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A JÁTSZÓTÉR A GYEREKEK KÖZÖSSÉGI TERE
,,Minden település képét nagyban az adja, hogy milye-

nek az ott élők, és milyen értékeket tartanak fontosnak” 
– kezdte ünnepi beszédét a városvezető, dr. Horváth Klá-
ra polgármester június 17-én a Széchenyi lakótelepen lé-
tesített játszótér avatója alkalmából. Bábolna életében a 
legnagyobb érték a család, ezt szemlélteti a városvezetés 
minden törekvése, így a játszótéri kivitelezés is.

A Széchenyi lakótelepen lévő játszótér egy régi konstruk-
ció volt, az idők folyamán elhasználódott és a szabványok-
nak sem megfelelő játékokat az uniós szabványok alapján 
cseréltette és újította meg az önkormányzat. A városban 
az utóbbi években két új játszótér is épült, itt a Széchenyi 
lakótelepen is komoly igényt elégített ki ez a fejlesztés.

Dr. Horváth Klára polgármester a kivitelezés kapcsán úgy 
fogalmazott, a gyerekek életében a játszótér nem csupán 
egy helyszín, hanem egy olyan közösségi tér, ahol a kicsik 
a játék és azon keresztül az együttélés alapvető szabályait 
sajátíthatják el a hasznosan eltöltött szabadidőben. 

– A játszótér eszközein tolerálni kell egymást, a gyere-
keknek meg kell tanulniuk előzni, kikerülni, megvárni egy-
mást, eközben pedig a többiekhez is alkalmazkodniuk 
kell, mely a közösségi élet alapja – fogalmazott.

– A gyerek jövőnk záloga. Számunkra nagyon fontos a 
család, ezért is teszünk azért, hogy Bábolnán a családok 
jól érezzék magukat. A gondolatiságunkban és a költség-
vetésünkben is meglátszik a családokért indított kezde-
ményezés mindegyike – magyarázta a polgármester, aki 
a játszótér létesítése kapcsán a helyi önkormányzat csa-

ládbarát programjairól: a babazsúr kezdeményezésről, a 
babakelengye csomagról és a negyvenezer forintos támo-
gatásról, a fiatalok letelepedését segítő támogatásokról és 
segélyekről is beszélt. Mint hozzátette, Bábolnán a háza-
sodási kedv is megerősödött, egyre több gyermek szüle-
tik, ennek is köszönhető, hogy az óvoda csoportbővítése 
is szóba jött nemrégiben. 

– A tudatos építkezés a jövőben is eredményeket hoz a 
város számára – összegzett a polgármester.

Az új játszótér eszközein túl az önkormányzat hulladék-
tárolókat is illesztett a környezetbe, a tervek szerint a meg-
újult játszótérre ősszel fákat is telepítenek.

Már a történelem része, de érdemes visszatekinteni az elmúlt évekre akkor, amikor a játszótér építése kerül szóba. 
Ma már evidens, hogy van és használható, de 2014 tavaszán még álom volt a fiataloknak szánt szabadtéri edzőpá-
lya, amit az előző esztendőben a BMX pálya építése előzött meg. A 2014-es esztendő az avatók éve volt. Áprilisban 
vehették birtokba a fiatalok a már említett felnőtt játszóteret, majd májusban, gyereknapi ajándékként adta át az 
önkormányzat a Rózserdei úti játszóteret is, melyre a Vidékfejlesztési Minisztérium forrásaiból 4,5 millió forintot nyert 
el a város. Az akkori avató anekdotájaként elhangzott: míg mi felnőttek a kávéházakban érezzük jól magunkat: cse-
vegünk és társasági életet élünk, addig gyermekeink a játszótereken élik meg a közösségi élményeket. A játszótér 
tehát a gyerekek kávéháza... Két év telt el, és ismét újabb létesítménnyel lett gazdagabb településünk. Mindenesetre 
a játszótér létesítés annak ékes bizonyítéka, hogy a város vezetésének fontos a jövő és a közösség.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Június 30-án ülésezett városunk 

képviselő-testülete. Az ülés a szoká-
sos napirenddel vette kezdetét, így 
dr. Horváth Klára ismertette a két ülés 
között történt eseményeket, majd szó 
esett a lejárt idejű határozatokról és a 
bizottságok által hozott döntésekről. 
Ezután a 2016. évi költségvetési ren-
delet módosítása következett, mely 
tulajdonképpen technikai átvezetésből 
eredő módosítás volt. Módosult a he-
lyi lakásrendelet is, a napirendi ponttal 
összefüggő tudnivalókat Kocsis Gábor 
jegyző részletezte.  Itt csupán a mellék-
letek pontosítására került sor, így pél-
dául törlésre kerültek az önkormányza-
ti ingatlanok listájáról a tavaly eladott 
Rózsaerdei lakások, valamint a lak-
bér-megállapításnál a kiadható ingat-
lanok komfortfokozatait pontosították. 

Az ülés vendége volt Csöngei Ildikó, 
a Komáromi TÁM-PONT Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény vezetője, aki 
tájékoztatójában az elmúlt időszakban 
történt intézményi-szervezeti változá-
sokról foglalt állást. Ismertetőjében az 
átalakult családsegítő intézmény ber-
keiben dolgozó menedzserek felada-
tait is taglalta, akik hatósági munkát 
látnak el védelembe vétel, nevelésbe 
vétel és az utógondozás területein. Ha-
talmas változás, hogy a törvényi sza-
bályozások szerint bevezetésre kerül-
tek speciális szolgáltatások, melyeket 
eddig részben fakultatív ellátásokként 
végeztek a szolgáltatók. A kötelező-
en biztosítandó jogi- és  pszichológiai 
tanácsadás feladatkörükben megma-
radt, de átkerültek a járások központi 
szolgálataihoz. A pszichológiai tanács-
adás Bábolnán is működik, de a köz-
ponti tanácsadás is utaztatható, vagyis 
igénybe vehető a bábolnaiak számára. 
Központilag biztosítják a családterápi-
ás szolgáltatást is (mely piaci alapon 
nagyon drága, de eredményeket hozó 
terápia). A jogi tanácsadás ellátását 
dr. Császár László ügyvéd biztosítja, 
aki térítésmentesen iratszerkesztést és 
jogi tanácsadást vállalhat a központi 
családsegítő szolgálat megbízásával, 
időpont egyeztetéssel. Csöngei Ildikó 
intézményvezető azt is elmondta, a bá-
bolnai lakosok is igénybe vehetik a me-
diációs szolgáltatást, mely a konfliktu-
sokat kezelheti olyan párok között, ahol 
a különváló felek problémái a közös 
gyermek életére is rávetülnek és nega-

tív következményeket hoznak. A szol-
gáltatást képzett mediátor végzi, aki 
mindkét fél érdekeit figyelembe véve 
irányít a közös megegyezés felé. Janu-
ár elsejétől krízishelyzetben telefonon 
is elérhetőnek kell lennie a közpon-
ti, így a komáromi szolgálatnak, amit 
diszpécserszolgálattal látnak el. Csön-
gei Ildikó intézményvezető kiemelte: a 
bábolnai családsegítő szolgálat olyan 
magas színvonalon dolgozik, hogy a 
központi szolgálatnak szinte alig akad 
feladata a településen. A téma kap-
csán az is kiderült, hogy a pusztán élő, 
tankötelezettségüket elmulasztó gye-
rekek  körében a nyári szünetben cso-
portos munka kezdődik. Képesség és 
készségfejlesztő foglalkozásokkal és 
a drámapedagógia eszközeivel igye-
keznek a gyerekek együttműködését 
megnyerni a családsegítő munkatár-
sai. Az elhangzott beszámolót a testü-
let egyhangúlag elfogadta. 

A folytatásban a Bábolnai Százszor-
szép Óvoda és Bölcsőde munkájáról 
szóló beszámoló következett Lipót-
né Horák Valéria intézményvezető és 
Martonosiné Hegegy Mária bölcső-
devezető részéről. Az intézmény idei 
tanéve mozgalmas és tartalmas volt, 
az idén öt pedagógus az “életpálya 
modell” kihívásnak is megfeleltek, a 
minősítéssel immár heten rendelkez-
nek. Mielőtt a beszámolót elfogadta a 
testület az óvoda részéről elhangzott, 
hogy a továbbiakban is a minőség 
jegyében folytatják a munkát. Az év-
közbeni csoportbontás törvényi sza-
bályozás alapján nem megengedett, 
így a 2016/2017-es nevelési évet emelt 
létszámmal öt csoportban indítják, és 
csak az azt követő tanévben lesz mód 
a csoportbővítésre. Ezt követően a Bá-
bolnai Százszorszép Óvoda és Bölcső-
de Szervezeti és Működési Szabályza-
tának, Helyi Programjának, Alapító Ok-
iratának módosítása került terítékre. A 
napirendnél technikai módosításokról 
volt csupán szó, az óvodai program-
mal a dokumentumok is összhangban 
vannak, ezért a testület elfogadta a be-
számolót. 

Az ülés folytatásában a Bábolnai Ál-
talános Iskola munkájáról szóló beszá-
moló következett Peresztegi Gáborné 
igazgató szóbeli kiegészítésével. Mint 
elhangzott, speciális tanév volt ez az 
iskola életében, miután a  banai fel-

sősök is beolvadtak a bábolnai isko-
lába. Az igazgató tapasztalati összeg-
zéséből tudható, hogy az integráció 
nem volt zökkenőmentes, de a tanév 
végén elmondható, hogy a banai diá-
kok beilleszkedése sikeres volt. Bár a 
felzárkóztatás szükséges volt a nagy 
tanulmányi lemaradottságuk okán, a 
bábolnai tantestület erőn felül igye-
kezett teljesíteni a pedagógiai felada-
tokat. Ismét elhangzott: a hiányzási 
mutatók negatív irányba mozdultak el, 
valamint az adminisztratív feladatok is 
megszaporodtak az iskola berkeiben. 
A tanulmányi munka eredményessé-
géről is beszámolt az igazgató: négyes 
átlag feletti az intézmény eredménye. 
Ezután az iskola működtetésének álla-
mi átvételéről esett szó, mely kardinális 
és legfőképpen fontos téma az önkor-
mányzat és az intézmény számára is.

