Vidám mûsor-
ral búcsúztak az iskolatár-
saktól, majd a bolondballa-
gással folytatódott a dél-
elõtti program. Este került sor a szere-
nádra és a bankettra.

A végzõs diákok számára 2012. júni-
us 15-én délután 5 órakor szólalt meg
utoljára a csengõ. A ballagási ünne-
pélyre virágdíszbe öltözött az iskola,
búcsúzó tanulóink iskolatársaik sorfala
közt még egyszer végigjárták a jól is-
mert épületet.

Az általános iskolában több éven át
nyújtott kiemelkedõ tanulmányi és kö-
zösségi munkájukért Kráz Barnabás és
Pál Petra végzõs tanulók nevelõtestü-
leti dicséretben részesültek.

Nyolcadikos tanulóink számára vé-
get értek az általános iskolás évek.
Szeptembertõl középfokú intézmé-
nyekben folytatják tanulmányaikat. A
45 továbbtanulónkból 5-en gimnázi-
umban, 18-an szakközépiskolában,
22-en pedig szakiskolában kezdik
meg az új tanévet. Tanulóink többsé-
gét az elsõ helyen megjelölt középis-
kolába vették fel.

Sok sikert kívánunk tanulóinknak új
iskolájukban!

A tanévzáró ünnepségünket június
20-án 17 órakor tartottuk az iskolában. 

Értékeltük a 2011/2012-es tanévet,
összegeztük eredményeinket. A tan-
évet 277 tanulóval kezdtük és 282 ta-
nulóval zártuk 15 (7 alsós és 8 felsõs)
tanulócsoportban. Iskolánk tanulóinak
közel harmada szorgalmasan készül a
tanórákra, hiszen 62 diákunk kitûnõ,
20 pedig jeles tanulmányi eredmény-
nyel büszkélkedhet.

Sajnos 6 diákunk számára nem zá-
rult le sikeresen a tanév. Nekik 1, illet-
ve 2 tantárgyból még számot kell adni-
uk augusztusban a javítóvizsgán. 

Az idei tanévben is számos tanulmá-
nyi versenyen vettek részt tanulóink,
szorgalmukkal, igyekezetükkel elisme-
résre méltó eredményeket értek el, ez-
zel is öregbítve iskolánk jó hírét.

A legjelesebb eredményeink:
Feszty Árpád mesemondó verseny
(Komárom). Területi verseny résztve-
või: Boros Julianna 3.b; Czefernek Dor-
ka  4.b
Országos Prózamondó Verseny (Bu-
dapest). Czefernek Dorka 4.b
Bolyai Matematika Csapatverseny. A
megyei fordulón 10 csapatunk szere-
pelt eredményesen. A legelõkelõbb
helyezéseket a 4. és a 7. osztályosok
csapatai értek el. 4. osztály 3. helyezés.
Csapattagok: Bozori Péter Bendegúz,
Czefernek Dorka, Töltõsi Máté, Vida Ta-
más. 7. osztály 2. helyezés. Csapatta-
gok: Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Pil-
lér Attila, Szabó Attila
Zrínyi Ilona Matematikaverseny. A
megyei fordulón 21 tanulónk képvisel-
te iskolánkat. Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen három tanulónk vett
részt: Vida Tamás 4.b 1. helyezés; Ko-
csis Anett 4.a 10. helyezés; Osgyán

Máté 3.a 13. helyezés. A 4. osztályo-
sok csapata 4. helyezést ért el. Csa-
pattagok: Kocsis Anett, Vida Tamás,
Töltõsi Máté 
Holenda Barnabás Matematikaver-
seny (megyei). Egyéni kategória:
Vida Tamás 4.b 1. helyezés; Kocsis
Anett 4.a 14. helyezés; Bozori Péter
Bendegúz 4.b 23.helyezés; Töltõsi Má-

té 4.b 23 .helyezés; Bernáth Ádám 3.a
26. helyezés; Rádoki Bálint 4.b 31. he-
lyezés. Csapat kategória: 4. osztály 8.
helyezés. Csapattagok: Töltõsi Máté,
Bozori Péter Bendegúz, Kocsis Anett,
Vida Tamás
Nemzetközi Kenguru Matematika-
verseny. A 49 résztvevõbõl kiemelke-
dõ eredményt elért tanulók: Megyei
döntõ (1-10 helyezés) Vida Tamás 4.b
1. helyezés (országos 18. helyezés);
Osgyán Máté 3.a 5. helyezés;
Szünstein Rebeka 3.b 6. helyezés;
Töltõsi Máté 4.b 7.helyezés.
A gyõri Gárdonyi Géza Általános Is-
kola által meghirdetett logika verseny.
Megyei döntõ (Gyõr): Osgyán Máté 3.a
10. helyezés; Szünstein Rebeka 3.b 27.
helyezés; Vida Tamás  4.b 2. helyezés
(országos 4. helyezés); Kocsis Anett
4.a 16. helyezés; Bozori Péter 4.b 17.
helyezés; Töltõsi Máté 4.b 20. helyezés
Hetedhét Határ Legjobb Kis Mate-
matikusa (Nyíregyháza). Országos
döntõ. Vida Tamás 4.b 2. helyezés
Pápay József Nyelvtörténeti Ver-
seny. Kistérségi csapatverseny 3. he-
lyezés. Csapattagok: Kocsis Vivien,
Kráz Barnabás, Pál Petra (8.o.)
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny. A
megyei döntõn 5 csapatunk szerepelt
eredményesen. A legeredményesebb
(7.o.) csapatunk 6. helyet szerzett.
Csapattagok: Bagó Zsófia, Fekete Ré-
ka, Módos Martin, Szabó Attila
Arany János Országos Anyanyelvi
Verseny (Budapest). Az iskolai fordu-

lón 35 tanuló vett részt. Az országos
döntõn 4 tanuló képviselte iskolánkat.
Vida Tamás 4.b 7. helyezés; Bognár Lil-
la 6.b 11. helyezés; Balázs Márk 6.a 12.
helyezés; Janus Martin 6.b 15. helye-
zés
Bendegúz Országos Anyanyelvi Ver-
seny (Tatabánya). Megyei döntõ (1-8.
helyezés). Simon Dóra 3.a 6. helyezés; 
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Dibusz Luca 3.a 7. helyezés; Vida Ta-
más 4.b 8. helyezés; Osgyán Anna 5.b
3. helyezés; Bognár Lilla 6.b 2. helye-
zés; Szabó Attila 7.b 8. helyezés; Kráz
Barnabás 8.a 3. helyezés
Apáczai Kiadó által hirdetett Orszá-
gos Komplex Tanulmányi Csapatver-
seny. Országos döntõ 4. helyezés.
Csapattagok: Czefernek Dorka,  Bozori
Péter  Bendegúz, Vida Tamás (4.o.)
Apáczai Kiadó által hirdetett Orszá-
gos Komplex Tanulmányi Verseny.
Országos döntõ. Soós Gábor 6.a 19.
helyezés
Apáczai Kiadó Internetes Országos
Verseny. Vida Tamás  4.b 3. helyezés
(Matematika); Bozori Péter  Bendegúz
4.b 10. helyezés (Természetismeret)
Mozaik Kiadó Országos Internetes
Matematika Tanulmányi Verseny.
Osgyán Máté 3.a 7. helyezés; Vida Ta-
más 4.b 2. helyezés
Mozaik Kiadó Országos Internetes
Magyar Tanulmányi Verseny. Vida Ta-
más 4.b 3. helyezés
Mozaik Kiadó Országos Internetes
Angol nyelvi Tanulmányi Verseny.
Osgyán Anna 5.b 25. helyezés
Kaán Károly Országos Természet-
és Környezetismereti Verseny
(Bakonysárkány). Megyei döntõ.
Panák Zsófia 5.a   9. helyezés; Sulyok
Ákos 5.a 11. helyezés; Balázs Márk 6.a
12. helyezés; Janus Martin 6.b 13. he-
lyezés; Dezsényi Gábor 6.b 20. helye-
zés

Herman Ottó Országos Biológia Ver-
seny (Lábatlan).      Megyei döntõ. Kráz
Barnabás 8.a 5. helyezés
TITOK Herman Ottó Országos Ver-
seny. Országos döntõ. Vida Tamás 4.b
2. helyezés; Töltõsi Máté 4.b 9. helye-
zés; Lányi Ábel 5.b 3. helyezés; Mészá-
ros Péter 5.b 11.helyezés; Szabó Netti
6.a 8.helyezés
Országos Történelem Tanulmányi
Verseny. Megyei döntõ. Liszkai Dávid
7.b; Mózer Viktor 7.b
TITOK német nyelvi levelezõ verse-
nyek. Marcinkó Bálint 5.b; Várközi Fan-
ni 5.a
Rajzpályázatok. Víz világnapjára meg-
hirdetett pályázat: Bognár Lilla 6.b;
Zsidi Zsombor 6.b. Jászai Mari Színház
által hirdetett „Légy jó mindhalálig” c.
rajzpályázat: Lányi Ábel 5.b 2. helye-
zés; Gál Szilvia 6.a 3. helyezés

Tanulóink több alkalommal szerepel-
tek rajzpályázatokon, versenyeken, is-
kolai kiállításokon jelentek meg alkotá-
saik. A sporteredményeket illetõen, fu-
tóversenyeken vettünk részt, a Bábol-
nai Sportegyesület Labdarúgó Szak-
osztálya lehetõséget biztosít labdarú-
gó utánpótlás, a szivacskézilabda-fog-
lalkozások pedig a kézilabda utánpót-
lás nevelésére. 

Az eredményes szereplések mögött
nemcsak diákjaink szorgalmának, ha-
nem a felkészítõ pedagógusok kitartó
és áldozatos munkájának is óriási sze-

repe van. A tanévzárón gratuláltunk
Pillérné Fekete Andrea, Simonné Far-
kas Beáta, Klincsokné Sarf Lívia, Lányi
Szilvia és Veresné Szkocsek Mária pe-
dagógusoknak, akik számos verseny-
re sikeresen készítették fel és kísérték
el tanítványaikat. 

Jó hangulatú programok, rendezvé-
nyek színesítették tanulóink tanórán kí-
vüli iskolai életét: õszköszöntõ,
„Halloween   party”,   színházlátogatá-
sok, „Ki mit tud?”, témanapok az
egészségnevelés és a környezetvéde-
lem jegyében, játszóházi foglalkozá-
sok, közös iskolai karácsony, farsang,
gyermeknap, erdei iskolai programok,
osztálykirándulások…

A tanévzáró napján polgármesteri
elismerésekre került sor. Ebben az év-
ben Kiváló Pedagógus kitüntetést
Simonné Farkas Beáta tanítónõ vehe-
tett át dr. Horváth Klára polgármester-
tõl. 

Osgyán Máté 3.a és Soós Gábor 6.a
osztályos tanulók a tanulmányi verse-
nyeken való eredményes szereplésü-
kért részesültek polgármesteri elisme-
résben.

Szülõk, vendégek és diáktársak elõtt
sok-sok tanulónk vehetett át jutalom-
könyvet kitûnõ tanulmányi eredményé-
ért.

Megköszöntük nyugdíjba vonuló
kollégáinknak, Pohlné Szili Erikának,
Tanos Lászlónénak és Dörner
Lászlónénak több évtizedes munkáját
és egyben gratuláltunk nyugdíjazásuk
alkalmából.

Köszönetünket fejezzük ki az önkor-
mányzatnak, a szülõknek, a szponzo-
roknak és mindenkinek, aki a tanév so-
rán erkölcsi és anyagi támogatásával
segítette nevelõ-oktató munkánkat. 

Az egész éves kitartó munka után el-
érkezett a nyári vakáció, a megérde-
melt pihenés ideje. Tanítványainknak
és szüleiknek, valamint kollégáimnak
jó pihenést és szép nyarat kívánok.

Peresztegi Gáborné
igazgató
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Ebben a tanévben is megrendezés-
re kerültek a megyei és országos szin-
tû tanulmányi versenyek, amelyeken
tanulóink is képviselték iskolánkat.

Elsõként a  Kaán Károly Természet-
és Környezetismereti Verseny megyei
döntõjén (Bakonysárkány) vettek részt
a következõ eredménnyel: Panák Zsó-
fia (5.a ) 9., Sulyok Ákos (5.a ) 10. he-
lyezést, Balázs Márk (6.a ) 12., Janus
Martin (6.b) 13. és Dezsényi Gábor
(6.b) 20.helyezést érték el.