Dr. Horváth Klára polgármester rész-
letesen tájékoztatta a testület tagjait 
a legújabb törvényjavaslat alapján. 
2013 óta élt az együttműködés a Kle-
bersberg Kunó Intézményfenntartó 
Központtal, amikor a szakmai működ-
tetés - komáromi központtal – az intéz-
ményfenntartóhoz került át. Az önkor-
mányzat az intézmény működtetését 
megtartotta, miután az új variáció több 
mint négymillió forintjába került volna 
havonta a városnak az államkasszába 
való befizetéssel. Az önkormányzat 
korábbi anyagi megfontoltsága meg-
alapozott volt, hiszen ennél jóval ol-
csóbban megoldotta a saját kezű mű-
ködtetést. A jövőben azonban (2016. 
június 13-ai kormánydöntés szerint) a 
szakmaiság és a működtetés is együt-
tesen állami feladattá válik. Ebből kive-
hető, hogy a komáromi központ meg-
szűnik, Bábolna Tatabányához tartozik 
majd. Fontos változás, hogy a tanke-
rületi központokat ingyenes vagyonke-
zelői jog illeti majd meg a jelenleg még 
működtetést végző települési önkor-
mányzatok tulajdonában lévő ingó és 
ingóságaira. A jog fennállása alatt a va-
gyonelemeket az önkormányzat nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg és 
nem adhatja bérbe. Az önkormányza-
ti foglalkoztatásban lévő dolgozókat 
a tankerületi központ átveszi és velük 
közalkalmazotti jogviszonyt létesít, ki-
véve, ha törvényi rendelkezés alapján 
ez nem kivitelezhető. (így a nyugdíja-
sok feltehetően nem kerülnek át) Az át-
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adás-átvételről szóló szerződés meg-
kötésének határideje 2016. december 
15., az ellenkező testületi, polgármes-
teri nyilatkozatokat a minisztérium nem 
veszi figyelembe és december 20-val 
kormányhatározattal érvényesíti az át-
vételt. A polgármester az önkormány-
zat épületeinek jogviszonyait is részle-
tezte: a kisiskola épülete például vitás 
lehet, miután abban nemcsak oktatás 
folyik és uniós forrással gondozott 
épület, mely kapcsán fenntartási köte-
lezettsége is van. A mindennapi test-
nevelést pedig a sportcsarnokban látja 
el az iskola, ami ugyancsak többfunk-
cionális önkormányzati épület. A vég-
rehajtás tehát egyelőre még kérdéses, 
taglalta a polgármester, aki hangsú-
lyozta: ezekért az épületekért küzdeni 
fog a városvezetés. A napirendi pontot 
– egyéb lehetőség híján – tudomásul 
vették a képviselők. 

A kilencedik napirendi pontban a 
Ritmus Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény beszámolója következett 
Bánfi Csaba fenntartó előadásában, 
majd beszámolt tevékenységéről a 
Bábolnai Sport Egyesület is, Nagy La-
jos BSE elnökkel. Ez utóbbi tájékozta-
tóban elhangzott: a sportot támogató 
infrastruktúra megoldott és magas 
színvonalú, a sportolók és az edzők 
elhivatottak, a szakosztályokban egyre 
több fiatal tehetség kerül felszínre, és 
jó eredménnyel szerepeltek a bajnok-
ságokban. Külön kiemelést ért a kézi-
labda szakosztály, miután itt a nehéz-
ségek ellenére az utánpótlás nevelése 
dicséretes, valamint elhangzott, hogy 
a szponzori támogatásokkal és pályá-
zati lehetőségekkel juttatott anyagi for-
rások a működés sikerét alátámasztot-
ták. Az egyesületben újdonság, hogy 
a senior korosztályban megjelent a ko-
sárlabda sportága is. A város sportja a 
település közösségeiben valódi öröm-
forrás, összegzett az egyesületi elnök 
szóbeli kiegészítésében.

A beszámolók elfogadását követően  
a város 2015. évi környezeti állapotáról 
szóló jelentés és az Integrált Település-
fejlesztési Stratégia elfogadása került 
terítékre. Ez utóbbi a város barname-
zős beruházásaihoz, pályázataihoz is 
szükséges, és már nem először tár-
gyalt téma volt a testület asztalán. Két 
akcióterületet határoz meg a közép-
távú (öt-tíz évre szóló) stratégia: érinti 
egyrészt a termálfürdő és szabadidő-
park megvalósításának dokumentáció-
it is, másrészt a ménesbirtok értékőrző 
bemutatását, annak lovashagyomá-

nyaira alapozható turizmusfejlesztését 
célozták meg a stratégiában.

A folytatásban az ÉDV Zrt. (2016-
2026-ig megfogalmazott, félévente 
változó) Gördülő Fejlesztési Tervének 
módosítási indítványa következett, 
amit csak azzal a módosítással foga-
dott el a testület, amennyiben a társa-
ság tételes beruházási költségvetést 
készít. E mellett az önkormányzat által 
felkért műszaki ellenőr felügyeletét is 
lehetővé kell tennie az ÉDV Zrt-nek. 
Az elvégzett munkát a város kizárólag 
a műszaki ellenőr által leigazolt teljesí-
tésigazolással fogadja el, fogalmazták 
meg a képviselők.

A következő napirendben az ÉDV 
Zrt. Vagyonértékelésről szóló tájékoz-
tatása jött a sorban az önkormányzati 
vízi közművekre vonatkozóan. A téma 
kapcsán elhangzott, az ÉDV Zrt. 2014. 
május elsejétől vette át az ivóvíz szol-
gáltatást és a szennyvízelvezetés keze-
lés feladatát   településünkön.  A meg-
állapodás mellékleteként készítette el 
az önkormányzat a vízi közmű törzsva-
gyon kimutatását. A rendszer üzemel-
tetése állami törvény alapján került el 
az önkormányzattól. Az ivóvíz hálózat 
esetében bruttó 240 millió forint va-
gyont, a szennyvízhálózat esetében 1 
milliárd 264  millió forintot adott át a 
város. Az ÉDV Zrt. ezt követően egy 
következő vagyonértékelést végez-
tetett egy jóval csekélyebb összegű 
tartalommal. Az új kimutatás a szenny-
víztisztító telepet nem is tartalmazta, 
de arra sem adtak magyarázatot, hogy 
miért készítettek újabb vagyonértéke-
lést. A napirendi pont témája vitás for-
dulatokat hozott, ezért a képviselő-tes-
tület az ÉDV Zrt. vagyonértékelésében 
foglaltakat nem fogadta el, és nyitott 
kérdésként meghagyva magyarázatot 
kért a hiányosságokra vonatkozóan. 

A grémium a folytatásban a Közbe-
szerzési tervet módosította, melyben 
a pályázatokhoz köthető engedélyez-
tetési tervek költségtételeit tekintették 
át. Itt sorba vették az európai uniós for-
rásokat is és a betervezett fejlesztések 
időtartamát, kivitelezésének fizetési 
határidejét.

A termál- és gyógyvíz távvezeték ki-
építésére szóló közbeszerzési pályázat 
elbírálását a tizenhatodik pontban tag-
lalták. A téma kapcsán – az új közbe-
szerzési szabály szerint – név szerinti 
szavazással döntöttek a képviselők. 
A legjobb ajánlatot a debreceni Cívis 
Légtechnika Kft. tette, mely cég (nettó) 
84 millió 565 ezer forintért, 16 hónap 
jótállással vállalta a feladatot. 

A folytatásban a Bábolna Speed 
ügye következett, melyben önkor-
mányzati vagyon átminősítését tár-
gyalták, majd a Bábolna, Mészáros úti 
ingatlan házszám ügyét rendezték a 
grémium tagjai. 

Megtárgyalták a képviselők az I. szá-
mú háziorvosi praxis székhely haszná-
lati kérelmét, mely az itt praktizáló dok-
tornő működési feltételeinek alapja.

A polgármester jutalmazását Veres-
né Szkocsek Mária alpolgármester ve-
zette fel. Önkormányzati törvény adta 
lehetőség, hogy a polgármesterek 
munkáját hat havi illetménynek meg-
felelő összeggel jutalmazzák évente. A 
testület a 18 esztendeje polgármesteri 
poszton tevékenykedő városvezető ju-
talmazására három havi illetménnyel 
egyező összeget szavazott meg dr. 
Horváth Klára javára, városépítő mun-
kája anyagi megbecsüléseként. 

Az Egyebek napirendi pontban visz-
szatérítendő lakáscélú támogatás el-
bírálásával zárták a nyarat megelőző, 
igen hosszas és tartalmas testületi 
ülést a bábolnai képviselők. 

IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN
A képviselő-testület az áprilisi ülésén arról döntött,
hogy a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban

2016. július 25. és július 29. között 
igazgatási szünet kerül elrendelésre.

Ezen időszak alatt csak sürgős,
halaszthatatlan ügyek intézésére kerül sor.

Ügyeleti telefonszám: 30/43-43-484.
 Bábolna Város Önkormányzata
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Semmelweis Ignác az anyák megmentője, aki a kóroko-
zók felfedezése előtti korban már azon munkálkodott, hogy 
a gyógyításban fontos tényező legyen a tisztaság. Nevéhez 
fűződik a klóros kézmosás, amit a műtétek után kötelező ér-
vényűen kért számon orvostársaitól. Az 1818-ban született 
magyar orvos vezette be az aszepszist a szülészetben és a 
sebészetben, jelentősen csökkentve ezzel a gyermekágyi 
láz okozta halálozási arányt. Neve minden évben visszatér 
akkor, amikor az egészségügyben dolgozók munkáját el-
ismerik.  A település lakossága nevében dr. Horváth Klára 
polgármester köszöntötte a helyi egészségügyben dolgo-
zókat az Egészségügyi Központban a Semmelweis nap 
alkalmából június 23 -án. Köszöntőjében a városvezető az 
önkormányzat az egészségügy zökkenőmentes működé-
se érdekében vállalt feladatairól, lépéseiről is beszélt. Mint 
elmondta, tavaly a város költségvetéséből újította meg az 
egészségügyi központ fűtési rendszerét, valamint ugyan-
csak tavaly ismét öt évre kötött szerződést a Kardirexszel 
a szakellátások biztosítására vonatkozóan, úgy, hogy idén 
szemészettel is bővült a szakellátások sora. A városvezető 
azt is örömmel üdvözölte, hogy az alapellátás is biztosított 
az új főállású doktornővel.