Megrendezésre került a Herman Ot-
tó Biológia Verseny Lábatlanon. Kráz
Barnabás az 5. helyezést érte el. Sok
felkészülést és folyamatos tanulást
igényelnek ezek a megmérettetések. 

A TITOK OKTATÁSSZERVEZÕ BT.
által meghirdetett Herman Ottó Verse-
nyen az iskolánkból 42 diák vett részt
az iskolai házi fordulóban. Ebbõl 16 al-
sós és 26 felsõs tanuló volt. Az orszá-
gos döntõre összesen 5 gyermeket
hívtak be. Töltõsi Mátét, Vida Tamást

(4.osztály), Mészáros Pétert, Lányi
Ábelt (5.osztály), Szabó Nettit (6.oszt.).
A verseny Budapesten volt a Mûszaki
Egyetemen. Nagyon szépen felkészül-
tek tanulóink, ezt az elért eredmények
is mutatják: Tamás 2., Máté 9., Péter
11., Ábel 3., Netti 8. helyezést érte el.

A szép eredményekhez sok szere-
tettel gratulálunk! Kellemes szünetet
és jó erõgyûjtést a következõ tanév-
hez!

Lányi Szilvia szaktanár

TERMÉSZETISMERET ÉS BIOLÓGIA VERSENYEK
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2012 június elsõ hetében 3 napot
töltöttünk Esztergomban és környékén
a 6.a osztály 16 diákjával.

Az érkezés után elsõ utunk  a Duna
Múzeumba vezetett. A kiállított anyag a
vízhez, illetve a vízzel  kapcsolatos em-
beri tevékenységekhez, természeti ,
földrajzi  jelenségekhez kapcsolódott.
Nagyon élveztük az interaktív lehetõ-
ségeket, a képzeletbeli helikopteres
utazást. A  padlón található Magyaror-
szágról készített ûrfelvételen próbál-
tunk tájékozódni ,valamint a vetítõte-
remben látott árvizekhez kapcsolódó
filmet néztünk. Utána értünk a szállás-
ra a Kõrössy László Kollégiumba, mely
a bazilikát övezõ hatalmas tér egyik ol-
dalán található. Megnéztük a bazilika
kiállításait és felmásztunk annak kupo-
lájába  is. Esti séta keretében megnéz-
tük a város központi terét, játszottunk
és betûket kerestünk a parkban. A be-
tûkbõl szavak lettek, a szavakból pe-
dig ötletes, humoros elõadások, ame-
lyeken jót szórakoztunk. A második
nap ellátogattunk egy buszos-gyalog-
túrás kirándulás keretében Visegrádra.
Mátyás palotája - amelyet még Károly
Róbert kezdett el építtetni - mindig
nagy élmény a látogatóknak, most ép-
pen palotajátékok zajlottak a helyszí-
nen. Innen a bobpályára indultunk,
ami igazi kikapcsolódást nyújtott..
Majd tovább mélyítettük történelmi is-
mereteinket, hiszen a fellegvárba in-
dultunk. A fellegvár és az onnan nyíló
panoráma mindig lenyûgözi a látoga-
tókat. Felelevenítettük a visegrádi ki-
rálytalálkozóról tanultakat, a panopti-
kumban részesei lehettünk a királyok
lakomájának. A vár udvarán a közép-
kori kínzó – és kivégzõeszközöket is
szemügyre vehettük. Gyalog értünk le
a meredek hegyoldalon és fáradtan ér-
tünk vissza esztergomi szállásunkra.
Persze annyi ereje még mindenkinek
volt, hogy egy bátorságpróbát kibírjon.
A harmadik napon kisvonatra ültünk és
a Mária Valéria hídon Párkányba azaz
a Szlovákiában található Sturovóba
utaztunk, ahol a jó idõt kihasználva
strandra mentünk. Itt kipróbáltuk a me-
dencék adta szórakozási lehetõsége-
ket. Lebarnulva és élményekkel gaz-
dagodva indultunk a vasútállomásra,
ahonnan hazafelé vezetett az utunk.

Itt szeretnénk köszönetet mondani
az erdei iskolánkhoz nyújtott támoga-
tásért a Bábolna Közalapítványnak és
az Iskolánkért Alapítványnak, illetve
Buza Zoltánnak a csomagjaink  szál-
lításáért..

Veresné Szkocsek Mária és a 6. a osztály

TERMÉSZETI ÉRTÉKEK NYOMÁBAN
Június 6-tól 8-ig erdei iskolában

vettünk részt a 3.a és 4.a osztály
tanulóival, 41 fõvel. A programok
lebonyolításánál a természeti érté-
kek bemutatására és a környezeti
tudatformálásra fektettük a hang-
súlyt. Fontosnak tartottuk, hogy a
gyerekek megtanulják tisztelni és
szeretni az õket körülvevõ élõvilá-
got. Balázs bácsi érdekes és izgal-
mas elõadásai során sok új isme-
rettel gazdagodtak gyerekeink. A
tábort egy vetélkedõvel zártuk,

mely során a tanulók számot adhattak újonnan megszerzett tudásukról. Remél-
jük, hogy a gyerekeink sokáig emlegetik majd ezt a 3 napot. Voltunk Fertõbozon,
Balfon, Nagycenken, Sopronban a csokigyárban, és részt vettünk éjszakai bá-
torság túrán. Szeretnénk megköszönni a tábor támogatóinak, hogy ezek a prog-
ramok létrejöhettek. 

Támogatóink: Bernáth család; Heszler család; Osgyán család; Iskolánkért
Közhasznú Alapítvány; Hegyhát BR Kft.; Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány

Szervezõ tanítók: Vasné Hun Judit, Prekler Orsolya

A nevelési év végén környezeti té-
mánk a közlekedés volt. Minden
tevékenységünk e köré fonódott.
A különbözõ életkorú gyerkõcök-
höz igazodva élményszerzõ prog-
ramok szervezését tûztük ki célul.
A téma megkövetelte, hogy utaz-
zunk!
Elsõ alkalommal a nagycsoporto-
sokkal és a Katicás csoport mese-
szakkörös gyerekeivel keltünk út-
ra a szülõk segítségével, akik az
ácsi vasútállomásra szállítottak
bennünket. A forgalomirányító tü-
relmesen magyarázta a gyerekeknek a
vonatok irányításával kapcsolatos in-
formációkat, érdekességeket, sõt,
még a sapkáját is felpróbálhatták a ne-
bulók. Legtöbbjük még nem utazott
vonattal, így izgalmas élményekben le-
hetett   részük.   Aluljáró,   peron,   sín-
párok, hangosbemondó... A gyõri állo-
másra érve különbözõ mozdonyokat,
gépeket láthattunk, összehasonlítottuk
a két város forgalmát, közlekedési
adottságait, majd a belvárosba indul-
tunk, közben gyakoroltuk a helyes
gyalogos közlekedést. Pihentünk a
Széchenyi téren, ellátogattunk a Zichy
Palotába, megnéztük a Babakiállítást
és sétáltunk a Rába partján. A hazautat
gyorsvonattal tettük meg, a komáromi
állomáson még a hangosbemondó is
köszöntött bennünket. 
A kicsikkel rövidebb, de kalandos ki-
ránduláson vettünk részt. Átsétáltunk a
Ménesbirtokra, Somogyi Józseffel
lovaskocsikáztunk az Arborétumban.
Olyan helyeket is bejártunk, ahova ed-
dig gyalogosan még nem jutottunk el.

Megkerültük a tavat, láttuk a hattyút, a
szigetet. Ismerõsként kerestük az álla-
tokat majd megnéztük a kiscsikókat is
Csikótelepen. 
A harmadik kirándulásra év elején
Bernáthné Gerencsér Anett invitált
bennünket. Ekkor Balatonfüredre utaz-
tunk A buszos kirándulás elsõ pihenõ-
állomása a Cseszneki vár parkolója
volt. Az elsõ pillanatok a Balatonnál
emlékezetesek voltak. Beülhettünk
Marciék hajójába, Bernáth Tibor pedig
mesélt a hajókról, kellékeikrõl, a vitor-
lázásról, és még számos balatoni ér-
dekességrõl. A gyerekek, szülõk és a
magunk nevében is tisztelettel köszön-
jük a Bernáth családnak ezt a felejthe-
tetlen kirándulást, a sok élményt, a fél-
tõ-óvó gondoskodást, a programokat!
Úgy vélem, kimerítettük a közlekedés-
sel kapcsolatos témakört, a legfonto-
sabb azonban, hogy kiválóan mulat-
tunk mindegyik kirándulás alkalmával.

A Méhecskés csoport nevében:
Baráth Gáborné óvónõ

ERDEI ISKOLA
A DUNAKANYARBAN

FÖLDÖN, SÍNEN ÉS EGY KICSIT VÍZEN!
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NAGY ÖRÖMÖK KICSIKNEK

Óvódásainknak június 2-án tartottuk a hagyományos
gyereknapunkat. Sajnos az esõs idõjárás a nap kezdetén
nem tette lehetõvé, hogy a szabadban rendezzük meg a
programot. Azért is volt kellemetlen számunkra, mert ezen
a napon testvértelepülésünk, Hidaskürt óvodásait is vendé-
gül láttuk. 

A nap kezdetén a zenés interaktív mûsort az óvodai tor-
naszobában tartottuk, a szûkös hely ellenére a gyerekek jól
szórakoztak, mozgással kísérték a zenés elõadást, össze-
kapcsolódva még vonatozni is elindultak az egyes helyisé-

gek között. A mûsor végeztével a sütemény sütõ verseny
eredményhirdetése következett. Az idén is nagy mennyisé-
gû, szebbnél szebb és finomabbnál finomabb sütemények-
kel neveztek a szülõk. A verseny elbírálása után kiárusított
süteményekbõl befolyó bevétellel az intézményünket támo-
gatták. Köszönjük minden résztvevõnek!

A kisóvoda épületében szerveztük a hagyományos ját-
szóházi tevékenységeket: különbözõ kézügyességet fej-
lesztõ játékokat készíthettek a gyerekek és a  nagy népsze-
rûségnek örvendõ tetoválást is készítettek az óvónénik szá-
mukra.

A délelõtt folyamán késõbb az idõ lehetõvé tette, hogy az
udvaron felállítsuk a népi játékokból álló játszóteret (lovagi
torna, kosárhinta, horgászás, csigafuttatás), valamint a lég-
várat, a gyermekek nagy örömére. Úgy tûnt az idõjárás el-
lenére a gyerekek jól szórakoztak ezen a napon. 

A nap második felében a hidaskürti vendégeinknek szer-
veztünk programot, délben az Arborétumban elfogyasztott
gulyás után, megnéztük az állatokat, majd a múzeum és
Ménesudvar megtekintése zárta a nap programját. Vendé-
geink uzsonna után kellemes emlékekkel szálltak buszra a
jövõ évi találkozás tervezésével, hiszen a következõ évben
a mi nagycsoportosaink látogatnak majd Hidaskürtre.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a nap
programjának lebonyolítását segítették, a programok térí-
tésmentes igénybevételével támogatták intézményünket.

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

Június 8-án a nagyokat ünnepelték a Százszorszép
Óvodában. A rendhagyó ballagási ceremónia alkalmá-
val huszonegy gyermeket búcsúztattak el, õk szeptem-
bertõl átlépik az iskola küszöbét, számukra az iskola-
padban folytatódik a világ megismerése. Az ünnepsé-
gen a versek és a dalok is a nagyokról szóltak, és elõ-
revetítették a küszöbön álló iskolaidõt, a most még is-
meretlen számok és betûk világát. Hiába õk a legna-
gyobb óvodások, a ballagók kezét nehéz elengednie a
búcsúzó pedagógusnak is.

GYERMEKNAPI AJÁNDÉK
Az Idõsek Klubjában fontos ünnep a gyermeknap is. Er-

rõl árulkodik az is, hogy a nagy alkalomra már idejében ké-
szülnek. Hagyomány ugyanis, hogy az aprótalpúak ünne-
pén a klubtagok mûsorral kedveskednek. A mese és persze
gyermekszeretõ nyugdíjasok június 7-én látogattak az óvo-
dába, ezúttal egy rigócsalád történetével lepték meg a ki-
csiket. Fizetségük nem volt más, mint a taps, a gyermekek
mosolya és a közös éneklés okozta vidám percek, mely
idõsnek és óvodásnak egyaránt nagy élményt jelentett.