A hála szavaival köszönte meg a polgármester az egész-
ségügyi dolgozók és a gyógyszertárban tevékenykedők te-
vékenységét, áldozatos és mint fogalmazott: embertpróbá-
ló munkáját. A városvezető arról biztosította a jelenlévőket, 
hogy az önkormányzat továbbra is támogatja az egészség-
védelmi akciókat. 

Nagy Lehel Csaba, a Kardirex Egészségügyi Központ 
Bábolna vezetője, orvosigazgató beszédében elmondta, 

a Semmelweis nap 1992 óta ünnepnap Magyarországon, 
2011 óta pedig munkaszüneti nap az egészségügyben dol-
gozók számára, munkájuk elismeréseképpen.

– Bábolnán, ebben a kis rendelőben nagyon nehz a kieső 
orvosok pótlása, ami esetenként évekbe is kerülhet, ezért is 
örömteli, hogy a szemészeti szakrendelést sikerült betölteni, 
és az orvospótlások megoldásra találtak, magyarázta, majd 
hozzátette, az is köztudott, hogy az egészségügy alulfinan-
szírozott ágazat, és a város vezetésének köszönhető, hogy 
Bábolnán a szakellátások zökkenőmentesen működnek.

A beszédeket követően az egészségügyben dolgozók ju-
bileumi elismeréseket vehettek át, a munkatársaknak pedig 
egy szál virág kíséretében mondtak köszönetet munkáju-
kért.

SEMMELWEIS NAP: AZ EGÉSZSÉGÜGY ÜNNEPÉN

Az alternatív gyógymódok iránt érdeklődőknek bőséges 
kínálat mutatkozott a június 4-én megrendezett második 
egészségnapon, melynek a Bábolnai Hölgyek Egyletéből 
Fábiánné Tóth Hedvig az ötletgazdája.

Dr. Horváth Klára polgármester nyitotta meg a hiányt pótló 
eseményt, mely a testi-lelki egyensúly fontosságára igyeke-
zett felhívni a figyelmet. A városvezető úgy fogalmazott, az 
önkormányzat sokat tesz azért, hogy nyomatékosítsa a szű-
rővizsgálatok fontosságát, melyeket anyagilag is támogat, 
miközben a település lakóit a kommunális adótól is mente-
síti a részvételért cserébe. 

Az egészségtudatos szemlélet kialakításán fáradozik Fá-
biánné Tóth Hedvig természetgyógyász, aki a megfelelő, 
egészséges táplálkozást, a mozgást, a megfelelő mennyi-
ségű vízfogyasztást és a lélek karbantartását tartja a legfon-
tosabb tényezőknek.

Az egészségtudatos szemlélet kialakítását célzó ese-
ménynek a Szabadidőközpont adott otthont. A progra-
mot kiállítás, kóstolók és előadások tarkították. Valameny-
nyi program az ismeretterjesztés jegyében szerveződött. 
A délelőtt egy különleges tengertánccal vette kezdetét, 
mely nemcsak a kultúránktól távol eső mozgásformát, de 
önmagában a mozgást is népszerűsítette. Volt előadás az 
egészséges táplálkozásról, a táplálékkiegészítőkről, a ter-
mészetes hormonegyensúlyról, az aromaterápiáról, volt be-
mutatóval egybekötött hastánc, szó esett diétás tévhitekről, 
és ahogy már az első alkalommal is, így a második bábolnai 
egészségnapon is teret nyert a zene, illetve a hangterápia.

Örömteli, hogy a meditációs programban a bábolnai Gró-
nyi Erika adott tanácsokat és ajánlotta a helyi Medi klub le-
hetőségeit a helyiek figyelmébe. Az érdekességek sorába 
illeszkedett az Írisz diagnosztika, a metamorf masszázs, a 
kristálygyógyászat és az asztrológia, ez utóbbiban a sze-
mélyiségjegyek kerültek előtérbe. 

A nap során termékbemutatók sora várta az egészség-
napra érkező bábolnaiakat, akik bátran kóstolhattak az 
egészséges alapanyagokból készült ételekből.

EGÉSZSÉGNAP A TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJÁÉRT
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A tárkányi Szivárvány mazsorett-csoport és a Hórihorgas 
Hujákolók műsoroztak a június 11-ei, immár nyári piac al-
kalmával. Ez utóbbi csapat gólyalábas produkcióval szóra-
koztatta a vásárlókat és a kisgyermekkel érkező családokat.

Úgy gondoltuk, hogy a műsorszámokkal bemutatjuk a 
környék civil, illetve művészeti csoportjait is, ezért hívtuk 
meg a tárkányi csapatot, akik nyilván vásárlóerővel is gaz-
dagították a piacunkat, magyarázta Antos Zsófia szervező, 
a Bábolna Hölgyek Egyletének köréből.

A vásári hangulat tehát adott volt. A piac pedig a régi, jól 
bevált formájában, de az idei alkalommal is bő kínálattal ke-
csegtetett a szombat délelőttre. Már a legutóbbi esőzéssel 
teli piacnapon is volt kecskesajt, ami ezúttal ismét vissza-

tért a palettára. Új termékként debütáltak a papírfonással 
készült tárgyak, és keresett portéka volt a nemrégiben meg-
jelent füstölt kolbász is, amit sokan helyben, még melegen 
elfogyasztottak a nézelődés és vásárlás közben. Nagyig-
mándról érkezett a fagylalt árus, mely immár a nyár hűsítő 
ízeit hozta a piac kínálatába.

Antos Zsófia szervező elmondása szerint a termelői zöld-
ség egyelőre még hiánycikk, ami abból adódik, hogy ugyan 
sokan termesztenek a kiskertekben nagyobb mennyiség-
ben, de a termelői igazolvány nélkül nem árusíthatnak. 
Több kereskedővel is kapcsolatban állnak, de a zöldséget 

gyors úton értékesítik, ezért az eddig megkeresett árusok 
működési területükön eladják termékeiket. Igény azonban 
a zöldségre továbbra is van.

A piac alkalmával a gyerekeket a kreativitásra is ösztönöz-
ték, egy asztalon ugyanis rajzolhattak a nebulók. Az alkotá-
sokat rendre bemutatják a piacnapokon. Mint megtudtuk, a 
nyári időszakban is lesz piac, tehát érdemes végigsétálni a 
standok vonalán, és a mustrán túl vásárolni is, a termelők 
által garantált minőségi árukból.

NYÁRON IS LESZ PIAC
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NYUGDÍJASOK AZ OVISOKNÁL Kellemes meglepetésben volt része városunk legfia-
talabbjainak, mikor június 15-én az Idősek Klubjának 
tagjai ellátogattak hozzájuk az óvodába. Nyugdíjasa-
ink minden évben versekkel, kedves mesékkel szó-
rakoztatják az ovisokat, akik izgatottan várják őket. 
 Ezúttal az Öreg néne őzikéje című történet került teríték-
re, amit Grónyi Gézáné figyelemfelkeltő, élvezetes előa-
dásában hallhattak az apróságok. Az izgalmas mese után 
az állatok lakóhelyeiről kaptak értékes információkat, 
szintén fabulába szőve. A délelőtt fénypontjaként pedig 
aranyos mesejátékot láthattak, melyet Koncz Józsefné 
írt. Nyugdíjasaink jelmezbe bújva játszották el az elve-
szett pettyét kereső katica történetét, nagy sikert aratva 
az aprótalpúak körében. Az előadásba a gyerkőcsereget 
is bevonták, felhőtlen szórakozást nyújtva ovisainknak.
 A sok lebilincselő történet, vers és dalolás után apró, sa-
ját kezűleg készített, horgolt ajándékokkal lepték meg a 
kicsiket, melyeket szívből, nagyon sok szeretettel készítet-
tek. Morovicz Józsefné, a Vöröskereszt helyi titkára csoko-
ládéval kedveskedett minden jelenlévő óvodásnak.

Szeptembertől 34 gyermek lépi át az iskola küszöbét a 
Százszorszép Óvodából, kik megható ünnepség keretében 
búcsúztak az ovis évektől. A ballagási ceremónián az eddig 
megtanult dalokból, versekből összeállított zenés, táncos 
műsorral kedveskedtek büszke szüleiknek, nagyszüleiknek, 
visszaemlékezvén kisgyermekkoruk szép emlékeire, az ovi-
ban eltöltött évekre, kirándulásokra.

Az óvodai ballagás három csoportot is érintett. Lipót-
né Horák Valéria, óvodavezetőtől megtudtuk, hogy ezek 
a csoportok eddig úgynevezett vegyes csoportként mű-
ködtek, különféle korosztályú gyermekek jártak a cso-
portokba. Természetesen a szülők kérésére, illetve a 
nevelési tanácsadó javaslatára további egy év óvodai ne-
velésben részesülhetnek azon gyermekek, akik különbö-
ző oknál fogva még nem állnak készen az iskolakezdésre. 
 A búcsú nem csak a gyermekeket, szülőket viseli meg, ha-
nem az óvónéniket is. Ám a búcsú nem feltétlenül végleges, 
hiszen a pedagógusok a következő tanévben nyílt órákon 

tekinthetik meg a kis elsősök ügyeskedését, hogyan hasz-
nosítják mindazt, amit az együtt töltött évek alatt megtanul-
tak. 

KISGYERMEKEKBŐL BÜSZKE ISKOLÁSOK

KÖSZÖNET ILLETI A PEDAGÓGUSOKAT
Június első vasárnapja pedagógus nap, 

mely ünnepet a város önkormányzatának 
nevében dr. Horváth Klára polgármester 
is fontosnak tartott. A korábbi években is 
hagyomány volt, hogy az önkormányzat 
köszönetét fejezte ki a pedagógusok ál-
dozatos tevékenységéért, illetve a neve-
lést segítő munkatársaikat sem feledve 
egy szál virággal tolmácsolta háláját. Dr. 
Horváth Klára június 3- án, pénteken első-
ként az iskolában, majd a Százszorszép 
Óvodában is látogatás tett, és virággal 
lepte meg meg az intézmények alkal-
mazottait. A városvezető az iskolát és az 
óvodát követően a főzőkonyhában is járt 
és köszönetet mondott az oktató munka 
megsegítéséért.
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Lezárult a tanév a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskolában 
is. Az intézmény minden csoportja túl van a bizonyítvá-
nyosztás ceremóniáján, amit rövid műsor keretében június 
8-án tartottak meg az általános iskola művészeti termében. 
Az elmúlt időszakban vizsgázott is a művészetoktatási in-
tézmény mindhárom csoportja, így a zeneiskola, az Anonim 
Drámacsoport és a Tiamo Moderntánccsoport berkeiben 
is zajlott bemutatkozó vizsgával egybekötött gála. Az intéz-
mény vezetője, Bánfi Csaba elégedett a diákság teljesítmé-
nyével.

– Nagyon mozgalmas és eredményes tanévnek érté-
kelem az ideit, programjaink fontos mérföldkövei voltak a 
tanévnek. A gyerekek vizsgaeredményei felkészültségükről 
árulkodtak. Ez igaz a zenészekre, a táncosokra és a drámá-
sokra is. Akik nálunk tanulnak bebizonyították, hogy fejlő-
désre képesek, és a színpadon is egyre inkább megállják 
a helyüket, magyarázta Bánfi Csaba intézményvezető, aki a 
nyári szünetet és a pihenést nemcsak megérdemeltnek, de 
szükségesnek is véli. Ősszel ugyanis tettvággyal teli peda-
gógusokat és diákokat várnak vissza.

Az idei tanév végén a zeneiskolában két, a tánccsoport-
ban három alapvizsgázó volt, ők hat esztendő után mutat-
ták be tudásukat.

Az intézményvezető rávilágított: a karácsonyi koncert fon-
tos eseménye volt a tanévnek, akkor összegződött az össz-
művészeti munka, miután valamennyi tanszak bemutatko-
zik. A másik színes program az újévi koncert volt, melynek 

jó visszhangja lett. Az idei esztendőben három versenyen 
is szerepeltek a zeneiskolások, szép eredményekkel. Bánfi 
Csaba elmondta, örvendetes, hogy a művészeti iskola diák-
jai közösségként dolgoznak együtt. 

Mint megtudtuk, a szeptemberi tanévkezdést megelőző-
en tehetségfeltáró programot is indít az intézmény, annak 
érdekében, hogy a művészetek felé irányítsák a leendő el-
sősök figyelmét. A művészetoktatási intézmény zeneiskolás 
és tánccsoportos tagjaira pedig mozgalmas nyári időszak 
vár, hiszen az intézmény együttese Horvátországba készül, 
miután az Adriai nyár fesztivál berkeiben lépnek fel a formá-
ciók.

 Június 5-én a Szabadidőközpontban tartotta tanévzáró 
gálaműsorát az Anonim drámacsoport. A vizsgaelőadások 
előtt a csoport vezetője, Veresné Szkocsek Mária köszön-
tötte a szülőket és érdeklődőket, majd Bánfi Csaba, a cso-
port működtetésének hátterét adó művészeti intézmény ve-
zetője mondta el gondolatait.

 Az idei esztendőben 16. tanévét záró drámacsoport nép-
szerűsége töretlen, nagy örömre ad okot, hogy évről évre 
egyre több gyermek választja szabadidős foglalkozásként 
a színjátszást. A gála első előadása igazi különlegességnek 
ígérkezett, hiszen olyan diákok léptek színpadra, akik nagy 
része már nem igazi drámás. Veresné Marika lapunknak 
elárulta, a pár évvel ezelőtti tehetségkutató csoport immár 
kiskamasz nebulóit láthatta a közönség, akiknek időközben 

az osztályfőnöke lett. A darab afféle ,,adósságtörlesztés-
ként” került színpadra, mivel annak idején csupán csekély 
figyelmet kapott. Az előadott Devecseri-mű eredetileg az 
iskolai Ki mit tud? versenyen debütált, most viszont lehető-
ség nyílt arra, hogy nagyközönség előtt is bemutathassák.
 Az elkövetkezendő percekben a jelenlegi tehetséggon-
dozó csoport vizsgaműsorát élvezhette a publikum. A 
csapat színészpalántái költségmentesen, iskolaotthonos 
foglalkozások keretében tanulják a színjátszás alapja-
it, mely remek lehetőséget nyújt a magabiztos kiállás és 
a szép beszédkészség fejlesztésére is. Azon gyerme-
kek, akik kedvet éreznek tudásuk bővítésére, szüleik be-
leegyezésével jelentkezhetnek a drámacsoportba, ahol 
magasabb szinten sajátíthatják el a szereplés fortélyait.
 A nagycsoport ifjú előadóművészeinek korosztálya széles 
skálán mozog, a legkisebb tanulók második, míg a legna-
gyobbak hetedik osztályosok. A vegyes korcsoport megne-
hezíti a színpadra szánt darabok kiválasztását, a szereposz-
tást, viszont mindenki megtalálhatja a számára megfelelő 
karaktert. A gálaműsorra közösen választották ki előadásu-
kat, melyre két hónap alatt sikerült felkészülniük. Ezúttal egy 
Mátyás királyról szóló mondát dolgoztak színpadra, mely 
szokatlan és komoly kihívás volt a színészpalánták és veze-
tőjük számára.

 Az Anonim drámacsoport szívesen lép fel városunk ren-
dezvényein, számos témakörben, jeles ünnepekre tanulnak 
be új összeállításokat, darabokat.

SZÍNPADON A DRÁMACSOPORT

SOKSZÍNŰ VOLT AZ IDEI TANÉV
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Elbúcsúztak a végzősök a Bábolnai Általános Iskolában. 
Június 15-e a nyolcadikosok számára izgalmas napnak 
ígérkezett, mert a jeles nap délelőttjén mindkét búcsúzó 
osztály műsort adott. A produkciókba még a tanár-paródia 
is belefért, mert ezekben a pillanatokban a diákság poénjai 
senkit sem sértenek.

A bolondos műsorokat követően még tréfásabb jelenetek 
következtek a várva várt bolond ballagással, amivel min-
denkinek kellemes perceket szereztek a ballagók. Az iskola 
legnagyobbjai először a legkisebbekhez látogattak, majd 
a teljes alsó- és felső tagozatot végigjárva szórakoztattak 
bohókás külsőben, hangosan és lármásan, meghökkentve 
az iskolában maradó diákságot. A bolondos osztályok a 

polgármesteri hivatalban és az étkezdében is felborították 
néhány percre a hétköznapi nyugalmat, majd a ballagás 
eseménye a szerenáddal, a tanároktól való érzékenyebb 
hangulatú búcsúval folytatódott, melynek alkalmával a ne-
gyedikesek is tanácsokkal tűzdelt útmutatásokat adtak mű-
sorukban. Az esti banketten a mulatozásé a főszerep.

A hivatalos búcsúra pénteken, június 17-én került sor az 
iskola sportpályáján, amikor díszbe öltözött külsővel és lé-
lekkel álltak sorba a ballagók, hogy még egyszer utoljára 
általános iskolásként együtt legyenek osztálytársaikkal, 
osztályfőnökükkel.

A ceremónia a hagyományok szerint zajlott, melyben a 
legjobbaknak járó jutalmak és elismerések is gazdára ta-
láltak.

Peresztegi Gáborné iskolaigazgató elmondta, a búcsú a 
pedagógusoknak sem könnyű, idén 45 végzős diák hagyta 
el az intézményt, két osztályban. A közösségekben ugyan 
kitűnő tanulók nem voltak, és nem éppen a szorgalmukkal 
vívták ki a szimpátiát, de sportos, vidám, jó közösségek vol-
tak, akik számos versenyben jól szerepeltek és öregbítették 
a bábolnai iskola hírnevét. 

A továbbtanulási mutatók jók évek óta. A Bábolnai Általá-
nos Iskolából többnyire az első helyen megjelölt intézmé-
nyekben folytathatják tanulmányaikat a diákok: a 45 tanuló-
ból idén 43 kezdi meg az új tanévben tanulmányait, tudtuk 
meg az igazgatótól, aki a tanévzáróra nem kötelezően, de 
szívesen várta vissza a ballagókat, akik a bizonyítványt is 
megkapták a ballagási ceremónián.

NYÁRI SZÜNET
AZ ÓVODÁBAN

Értesítjük a Tisztelt Szülőket,  
hogy intézményünk 2016  június 20-tól

a nyári időszakban a csoportok összevonásával 
működik. 

A csoportok beosztása a következő:
Zöld csoportban:
 Pillangós csoport
 Katicás csoport
Kék csoportban:
 Kék csoport
 Zöld csoport( NAGYOK)
Méhecskés csoportban:
 Méhecskés csoport  
 Zöld csoport( KICSIK ÉS KÖZÉPSŐK)

Az óvoda és a bölcsőde 2016 augusztus 1–19 
között takarítási munkálatok miatt zárva tart.

Augusztus 22-től minden kisgyermeket a saját 
csoportjába várunk vissza.

Minden óvodásunknak, bölcsődésünknek 
és kedves családjának kellemes nyarat 

és jó pihenést kívánunk.