BÁBOLNA A KEDVELT TURISTACÉLPONT
Évrõl évre osztálykirándulások közkedvelt célpontja Bá-

bolna. A tanév vége félé közeledve számos idegen csoport
járja be a település legszebb, leglátványosabb pontjait. Jú-
nius elsõ napjaiban például egy gyõri osztályközösséggel
futottunk össze a ménesudvarban és környékén.

Horváth Andrea tanítónõ elsõseit hozta kirándulni Bábol-
nára a gyõri Gárdonyi Géza Általános Iskolából. A pedagó-
gus fontosnak tartja, hogy a gyermekek közvetlen környe-
zetüket is megismerjék. Többségük szüleikkel bejárják a vi-
lágot, ugyanakkor lakóhelyüktõl húsz-harminc kilométerre

ritkán jutnak el. A mai városi csemeték többségének ráadá-
sul alig van közvetlen kapcsolata az állatokkal, a természet-
tel. Bábolna ebbõl a szempontból sokrétû értéket képvisel,
hiszen történelmi múltja, látnivalói, szépsége, valamint a
ménes egy napos kirándulás alkalmával is maradandó él-
ményt nyújt az idelátogatóknak.

A bábolnai lovasiskola is vendégül látta a gyõri osztályt,
Ölbõn vendégelték meg õket ebéddel.

A gyõri iskola pedagógusának elmondása szerint a gye-
rekek késõbb az itt szerzett élményeket otthonukban is
megosztják, így sokan már családjukkal térnek vissza Bá-
bolnára.
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BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
(Lakás, kötelezõ, CASCO, nyugdíj, élet stb.)

MINÕSÉGI TÛZIFA
ELADÓ

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

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

Tel.: 06-30-711-0821

TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,

JÚNIUS 9-TÕL
A KÉSZLET EREJÉIG

Ha Ön ínyenc és szereti az igazi házias
ízeket, akkor nem hiányozhat konyhájából 

a kukoricadarán nevelt COBB (,,kétlábon járó
csirkemell’’) fajtájú csirkehús.

Vágnivaló csirke (2–2,5 kg/db) 390 Ft/kg

Friss vagy elõhûtött, 
konyhakész csirke: 660 Ft/kg

Érdeklõdés, megrendelés, bõvebb 

felvilágosítás Ács Fõ u. 17. sz. alatt 

vagy a 20/9150-343 telefonszámon

Higgye el ,,ha ezt kipróbálja,
többé csak ezt kívánja’’!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

JÚLIUS 15. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 22. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 29. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   5. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 12. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 19. –  Vasárnap (Úrvacsora) 11 óra
AUGUSZTUS 26. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER   2. –  Vasárnap 11 óra
SZEPTEMBER   9. –  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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

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.papacollege.hu; www.reformatus.lapozz.hu; 
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu;

http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JÚLIUS 15. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu

AUGUSZTUS 19. Vasárnap 15 óra
Igét hirdet Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök

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; 
http://www.onlinehittan.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. JÚLIUS

15-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 15. vasárnap 10.45 órakor szentmise
22-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 16. vasárnap 10.45 órakor szentmise
29-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 17. vasárnap 10.45 órakor szentmise

2012. AUGUSZTUS
5-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 18. vasárnap 10.45 órakor szentmise
12-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 19. vasárnap 10.45 órakor szentmise
15-én szerdán 10.45 órakor szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe
19-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 20. vasárnap 10.45 órakor szentmise
20-án hétfõn 11.00 órakor szentmise
Szt. István király ünnepe (kenyérszentelés)
26-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 21. vasárnap (terményáldás)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

ENGESZTELÕ ZARÁNDOKLAT
ÁLLOMÁSA VOLT VÁROSUNK IS

Kelj fel és járj! mottóval Bábolnára is ellátogatott az egész
országot átfogó, június 6-tól 16-ig tartó, nemzetünk lelki
megújulásáért indított Zarándoklat.

Az összefogás útja egyfajta jelkép, mely egymás elfoga-
dására bírta a különbözõ rétegekbõl, ámbár jó szándékkal
érkezõket. Céljuk, a legfontosabb emberi értékeket képvi-
selve teljes kiengesztelést nyerni, valamint egységes fehér
öltözékükkel igyekeztek a tisztaságot, a semlegességet is
sugallni. Az országot átszelõ zarándok útvonalak szabályos
keresztformát alkottak, négy égtájról: északról, délrõl, kelet-
rõl és nyugatról indulva staféta jelleggel. Városunkban a hit
útján járókat Bierbauer Imre alpolgármester fogadta, majd a
Szabadidõközpontba invitálta, ahol terített asztal várta a
megfáradt zarándoklókat. A vendégek városunk sportcsar-
nokában töltötték az éjszakát, majd másnap Varga Imre plé-
bános celebrált misét számukra. 

Az út során a csatlakozó településekrõl egyházuk hitele-
sítésével ellátva egy marék földet is összegyûjtöttek, a jel-
képes építõköveket a zarándoklat szervezõi Budapesten
egyesítik a többi település földjeivel. A felhívásnak eleget té-
ve bábolnai földet vittek is magukkal. A zarándoklat jelké-
pes kincsesládájába bábolnai érték, egyfajta helyi ajándék-
tárgy: egy hímzett kendõ is került. A zarándoklat idejében
június 15-én estétõl imádságos virrasztásra került sor az
egész ország területén. Városunkat június 11-én érintette az
országos engesztelõ út.