VÉGSŐ BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
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Egy szálloda és utazási iroda felhí-
vására még februárban jelentkezett a 
Bábolnai Idősek Klubja Vadvirág nép-
tánccsoportja és Koós Ferencné vers-
mondó nyugdíjasok számára kiírt „Ki 
mit tud?” megmérettetésre. Az első 
elődöntőt Győrben rendezték, ahol 
nyugdíjas néptáncosaink dél-alföldi 

csárdása és Anikó néni Romhányi-ver-
se nemcsak, hogy vastapsot kapott, 
de a zsűri értékelése alapján bejutott a 
Harkányban megrendezett középdön-
tőbe.

Április 28-án aztán népes szurkoló-
tábor kíséretében utaztak Harkányba, 
ahol a produkciókat szakértő zsűri 
értékelte. A maximálisan elérhető 50 
pontból táncosaink és versmondónk 
is egyaránt 45 pontot kaptak, mellyel a 
szintén harkányi döntőbe kvalifikálták 
magukat táncoslábú nyugdíjasaink.

Június 24-én ismét a baranyai für-
dőhelyre látogattak versenyzőink. A 
fellépést megelőzően a résztvevők 
Harkány főutcáján vonultak fel díszes 
ruháikban, majd a szabadtéri színpa-
don mutatták be műsoraikat. Itt is szak-
értő zsűri minősítette a produkciókat. A 
bábolnai Idősek Klubja Vadvirág nép-
tánccsoportja ezüst minősítést nyert 
el, amire különösen büszke lehet a hat 
táncos: Morovicz Józsefné, Koós Fe-
rencné, Buza Gézáné, Bartókné Vági 
Ildikó, Vizeli Józsefné, Koncz Józsefné.

NYUGDÍJASAINK A „KI MIT TUD?” DÖNTŐJÉIG TÁNCOLTÁK

Június 22- én a tanévzáró ünnepséggel zárult hivatalosan 
is a 2015/2016- os tanév. Ez az időszak nehéz és tartalmas 
volt az intézmény számára, miután átszervezésekkel indult, 
és kiemelt figyelmet érdemelt az a tény, hogy a felsős ba-
nai diákok is beolvadtak a bábolnai intézmény felső tago-
zataiba. Banán megmaradt az alsó tagozat, ott harminc 
kisgyerekkel, összevont tanulócsoportban folyt az oktatás. 
Bábolnán 16 tanulócsoport működött ebben a tanévben. A 
tanulólétszám 330-ra növekedett, a nevelő testület száma is 
emelkedett hat pedagógussal, melyből ketten a székhelyen 
tevékenykedtek.

Peresztegi Gáborné igazgató rávilágított: a mulasztott 
órák száma drasztikusan megemelkedett az intézményben 
az átszervezés után. Emlékezetes tényező volt az is, hogy 
az integráció miatt a tanév során a hatodik osztályt meg-
bontották, a pedagógus elmondása szerint a diákok idővel 
beilleszkedtek, mely beilleszkedési folyamatot a pedagógu-
soknak is jelentősen segítenie kellett. A tanulmányi lema-
radások azonban még ennél is jelentősebb problémának 
bizonyultak, amit év közben szépen orvosoltak. A tanévzáró 
ünnepségen tett felsorolásából azonban  kiderült, a tanul-
mányi munka terén szépen szerepeltek a diákok. Ezúttal 41 
kitűnő és 41 jeles tanulót szólítottak meg, mely azt mutatja, 

hogy a gyerekek egynegyede szorgalmasan készül a ta-
nítási órákra. Három tanulónak nem sikerült teljesítenie az 
alapvető követelményeket, öt tanuló javítóvizsgára, három 
diák pedig osztályzó vizsgára érkezik vissza az intézmény-
be augusztusban, mondta el az igazgató.

Ez az ünnepi záró momentum ad alkalmat mindig a leg-
szorgalmasabb tanulók jutalmazására is, ugyanis a diákok 
többsége számos versenyen elindul, az elért eredményeket 
is ekkor díjazza az intézmény, de a pedagógusok köréből is 
vehettek át elismeréseket.

Az intézményfenntartó kiemelkedő pedagógusi munkájá-
ért Tóth Zoltánnét tüntette ki, aki elismerését a tankerületi 
pedagógusnapon vehette át. A tanévzáró alkalmával kö-
szönték meg Rádokiné Nagy Éva munkáját, aki hét éven 
keresztül tevékenykedett az iskolaszékben, és számos ren-
dezvény megszervezésében is segédkezett.

A tantestület számára is szünidő jön, bár nem olyan gond-
talan, mint a diákságnak, hiszen előttük még a szakos ellá-
tottság megszervezése és a tantárgyfelosztás is a követke-
ző tanévre vonatkozóan.

Várható még az intézményfenntartói modell változása is, 
de a változásokról még kevés információ áll rendelkezésre. 

VAKÁCIÓ ELŐTT TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
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„BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY 2015-2016.
Az alapítvány kuratóriuma május végén tartotta ülését, amelyen elfogadásra került a 2015. évi beszámoló és köz-

hasznúsági jelentés.  
A szervezet mérleg szerinti vagyona 123 millió 314 ezer forint, ami tartalmazza a „200 éves Bábolna” alapítványtól 

átvett 100 millió forintot, valamint a Horváth házaspár hagyatékából származó közel 17 millió forintot. Ezek a pénzösz-
szegek az alapító okirat, az adományozók akarata, illetve a hatályos jogszabályok szerint betétben kerültek elhelye-
zésre, felhasználásukra nincs lehetőség.  

Csak a kamatok kerülhetnek kiosztásra a nyugdíjas pályázók és a bábolnai közép- és felsőfokú iskolában tanuló 
diákok között az év második felében. 

Ezúton is felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a pénzintézeti kamatok folyamatos csökkenése miatt a kioszt-
ható keret egyre csökken, előzetes információk alapján az egy főre jutó támogatás összege ebben az évben már nem 
éri el az ezer forintot.

A közalapítvány 2015. évi beszámolója a Hivatalban lévő hirdetőtáblán és a www.babolna.hu/onkormanyzat/doku-
mentumtar/egyeb-letoltheto-dokumentumok elektronikus felületen megtalálható.

Felhívjuk pályázni kívánó lakosaink figyelmét, hogy a csatolt pályázati felhívások benyújtási határideje 2016. szep-
tember 30.

Bihari Gábor kuratóriumi elnök

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA:
ERKÖLCSI TÁMOGATÁS A MAGYARSÁGNAK

A Nemzeti Összetartozás napján június 4-én megem-
lékezést tartott a Rákóczi Szövetség bábolnai szerveze-
te az általuk alapított emlékműnél a Ménesbirtok parkjá-
ban. A megemlékezést a szervezet azért véli fontosnak, 
mert az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 
okán kívül rekedt magyarsággal való kapcsolatot erő-
síti, megemlékezésük tehát a nemzeti egységet hirdeti.

Az emléknap üzenetéről dr. Faragóné dr. Novadovszky 
Nórát, a szervezet titkárát kérdeztük, aki elmondta: fontos-
nak tartják a magyar-magyar kapcsolatok ápolását.

– Ez a dátum arra emlékeztet bennünket, hogy habár terü-
letileg szétválasztották Magyarországot, melynek következ-
tében három millió magyar került a határainkon túlra, azon-
ban az elmúlt mintegy kilencven esztendőben is megőrizte  
a nemzet szellemi és kulturális, spirituális egységét, ezért 
szükségesnek tartjuk mindezt tudatosítani ezen az emlék-
napon, magyarázta  dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra.

A megemlékezésen beszédet mondott a Rákóczi Szö-
vetség bábolnai szervezetének elnöke, dr. Faragó István, 
aki beszédében úgy fogalmazott: – …Ha Európa nem ta-
nul meg újra imádkozni, ha nem lesznek szabad és büszke 
nemzetei, ha nem ébred rá, hogy csak magamagát véd-
heti meg, mert a bajban nem segíti senki, akkor eltűnik a 
történelem süllyesztőjében. Itt van az idő, hogy eldöntsük, 
fontosak e nekünk őseink és leendő utódaink, fontosak-e a 
trianoni utódállamokban élő elszakított testvéreink… 

Dr. Faragó István beszéde nyomatékosította, fontos dön-
tésre jutnunk az anyaországon belül is, hogy mennyire tart-
juk fontosnak ezt az ügyet, és a határon túli magyarságnak 
is fontos eldöntenie, hogy az asszimmiláció útját választ-
ják-e vagy az identitás megőrzését és annak megerősítését. 
Fontos eldönteni, hogy összefognak-e a magyarság politi-
kai erői, vagy külön utakon járva a széttagoltság felé irányít-
ják az ott élő nemzettársainkat. Mi bízunk abban, hogy az 
összetartozás napja is a pozitív folyamatokat erősíti ebben 

a fontos történelmi időszakban, összegzett dr. Faragóné dr. 
Novadovszky Nóra, a szervezet helyi titkára.

A rendezvény menetében az Anonim Drámacsoport Jó-
zsef Attila és Csoóri Sándor verseivel hívta fel a figyelmet a 
sorsdöntő történelmi eseményre, a műsort a Cseperedők 
Néptáncegyüttes népdalcsokra is színesítette. 

A szövetség helyi szervezete évek óta sokat munkálkodik 
azon, hogy segítse a határon túli magyarság boldogulását.