Zarándokok városunkban



Nõi kézilabdacsapatunk június 3-án játszotta utolsó baj-
noki mérkõzését a Tata együttese ellen hazai pályán. Az el-
lenfél nagyon fiatal gárda, ezúttal cserejátékosok nélkül ér-
kezett, de képzett és kitûnõ erõben lévõ kézilabdázókkal
volt dolguk a mieinknek. Az elsõ félidõben lányaink diktál-
ták az iramot, õk tartották kézben a mérkõzést. A fegyelme-
zett játék a második félidõre szétesett, a tataiak pedig nem
átallották kihasználni gyengeségeinket. Átvették a vezetést,
melyet a végéig meg is tudtak tartani. Az utolsó percekben
kéziseinknek még volt esélyük az eredmény megfordításá-
ra, de még a kettõs emberelõnyt sem tudták kihasználni.
Bábolna – Tata 21 : 23. Együttesünk a nyolc csapatos baj-
nokság hatodik helyén végzett, ami nem tükrözi a lányok já-
téktudását, de a minimális edzéslátogatottság miatt sajnos
reális.

Amikor még NB II-ben játszottak nõi kézilabdázóink, kö-
telezõ volt ifjúsági csapatot is kiállítani. Azóta feloszlott a fi-
atal gárda, viszont a szakosztály vezetése szükségesnek
érzi, hogy gondoskodjon utánpótlásáról. Június 1-jén to-
borzó akciót szerveztek, melyre elsõsorban Tárkányból ér-
keztek fiatalok, de bábolnai általános iskolások is jelezték

részvételi szándékukat. A délutáni összejövetelen Szántó
Zita, a felnõtt csapat edzõje beszélt a fiataloknak lehetõsé-
geikrõl, majd Nagy Lajos, a Bábolnai Sport Egyesület elnö-
ke bíztatta a gyerekeket a jelentkezésre.

Vasné Hun Judit tanítónõ foglalkozik majd a lányokkal,
aki azt tervezi, nyáron edzõtáborban ismerkedik majd a je-
lentkezõkkel. Komoly kézilabdás múlttal rendelkezik, kö-
zépiskolás korától folyamatosan versenyszerûen ûzte a
sportágat. Csupán egy sérülés szakította félbe amatõr játé-
kosi pályafutását, ezt követõen a bábolnai nõi kézilabda-
csapat edzõje volt. Az általános iskolában szigorú testneve-
lõként ismerik, aki az alsósokat igyekszik a sport szereteté-
re nevelni. A jövõben legfontosabb feladatának tartja, hogy
olyan ifjúsági együttest verbuváljon és oktasson fõként is-
kolánk tanulói közül, akik képzett utánpótlását adhatják
majd a jelenlegi felnõtt játékosoknak.

A toborzó „elméleti” részét követõen a leendõ kézisek
részt vettek a felnõttekkel közös edzésen, melyen látszott,
hogy a jelentkezõk rendelkeznek már bizonyos elõképzett-
séggel.

Hantos
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KÉZILABDA

SZEZONZÁRÁS ÉS UTÁNPÓTLÁS TOBORZÓ

Amint azt tavaly novemberi lap-
számunkban megírtuk, 2011. októ-
ber 18-án 18 óra 18 perckor kezdetét
vette a BSE 100 Klub alakuló ülése.
A klub létrehozásának ötlete
Popovics György megyei közgyûlési
elnök, helyi önkormányzati képvise-
lõ fejébõl pattant ki, aki a bábolnai
utánpótlás labdarúgás támogatásá-
nak elkötelezett híve, ezért igyekszik
minden követ megmozgatni az anya-
gi lehetõségek elõteremtése érdeké-
ben. A klub létrehozása is ezt a célt
szolgálja, mely nyitott kapukra talált
helyi vállalkozások és magánszemé-
lyek körében. 

Az októberi találkozó tizennyolc vál-
lalkozó-támogatója hamarosan húszra
nõtt, akik egyenként 100 ezer forintot
áldoztak fiatal focistáink fejlõdése ér-
dekében. Az összegyûlt kétmillió fo-
rinttal a BSE 100 Klub berkein belül
olyan finanszírozási formát talált az öt-
letgazda, amely egyrészt mértékét te-
kintve még vállalható a támogatók ol-
daláról, másrészt beilleszkedve az új
pályázati támogatási rendszerbe, adó-
forintokat tud megfelelõ helyre csopor-
tosítani. 

Popovics György beszélgetésünk
során hangsúlyozta: a kormány által
létrehozott sportot támogató együttes
adózási és pályázati rendszernek kö-
szönhetõen a vállalkozások jelentõs
segítséget nyújthatnak a sportegyesü-
leteknek adóterheik növekedése nél-

kül, amennyiben sportegyesületet kí-
vánnak patronálni társasági adóforint-
jaikból. Ez azt jelenti, ha például egy
egyesület pályázik az MLSZ-nél – kvá-
zi az államnál –, az állam átenged neki
a támogatóként fellépõ vállalkozástól
származó bizonyos adóbevételt, ami
egyébként a központi költségvetésbe
kerülne. Ez olyan, mintha mindez ál-
lamtól kapott pénz lenne nagyon szi-
gorú elszámolással és feltételekkel. Ki-

tûnõ példa erre a Bábolnai Sport Egye-
sület és a BSE 100 Klub közös projekt-
je, melynek eredményeképpen 2,7 mil-
lió forintot sikerült pályázati úton el-
nyerni. Elnök úr azt is kiemelte, hogy
újabb pályázatot nyújtottak be. Ennek
kimenetelérõl még nem tudott nyilat-
kozni, de mindent megtesz azért, hogy
a következõ bajnoki szezon elejére a
BSE 100 Klub ismét mecénása lehes-
sen labdarúgásunk utánpótlásának.