Márciusban voltunk Köbölkúton küldöttségünkkel, ahol 
egy kopjafát is állítottunk. Június 26-án a Gímesi Alapiskola 
Magyar Tagozatának évzáróját látogattuk meg. A felvidéki 
település magyar iskolájának közel negyven diákja idén is 
színvonalas műsorral zárta a kiváló tanulmányi és verseny-
eredményekben gazdag tanévet. A tantestület javaslata 
alapján az idén két végzős tanulónak adtuk át az Év Diákja 
díjat. Az ünnepség után az év további közös programjait te-
kintettük át zoboraljai barátainkkal, köztük ottani alkotók bá-
bolnai kiállításának, kölcsönös diáklátogatásoknak a lehe-
tőségét is. A közeljövőben pályázati lehetőséget keresünk 
egy kárpátaljai kiránduláshoz is, ezen túlmenően október-
ben a Hagyományőrzők találkozója is visszatér Bábolnára, 
melyre szeretettel várnak mindenkit.
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Kedves Olvasó! Néhány hétig valóságos focilázban égett az egész ország. Valóban csodálatos, 
ami hosszú évtizedek után megvalósult, bejutottunk az EB-re. No, és ami ez után következett! Mind-
annyian – határainkon innen és túl – egy emberként szurkoltunk a válogatottnak. Az, hogy eljutott 
nemzeti tizenegyünk a nyolcaddöntőig, minden magyarnak visszaadta a fociba vetett hitét. S mostan-
tól megint sok-sok kisfiú álmodik arról, hogy ő is bekerül a válogatottba. 

Régebbi idők focija ihlette  Lázár Ervin novelláját. Ezzel az alkotással búcsúzik szeptemberig az iro-
dalmi rovat. Jó pihenést, sok szép nyári élményt kívánok minden kedves olvasónak!

 Veresné Szkocsek Mária

LÁZÁR ERVIN:
FOCI

Odajön a fiam, elgondolkozva néz 
rám. Mint egy mélytengeri búvár a víz 
alól, kiemelkedem a munkából, mert 
látom, hogy valami fontosat akar kér-
dezni. 

– Apu, Isten szokott focizni? 
Furcsa képet vághatok, mert egy 

ijedt kis fintor fut át az arcán, bólint, 
mint aki a tekintetemből megértette, 
hogy sületlenséget mondott. Nem 
is alkalmatlankodik tovább, elmegy. 
Hosszan bámulok utána, a hátán 
is látom, hogy elszomorodott. Na, 
mormogom magamban, most meg-
bántottam. Próbálok visszazökkenni 
a munkába, de a távolodó, szomorú 
hát emlékképe nem hagy. Persze, 
mindig ez a hülye foci! Tele van a 
feje focistanevekkel, gólpasszokkal, 
cselekkel, bombákkal, hosszú indítá-
sokkal. A gólokról nem is beszélve. 
Betéve tudja a világbajnokság ösz-
szes gólját... Na, ebből elég! Hol is 
tartottam? De kicseleznek a betűk, a 
téren vagyok... Fociznak a srácok a 
téren, egy rosszul eltalált labda nagy 
ívben repülne az autók közé, de ott 
jön egy elegánsan öltözött úr, diplo-
matatáskával, hopp, egy fantasztikus 
légstoppal leveszi a lasztit, a jobb lá-
báról átteszi a balra, dekázik egy ki-
csit, bámulatos a technikája, az égbe 
rúgott labda pontosan a vállára esik, 
vállal veszi le, egy kicsit egyensú-
lyozza, „fölvállazza” a fejére, pörgeti 
a homlokán, aztán le a térdére, pat-
togtatja, dekázik. Nincs mese, ez egy 

labdaművész. Megindul a labdával a 
srácok felé, a háta mögé emeli, egy 
oxforddal maga elé teszi. 

– Na, vegyétek el – az arcán játékra 
kész mosoly. 

A fiúk rárohannak, de a diploma-
tatáskás habkönnyű cseleivel szem-
ben tehetetlenek. Már ott áll a kapu 
torkában, elfekteti a kapust, lő, gól. 
A srácok szájtátva állnak, ilyet még 
nem láttak. Az idegen meg már nin-
csen sehol. „Mi volt rajta olyan fur-
csa?” – kérdezi az egyik fiú. „Nem 
láttad, fénylett az arca!” ...Na tessék, 
nem vagyok normális! Most aztán 
ennek vége, koncentrálok és... Tulaj-
donképpen miért lenne idegen Isten-
től a játék? Hogy is írta József Attila? 
,,Ha a téren játszanak a gyerekek, Is-
ten közöttük őgyeleg.’’ Miért ne? 

Nagy elhatározással fölállok. Rá-
nyitok a fiamra. 

– Gondolkoztam a dolgon – mon-
dom eltökélten –, Isten igenis szokott 
focizni. 

Kivirul. 
– Akkor meg lehet rá kérni? 
– Mire? 
– Hogy álljon be egy kicsit a ma-

gyar válogatottba. 
Aha, hát erre ment ki a játék. 
– Akkor még bejuthatunk az Euró-

pa-bajnokság döntőjébe – mondja 
kérlelően, mintha bizony az én el-
határozásomon állna vagy bukna a 
dolog. 

– Azt gondolom – ráncolja a homlo-
kát –, hogy neki öt perc is elég volna. 
Csak öt percre álljon be. 

Nem rossz! Tessék elképzelni a 
meccset. Öt perc van hátra, az ellen-
fél három-nullra vezet. A hangosbe-

mondó bemondja, hogy a magyar 
csapat cserél. Limperger helyére be-
áll... hogy kicsoda, nem lehet meg-
tudni, mert a nagy zsibongásban 
nem érteni a nevét... meg hát há-
rom-nullnál?! Ugyan, kérem! 

Azért az új játékosban van vala-
mi figyelemreméltó. Látják? Hallják, 
ahogy elhalkul a lárma? Micsoda ha-
lotti csend. És aztán micsoda ováció! 
Negyven méterről, mintha zsinóron 
húzták volna. Ekkora gólt! De hiszen 
ez csak a kezdet. Sziszeg a közön-
ség, kéjesen sóhajt, ordít, tombol. 
Te Úristen, ekkora játékos! Naná! 
Négy-háromra győzünk. 

– Mit gondolsz, beáll? 
– Reménykedjünk – mondom, és 

visszaballagok a munkámhoz. De 
sehogyan sem akaródzik visszajutni 
hozzá. A betűk helyett egyre csak azt 
a fénylő alakot látom a pályán. 

– Istenem – motyogom magamban 
–, mi az neked, tedd meg már, ha ez 
a gyerek annyira kéri. Állj be öt perc-
re. Vagy kettőre. Akárha láthatatlanul 
is. Segítsd ezt a szegény csetlő-botló 
csapatot. S ha már itt jársz köztünk 
és volt öt perced a focira, miután le-
veszed a szerelésed, lezuhanyozol 
és újra utcai ruhába öltözöl, ne hagyj 
itt rögtön bennünket. Mert nemcsak 
a csapat csetlik-botlik. Állj egy kicsit 
a hátunk mögé, tedd a vállunkra a 
kezed. 

Valaki megérinti a vállam. Hátraka-
pom a fejem. A fiam. 

– Megígérte? – kérdezi. 
– Meg – mondom elszorult torok-

kal. 
Látod, Uram, most már nincs visz-

szaút. 
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A győri Vaskakas Bábszínház előadására tapsolhattak leg-
kisebb ovisaink június 1-én, a Kaszinó épületének 4-es ter-
mében, melyet Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyvezető igaz-

gatója ajánlott fel az óvodának. A szokatlan hely ellenére a 
művészek profi játéka és természetesen Bob és Bobek izgal-
mas kalandjai lenyűgözték az aprótalpú nézőközönséget.
 Szúkenyik Tamás bábművész elárulta, színházuk fontos-
nak tartja az úgynevezett ,,tájelőadásokat’’, amikor a teát-
rum termeiből kiszakadva, vidékre látogatva adhatják elő 
népszerű darabjaikat. Céljuk, hogy a legkisebb korosztály 
is megismerkedhessen a színház varázslatos világával, hi-
szen velük, pici gyermekekkel sokszor nem egyszerű beu-
tazni egy-egy előadásra. 

A bábolnai kiscsoportosoknak bemutatott darab immár 
190. alkalommal került színpadra. A két kisnyúl története 
nem volt ismeretlen a picik számára, hiszen a népszerű me-
seszereplőkért még szüleik is rajongtak az ő korukban. 

 A gyermekek gyakran láthatnak mesejátékokat az óvo-
dában is, viszont a közös színházlátogatás – még ha ,,hely-
ben’’ történt is –, remek közösségi élménynek bizonyult.  

HÁZHOZ JÖN A BÁBSZÍNHÁZ

HIRDESSEN A BÁBOLNAI FÓRUMBAN
Hirdetési díjaink: 1 oldal: br. 12.000,- Ft • 1/2 oldal: br. 7.500,- Ft • 1/4 oldal: br. 3.750,- Ft • 1/8 oldal: br. 2.000,- Ft

Ismét táborba várta az alsós gyerekeket a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ és az általános iskola. A közösen szer-
vezett nyári szabadidős elfoglaltság már hagyományokkal 
bír. A június 20 -án kezdődő nyári tábor első napja az ismer-
kedésé, ami mindig játékos formában történik. Az első na-
pon kézműves foglalkozás, sorverseny és gyümölcssaláta 
készítés is várt a táborozókra. Kedden és szerdán a csa-
ládsegítő munkatársai kötötték le a nebulók figyelmét, csü-
törtökön ismét az iskola szervezte a programokat, amelybe 
sportos délelőtt, bábolnai nevezetességeket feltáró séta, 
fagyi és aszfaltrajzverseny is belefért. A tábor koronája a 
pénteki csókakői buszos kirándulás volt a családsegítővel.

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető elmondta, ez 
a tábor minden évben a szülőknek nyújt segítséget, miu-
tán erre az egy hétre megoldottá válik a kisebb gyerekek 
felügyelete. Szervezésükben a programokba idén a rend-
őrség is bekapcsolódott, akik bűnmegelőzési tanácsokkal 
látták el a gyerekeket, hiszen a nyári időszak veszélyeket 
is tartogat. A foglakozás végeztével ajándékot is kaptak a 
gyerkőcök. Az intézményvezető elmondása szerint a heti 
programot úgy állították össze, hogy az költségtakarékos 

és egyben látványos, megfogó legyen a gyerekek számá-
ra. A nyári hőségben még nagyobb odafigyelést kívánt a 
gyerekek felügyelete, a forróságban filmvetítés, tekézés és 
szabadtéri főzés is volt. A csókakői terep újdonság volt a 
bábolnai gyerekek számára, és a visszajelzéseikből kitűnt: 
ez a kirándulás okozta a legnagyobb örömöt.

CSÓKAKŐI KIRÁNDULÁS VOLT A TÁBOR KORONÁJA

ÉLETFA ÜNNEPSÉG
Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ 

szeretettel meghívja önt és kedves családját 2016. augusztus 26-án 17 órára 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal előtti parkban felállított 

ÉLETFÁNÁL MEGRENDEZENDŐ ÜNNEPSÉGRE.
Az eseményen kerül sor a 2015. évben született gyermekek köszöntésére, 

mely alkalomból 28 kis levélke kerül fel az ÉLETFÁRA.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
BÁBOLNÁN ÉS A TÁRSULÁS TÖBBI TELEPÜLÉSÉN 

NINCS OK AZ AGGODALOMRA

Nemrég a napi írott és elektronikus sajtóban olyan hírek 
kaptak szárnyra, miszerint „nyárra leállhat a szemétszállítás 
az országban”. A bábolnai lakosok megnyugtatása érdeké-
ben a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás – melynek településünk is tagja további 111 
településsel együtt – közleményt adott ki, melynek lényege, 
hogy illetékességi területén nincs és nem is lesz veszélyben 
a hulladék elszállítása és a szelektív hulladékgyűjtés.

A társulási tanács elnökétől, Borsi Róberttől kapott infor-
mációk szerint a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
– mely cég a társulással történt szerződésének megfelelően 
a hulladékot elszállította és kezelte – szerződése 2016. júni-
us 30-án lejárt. Az új hulladékgazdálkodó vállalat kiválasztá-
sára irányuló eljárást a társulás idejében megkezdte, ám az 
ide vonatkozó rendeletek késedelmes megjelenése miatt a 
pályázatok beadási időpontját 2016. szeptember 12-re vol-
tak kénytelenek módosítani.

Annak ellenére, hogy a GYHG szerződése június 30-ig volt 
érvényben, a közbeszerzési eljárás sikerességétől függetle-
nül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása ezután 
is biztosított lesz. A törvény ugyanis kimondja, hogy ebben 
az esetben az új közszolgáltató kiválasztásáig, de legfeljebb 
2016. december 31-ig a régi szolgáltató látja el feladatait. 
Így tehát a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállít-
ja el továbbra is szemetünket, ezáltal az ingatlanhasználók-
kal jelenleg fennálló jogviszonya is változatlan marad.

Változás a közszolgálati díj számlázásában következett 
be. A törvény értelmében a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
és Vagyonkezelő Zrt. jogosultsága, hogy 2016. április 1-jétől 
a közszolgáltatási díjat beszedje az ingatlanhasználóktól. A 
számlázás tehát már jelenleg sem a közszolgáltató feladata.

A társulási tanács elnöke közleményében hangsúlyozta, 
jelenlegi tudásuk és információik szerint a 112 településen a 
belátható időre vonatkozóan aggodalomra nincs ok, ahogy 
a korábbiakban az országos helyzettel ellentétben és má-
sokhoz viszonyítottan eddig sem volt.

ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK 
ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A bábolnai hulladékudvart is működtető Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. arról tájékoztatta lapunkat, hogy 
cégüknél június 13-án és 14-én környezetvédelmi hatósági 
ellenőrzésre került sor. Ennek során a hatóság kifogásolta, 
hogy a hulladékudvarból származó építési-bontási hulladé-
kok között papír, fém, fa és műanyag is volt. Ezért a GYHG 
utasításban szabályozza a fent említett hulladékok elhelye-
zését. Ennek értelmében a térítésmentesen használható 
hulladékudvarokban az építési hulladékok csak az alábbi 
elkülönítés mellett helyezhetők el, mely a hulladékudvart 
használó személy feladata.

A GYHG Nonprofit Kft. által üzemeltetett Hulladékkezelő 
Központ engedélye nem teszi lehetővé, hogy kevert építé-
si hulladékot kezeljünk, ezért a hulladékudvarokban átvett 
építési-bontási hulladékokkal kapcsolatban a következőket 
rendelem el:
1. A hulladékudvarokban átvett építési-bontási hulladék 

csak betont, téglát, cserepet, kerámiát tartalmazhat, va-
lamint összetört síküveget

2. A lakosság által a hulladékudvarba bevitt építési-bontási 
hulladék esetében gondoskodni kell arról, hogy a beto-
non, téglán, cserépen és kerámián, valamint síküvegen 
kívüli, építés, bontás során keletkező egyéb hulladékok 
elkülönítésre kerüljenek a következők figyelembevételé-
vel:
– a műanyag ablak, ajtó, vödör, csövek, műanyag kád, 

zuhanyozótálca, fólia stb. a műanyag hulladékok kon-
ténerébe kerüljön,

– a fém kád, zuhany tálca, csövek stb. a fcm hulladékok 
konténerébe kerüljön,

– az építés során keletkező nem szennyezett karton a 
papír hulladékok konténerébe kerüljön,

– a nem összetörhető, vagy fémet tartalmazó üveg hulla-
dék és az öblös üveg hulladék elkülönítéséről gondos-
kodni kell,

– az építés-bontás során keletkezett egyéb, nagydara-
bos hulladék a lomot tartalmazó konténerbe kerüljön

3. A szélvédő üveg nem építési hulladék, azt a hulladékud-
varban nem lehet átvenni.

4. Az azbesztet tartalmazó hullámpala veszélyes hulladék, 
azt építési hulladékként a hulladékudvarban leadni nem 
lehet.

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd:  8:30–11:30, 12:30–14:30
Szerda:  szünnap
Csüt.:  8:30–12:30, 13:30–15:00
Péntek:  szünnap

Dr. Horváth Klára
polgármester fogadóórája: 

csütörtök 8:30 – 12:30.

Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön hivatali 

ügyfélfogadási időben.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
Értesítjük az érdekelteket, hogy július és augusztus 
hónapban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás, 
legközelebb szeptember 26-án hétfőn fordulhatnak 
problémáikkal a tanácsadókhoz. 14 és 16 óra között a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében 
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna 
ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében 
bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és 
társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási 
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
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Régi hagyomány, hogy Szent Iván-éj alkalmából egész 
napos programokkal várja városunk fiataljait a Bábolnai 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A mulatságot az év 
legrövidebb éjszakájának napjához legközelebb eső szom-
batra tervezik, amely idén június 25-re esett. Az eseményre 
testvérvárosunk, Hidaskürt fiataljai is ellátogattak. 

Soós Gábor, a GYÖK polgármestere lapunknak elmond-
ta, idén igyekeztek megtalálni az arany középutat a régi, 
már tradíciónak számító programok és az újítások között. 
A napot rögtön egy újdonsággal, csocsóversennyel kezd-
ték, melyre a koradélutáni forróság ellenére sokan jelent-
keztek, így végül négy csapat mérethette meg ügyességét. 
Az izgalmas mérkőzéseket végül egy általános iskolás csa-
pat nyerte meg Morvai Dániel és Burián Patrik révén, akik 
mindenkit meglepve és lenyűgözve ontották a gólokat. A 
második helyezett Sebestyén Szabolcs és Bede Gábor, a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Janus Martin 
és Soós Gábor állhatott. 

Természetesen a népszerű, hagyományos pókerbajnok-
ság sem maradt el, melyet idén tizedik alkalommal ren-
deztek meg. A lebonyolításban ezúttal is profi segítséget 
kaptak. A jubileumi alkalom tiszteletére az első három he-
lyezettet egy különleges kupával jutalmazták.  Időközben 
a megmérettetés alatt serény készülődés zajlott: a Sza-
badidőközpont melletti területen izzították a bográcsokat. 
A szintén újdonságként ható főzőversenyen lelkesen bu-
gyogtatták kondérjaikat a jelentkezők, akik egy egyszerű 
étel, a paprikás krumpli elkészítését kapták feladatul. Az 
elkészült ételremekeket a Panák Zsófia GYÖK képviselő, 
Veresné Szkocsek Mária alpolgármester és Sáhó András, 
a polgárőrök helyi vezetője alkotta zsűri értékelte. A ver-
senybizottság értékelése szerint Lengyel Dániel és csapata 
főztje sikerült a legízletesebbre, míg a második és harmadik 
helyezést Sebestyén Szabolcs és Bede Gábor, illetve Soós 
Gábor és felesége, Pálfalvai Adrienn nyerte el. A főzőver-
seny ötlete népszerűnek bizonyult, a jövőben több ilyen jel-
legű rendezvényt is terveznek majd. 

A délután folyamán a Tiamo Moderntánccsoport műsorát 
élvezhette a közönség, a lányok táncát vastapssal jutalmaz-
ták. Az előadás után ismét egy különösen látványos prog-
ram következett, a Tatabánya Mustangs amerikai futballcsa-
pat izgalmas labdajáték-bemutatóját láthatták. A 2006-ban 
alakult gárda számos elismerést zsebelt már be, igényes 
showjukkal sok érdeklődő figyelmét felkeltették eme külön-
leges sport iránt. 

A szervezők ügyeltek arra, hogy interaktív programokkal 
is kedveskedjenek a fiataloknak. Bujáki Bálint, ötszörös or-
szágos és kétszeres Európa bajnok íjász lebilincselő bemu-
tatója után ők maguk is elsajátíthatták az íjászat fortélyait.  

Az izgalmas programok után végül a nap legjobban várt 
eseménye is elérkezett. A Szent Iván-napi hagyományok 
fénypontja a tűzgyújtás, melyhez Bálint és társai segítsé-
gével égő nyílvesszőkkel gyújtották meg a máglyát. A nem 
mindennapi látvány hatalmas sikert aratott, bíznak benne, 
hogy a jövőben is sor kerülhet rá. A nap lezárásaként a Cse-
peredők néptáncosainak vezetésével közösen táncolták 
körbe Szent Iván tüzét, melyhez számtalan hit és babona 
kapcsolódik.