BSE 100-AS KLUB

LABDARÚGÁS UTÁNPÓTLÁS TÁMOGATÁS
BSE 100-as klub alapítói 2011. Akiknek a támogatást köszönhetjük 
Északdunántúli Vízmû Zrt Jelen Tamás 
Proventus Trade Kft Bernáth Tibor
Premi Air Consulting Kft Tagai Péter
JH Ziegler Magyarország Kft Dr. Peter Hartwig (Barta Szilárd)
T - Kopiker Kft Koppendorfer Tamás
Aliter - P Kft Peresztegi Gábor
HatSped Kft Hajdú Tibor 
Bábolna Tetra Kft Budai Zoltán
Darányi Brojler Kft Birkás Zoltán
Tempolux Kft Szabó Ferenc
Osi Food Solutions Hungary Kft Erdélyi György
Önkormányzat, Bábolna dr. Horváth Klára
Pannon Kapocs Alapítvány Horváth Imre
Bábolna Sped Kft Buday László
S&S Kft Skuba István 
Galliform Kft Horváth László
Bábolna Bio Kft Bajomi Dániel 
Peresztegi Gábor
Szaxon Attila
Nagy Lajos



Gönyûrõl, Mosonmagyaróvárról, Komáromból és Hegyeshalomból is érkeztek
versenyzõk a Bibe idei elsõ íjászversenyére. A helyszínnek választott Arborétum
környezete látványos célpontok felállítására adott lehetõséget, álló és mozgó cé-
lokra is lõhettek a hagyományõrzõ csapatok a pontokért, illetve az ezért járó dí-
jakért cserébe. A gyerekek is szerepeltek, a szervezõk csak egymás közt vetél-
kedtek, a díjakat meghagyták a vendégeknek.  A legfiatalabb díjazott a komáro-
mi Mészáros Ádám, a legidõsebb a gyõri Vene Róbert lett.  A legmesszebbrõl ér-
kezõ íjász Nyúl István Hegyeshalomból utazott Bábolnára. A legkevesebb pont-
számot elért versenyzõ Nyúl Edina volt. Életük elsõ íjászversenye volt ez Horváth
Márknak és testvérének, Milánnak. A Bibe elnök, Mózer György kézzel készített
Kossuth címerét vehette át: Manczal Szilveszter, Sztojka Diána, és Kaczor Mar-
tin. A komáromi Pokk Lilla a nõk mezõnyében lett az elsõ. Fekete Balázs, Tóth
Richárd, Kállai László, Szadai Vivien, Bujáki Bálint és Mészáros Ádám is elsõ díj-
jal tértek haza. A kortalan és nemtõl függetlenül ûzhetõ hagyományápoló sport-
ággal városunkban a BIBE berkeiben ismerkedhetnek az érdeklõdõk. A csapa-
tot havonta egy alkalommal az Öregek otthona mögötti gyakoroló-téren találja
az íjászkodni vágyó.
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ÍJÁSZVERSENY AZ ARBORÉTUMBAN

Az utánpótlással nem lesz gondja a
Ölbõ tavi Aranyhal Horgászegyesület-
nek. Június 3-án már második alka-
lommal szerveztek ifjúsági horgászver-
senyt, melyen harmincegy ifjú horgász
mérette meg magát. A fiatalok nem
bízták a szerencsére a nagy fogást, a
legtöbben jó felszereléssel érkeztek,
és szülõi segítségnek sem voltak híján.

Tavaly az egyesület az õszi idõszak-
ra, iskolakezdésre idõzítette a ver-
senyt, idén azonban úgy gondolták,
hogy a gyermeknap környékét céloz-
zák meg. Ez jó ötletnek bizonyult, mert
komoly érdeklõdés mutatkozott a ver-
seny iránt nemcsak Bábolnáról, de a
környezõ településekrõl, még Komá-
romból is. 

A szervezõk a megmérettetésen tel-
jesen más szempontok szerint értékel-
tek, mint a felnõttek esetében. Ponto-
zásos szisztémát alkalmaztak, mely-
nek megfelelõen a darabszámot és a

kifogott pikkelyes súlyát is figyelembe
vették, pontozták. Míg a felnõttek a
nagy halakra „mennek”, a gyerekeknél
a sok kishal kifogása lehet eredmé-
nyes. Húsz-harminc darab volt az át-
lagfogás, és minden induló sikerrel tá-
vozott a partról.

Berkes István elnökhelyettestõl
megtudtuk, hogy a tavalyi kedvcsináló
versenyt követõen jelentõs mértékben
nõtt az ifjúsági tagok száma, jelen pil-
lanatban huszonöt gyermek jár rend-
szeresen Ölbõre pecázni.

Az ifjúsági verseny eredményhirde-
tésén Osbáth Róbert vehette át az elsõ
helyezettnek járó jutalmat, a második
helyen Hermann Márkó végzett, har-
madik Hollósi Márk lett, a negyedik he-
lyet Veszprémi Rajmund szerezte meg,
és az ötödik helyezésért járó díjat
Osbáth Gergely kapta. Jutalmazták a
legnagyobb hal horogra akasztóját is,
õ Balogh Anita volt.

IFJÚSÁGI HORGÁSZVERSENY

FEI FIATAL LOVAK
VILÁGBAJNOKSÁGA

BÁBOLNA

2012. AUGUSZTUS 9-12.
PROGRAM

2012. augusztus 9. csütörtök
18.00 óra

Ünnepélyes megnyitó
a lovaspályán
Kassai Lajos lovasíjász
Szilaj Egyesület
Hortobágyi puszta ötös,
csikós bemutató
Cseperedõk Néptánccsoport 
Bábolnai lovasharsonások
Shagya-arab kancafogatok
bemutatója
Csapatok bevonulása, verseny
megnyitása

2012. augusztus 10. péntek
7.00 óra

FEI Fiatal Lovak
Világbajnokságának rajtja
7 éves kategória
2 órával az elsõ célbaérkezés
után legjobb kondíció vizsgálat

2012. augusztus 11. szombat
7.00 óra

FEI Fiatal Lovak
Világbajnokságának rajtja
8 éves kategória
2 órával az elsõ célbaérkezés
után legjobb kondíció vizsgálat

2012. augusztus 12. vasárnap
11.00 óra

Ünnepélyes eredményhirdetés 
a lovaspályán

2012. szeptember 1-jén a sport-
csarnok fennállásának 10. évfor-
dulója alkalmából Bábolna Város
Önkormányzata ünnepséget
szervez, melyre minden érdeklõ-
dõt szeretettel vár. A programok-
ról késõbb értesülhetnek a Bá-
bolnai Televízió képújságjában,
honlapján és a település honlap-
ján.



BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.  Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu
Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
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Ballagnak középiskolások, általános iskolások, de már az
óvodában is ballagással búcsúztatják a „legidõsebbeket”.
Az elõzõekhez hasonlóan Bábolnán elballagtak az ovifocis-
ták is. Különleges ballagási ünnepséggel egybekötött foci-
tornájukat Pelczéder Zoltán edzõ és Szilágyi Ágnes a sport-
csarnok gondnoka igyekezett emlékezetessé tenni, ezért
június 9-én délelõtt a sportcsarnokba invitálták a város va-
lamennyi óvodását, óvónénijét és az apróságok szüleit. 

A rendezvény stílszerûen focival kezdõdött. A legifjabb
sportolók határtalan lelkesedéssel kergették a labdát, meg-
mutatták közönségüknek labdarúgó tudományukat, küzdõ-
képességüket. A nézõk nem sajnálták hangjukat, végig-
szurkolták a rendhagyó mérkõzéseket. 

Aztán a búcsúzó ovifocisták és edzõjük, Pelczéder Zoltán
kaptak ballagó tarisznyát, ahogy az ünnephez dukál, még-
pedig a tavaly elköszöntektõl. Ezt követõen ballagási cere-
mónia következett, mikor is az elköszönõk Somogyiné Sza-
bados Marianna óvodavezetõvel az élen, Ági nénivel, Zoli
bácsival és Szabó Ferenccel kiegészülve tettek egy kört a
sportcsarnok küzdõterén. Az esemény végén Popovics
György, a megyei közgyûlés elnöke ajándékozta meg egy
labdával az ifjú labdarúgókat.

Az ovifoci népszerûsége töretlen – tudtuk meg Pelczéder
tanár úrtól, aki évek óta edzi a csemetéket. A tizenhét gyer-
mek közül most tizenegy lépett tovább. Edzõjük szerint õk
a sport révén rengeteget fejlõdtek fizikálisan, mentálisan, ki-
tûnõen beilleszkedtek egy közösségbe, és nem mellékesen
belekóstoltak a labdarúgás világába. Már most látszik,
hogy a jövõben a búcsúzók helyébe legalább ugyanennyi-
en jönnek, akik majd szintén hasonló élményekkel gazda-
godva léphetnek közelebb a sport világához.

Június 3-a helyett a következõ hét szerdán játszották baj-
noki mérkõzésüket focistáink a Kecskéd ellen, mert az el-
lenfél továbbjutott a kupaküzdelmekben, így kérték a talál-
kozó elhalasztását. Sajnos a hét közbeni forduló balul sike-
rült legényeinknek, idegenben vereséget szenvedtek.
Csongrádi Péter edzõ szerint ilyenkor nehéz úgy összehoz-
ni a társaságot, hogy az ütõképes lehessen, hiszen legtöb-
ben dolgoznak, munka után pedig fáradtan nehéz jól telje-
síteni. Kecskéd KSK – Bábolna SE 3 : 0, ifi 13 : 0.

Focistáink a szezon utolsó hazai mérkõzését játszották a
sereghajtó és pont nélkül álló Lábatlan együttesével június
10-én. A találkozó kimenetele nem volt kétséges, csupán a
gólok számát illetõen találgattak a nézõk. Egy idõ után a
nézõk is elkezdtek unatkozni, az ilyen mérkõzés a gólok so-
kasága ellenére sem túlságosan lebilincselõ. Ellenben ér-
demes kalapot emelni a lábatlani labdarúgók elõtt, mert az
utolsó percig küzdöttek, fociztak, miközben tisztában voltak
vele, hogy rengetegszer zördül a hálójuk. Bábolna – Lábat-
lan 16 : 2, ifi 3 : 1.

Megyei elsõ osztályú labdarúgóink a bajnoki szezon utol-
só fordulójában Tátra látogattak. A kissé megfogyatkozott
társaság gyenge focit produkált, de az ellenfél sem reme-
kelt. Bár jobbára mi támadtunk és több gólhelyzetünk is
adódott, az ellenfél volt szerencsésebb. A tabella tizedik he-
lyén végeztek legényeink, ami kissé alulmarad tudásuknak.
Tát SE – Bábolna SE 2 : 1, ifi 5 : 1.

Ifjúsági labdarúgócsapatunk a tavaszi szezont új edzõvel
kezdte Ozoróczi Gábor személyében. A mester nem csu-
pán a 19 éves korosztállyal foglalkozik, hanem koordinálja
az összes utánpótlás csapat tevékenységét. Mégis az

ifisták állnak legközelebb hozzá, akiket komoly edzésmun-
kával készít mérkõzésrõl mérkõzésre. Fontos az egyes
meccsek eredménye is, de alapvetõen a labdarúgás tanítá-
sát helyezi elõtérbe. A legfõbb cél, hogy olyan focistákat
neveljenek, akik hamarosan a felnõtt gárda labdarúgóivá
válhatnak. Ozoróczi Gábor úgy látja, jelenleg is akad négy
olyan sportolója, aki megérett a magasabb szintû szerep-
lésre.

Az ificsapat edzõje szerint érdemes szétválasztani csapa-
ta munkáját hazai és idegenbeli meccsekre. Olyan játékot
játszanak, melynek legfontosabb jellemzõje, hogy „teljes
szélességében széthúzzák a pályát”. Ehhez a hazai küzdõ-
tér minõsége és mérete kimondottan alkalmas, ám sok
olyan helyszín létezik, ahol ezt a stílust nem tudták alkal-
mazni. A fiúk azonban mindent megtettek azért, hogy bár-
milyen körülmények között helytálljanak. A tavaszi szezon-
ban egy kivételével az összes hazai mérkõzésüket meg-
nyerték, ezzel a januárban eltervezetteket teljesíteni tudták.
A Kecskéd elleni találkozó irreális eredményéért Ozoróczi
Gábor maga és játékosai nevében is elnézést kért minden
szurkolótól és támogatótól. Összességében a tizenöt gyõ-
zelem, egy döntetlen és tizennégy vereség a tabella nyolca-
dik helyére sorolta ifjúsági együttesünket. Érdekes, hogy
100 lõtt góljukkal a mezõny ötödik legjobbjai.

A folytatásról még nem tudott konkrétumot az edzõ, any-
nyit azonban elmondott, hogy több fiatal egyetemen folytat-
ja tanulmányait, ezért nem tudnak majd edzéseken részt
venni. A fõ probléma, hogy az U16-os korosztályban nem
lát alkalmas focistát az ificsapatba kerüléshez, de bízik ab-
ban, hogy a vezetõséggel közösen megoldják a kérdést. 
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