AZ ÉV LEGRÖVIDEBB ÉJSZAKÁJÁN...
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Az állami tulajdonú Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok legfonto-
sabb szerepe a lótenyésztésben 
világszerte híres Shagya-arab és 
az arab telivér fajták megőrzése, 
a génállomány megóvása, az 
épített műemlékek, épületegyüt-
tesek méltó védelme és fenntar-
tása. Csak kevesen tudják, hogy 
Magyarország utolsó állami 
angol telivér ménese is Bábol-
nához tartozik, az itt tenyésztett 

lovak magyar és külföldi versenyek elismert résztvevői.
A 2012-ben megépített négyévszakos lovaspályával a Mé-

nesbirtok azon kevesek közé tartozik, mely képes kiszolgál-
ni a lovassportok szinte teljes tárházát. Környezeti adottsá-
gai révén már évtizedek óta kitűnő helyszíne Bábolna Derby 
elnevezéssel rangos nemzetközi távlovas versenyeknek. 
Folyamatosan épül és fejlődik a lovastusa terepversenye-
inek óriási zöld területe, melyhez szorosan kapcsolódik a 
lovaspálya, ahol a military megmérettetések díjlovagló és 
díjugrató versenyeit bonyolítják. A díjugrató szakág az, 
amelyik legtöbb versenyét bonyolítja Bábolnán. Megyei, re-
gionális és országos szintű megmérettetések kedvelt hely-
színe a kitűnő talajú lovaspálya, melyet a professzionálisan 
megszervezett kiszolgáló háttérlétesítmények tesznek az 
ország egyik legjobb színterévé. Nem csoda hát, hogy sorra 
dőlnek a résztvevői és startlétszámok. Ennek eredménye-
képpen 2015 augusztusában már itt rendezték a díjugratás 
csúcsversenyét, az országos döntőt. Szeptember 17-én a 
Nemzeti Vágta nemzetközi futamában immár harmadszor 
szerepeltek bábolnai arab lovak.

Természetesen a hazai agrárium évenkénti egyik legna-
gyobb kiállítását, a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok ren-
dezvénysorozatát is a Ménesbirtok rendezhette. 

A 2016-os év is sűrű programokkal invitálta a lovassport 
ágazatait. Áprilisban díjugrató és military országos minősítő 
verseny, májusban nemzetközi távlovas verseny és újabb 
díjugrató országos minősítő, júniusban pedig regionális díj-
ugrató kvalifikációs megmérettetés zajlott hétvégenként. 

A Ménesbirtok elsőrangú tenyésztői munkáját fémjelzi, 
hogy 2016. január 22-én a 2015. év Tenyésztő Championja 
díjat vehette át Balika Attila ménesvezető a lóverseny gála 
keretében. A dióspusztai ménes 50 győzelemmel zárta az 
elmúlt évet, „Megkapó” nevű kancájuk pedig a legjobb 
hazai tenyésztésű ló lett. Második helyen végzett és a leg-
jobb kancaként zárt a Magyar Derbyn, augusztusban pe-
dig megnyerte a Magyar Kancadíjat is. Ezen kívül még két 
nagydíjban is a harmadik helyet szerezte meg. 2016. május 
8-án a Kincsem Parkban a három éves telivérek 1600 mé-
teres kiemelt versenyében a „My Luck” nevű ló megnyerte 
a Nemzeti Díjat. Ezen a napon a már hétéves „Meteorit” is 
maga mögé utasította a színvonalas mezőnyt az 1200 mé-
teres elit kategóriás Kőbánya Díj – Csekonics József Emlék-
versenyben. 

Az év további részében is komoly kihívások elé néz a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok. A legközelebbi eseményre au-
gusztus első hétvégéjén kerül sor. Ekkor rendezi a díjugrató 
szakág  a Pettkó-Szandtner Tibor nevével fémjelzett nagy 
nemzetközi díjugrató versenyét, melyre Közép-Kelet-Euró-
pa és hazánk legjobb lovasai érkeznek. Augusztus második 
hétvégéje már az úgynevezett Championátus küzdelmeit 
hozza, ahol a 10 és 25 év közötti lovasok mérik össze tu-
dásukat. A gazdanapok idején, szeptember 1-je és 4-e kö-
zött rendezik a díjugrató országos bajnokság döntőjét, mely 
amellett, hogy a szakág legnagyobb nemzeti versenye, idén 
a kiállítás eseményei miatt várhatóan óriási tömegeket vonz 
majd. Az év sorrendben utolsó versenyére október 7-e és 
9-e között kerül sor, ekkor a lovastusa szakág érkezik Bá-
bolnára legnagyobb nemzetközi szintű versenyével.

2016-ban már 30. alkalommal rendezik meg a Bábolnai 
Nemzetközi Gazdanapokat, ahol a lovasbemutatók és gép-
bemutatók mellett számos szakmai program és kiállító várja 
az érdeklődőket. Az augusztus 31-től szeptember 3-ig tar-
tó mezőgazdasági kiállítás és vásár nem csak üzletileg és 
szakmailag hasznos, hanem különleges élményt is nyújt. A 
Ménesbirtok szervezésében naponta látványos lovasbemu-
tatók várják a vásárban megpihenni vágyókat. A gazdana-
pok idején, augusztus 31-e és szeptember 3-a között rende-
zik a díjugrató országos bajnokság döntőjét, mely amellett, 

hogy a szakág legnagyobb nemzeti versenye, közben a 
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség lo-
vasai fognak alaki kiképzést végezni és bemutatót tartani. 
Várhatóan idén óriási tömegeket vonz majd Bábolnára a 
rendezvény.

A részletes programok még nem alakultak ki 
pontosan, azokról később 

a www.babolnaigazdanapok.hu,
a babolnamenes.hu,

valamint a www.btv.hu weboldalakon 
tájékozódhat.

MÉNESBIRTOK A GÉNMEGŐRZÉS, A LOVASSPORTOK 
ÉS AZ AGRÁRIUM SZOLGÁLATÁBAN
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J. H. Ziegler Magyarország Kft. Bábolna, Ipar u. 3.
Bábolnára keresünk azonnali belépéssel 

könnyű fizikai munkára betanított és raktári 
dolgozókat

Alapkövetelmények:
 - állóképesség
 - rugalmasság
 - lojalitás
Amit kínálunk:
 - stabil munkahely, hosszú távú munka
 - kellemes munkahelyi légkör
 - versenyképes juttatási csomag
 - előrelépési lehetőség 

Ha egy jó hangulatú csapatot keresel, 
akkor köztünk a helyed!

Jelentkezés:
Email: szemelyugy@ziegler.eu

(rövid önéletrajzot várunk)
Telefonon: 0670/427-2964 (ha a telefont 
nem vesszük fel, küldj SMS-t, visszahívunk!).

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Július 17-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 16. vasárnap 10.45 szentmise
Július 24-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 17. vasárnap 10.45 szentmise
Július 31-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 18. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 7-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 19. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 14-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 20. vasárnap (Gépjármű szentelés) 10.45 szentmise
Augusztus 15-én hétfőn 10.45 szentmise
Nagyboldogasszony ünnepe 
Augusztus 20-án szombaton 10.45 szentmise
Szt. István király ünnepe (Kenyérszentelés) 
Augusztus 21-én vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 21. vasárnap 10.45 szentmise
Augusztus 28-án vasárnap 10.00 rózsafüzér
Évközi 22. vasárnap (Terményáldás) 10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 17. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 24. –  Vasárnap 11 óra
JÚLIUS 31. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS   7. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 14. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 21. –  Vasárnap 11 óra
AUGUSZTUS 28. –  Vasárnap   Újkenyér hálaadás 11 óra
SZEPTEMBER   4. –  Vasárnap   Tanévnyitó 11 óra
SZEPTEMBER 11. –  Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész - Elérhetősége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JÚLIUS 17. vasárnap 15.00 óra

AUGUSZTUS 7. vasárnap 15.00 óra
AUGUSZTUS 21. vasárnap 15.00 óra
SZEPTEMBER 4. vasárnap 15.00 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész  - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Európai Szociális
Alap

Újra várja 

a Közép-Dunántúli

ingyenes jogsegélyszolgálat.

Szolgáltatásainkat igénybe vehetik személyesen 
irodáinkban, on-line módon, illetve telefonon az 

ingyenesen hívható zöld számon.

06-80/ 778 8000

www.jogpontok.hu

Bábolnai Alapszolgáltatási központ 

(Zrínyi u. 15.) 
Minden hónap 1.,2.,3.,4. csütörtök 14,00-18,00 

BÁBOLNÁN

Kérném az I. számú háziorvosi praxis be-
tegeit, hogy gyógyszerfelíratás céljából 
lehetőleg a rendelési idő előtti 1 órában 
szíveskedjenek megjelenni az alábbiak 
szerint: 
hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 9.00 óra
kedd, csütörtök:  12.00 – 13.00 óra.
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Bábolna, 2015. szeptember 9–10.

ÍZELÍTŐ 
A PROGRAMOKBÓL

Idén nagykorúvá válik a Kukorica Fesztivál, 
ennek örömére számos országos hírű előadót 
hívtunk meg városunkba. Itt lesz Tihanyi Tóth 
Csaba és felesége, valamint a Bon-Bon együt-
tes, a 4for Dance, Szaby és Kis Grófo is. A ha-
gyományokhoz hűen a helyi tánccsoportok, és 
a Ritmus Koncert Fúvószenekar is fellép az ese-
ményen. Az esti bulihangulatról a Bówly Roll 
és az Electron Band gondoskodik.  A gyerme-
kek szórakozásáról sem feledkeztünk meg. Az 
Aranyszamár Bábszínház  és  a Zsebsün együt-
tes is fellép a fesztiválon.

Jelenleg tudható időpontok
Péntek: 

18:05 Bon –Bon 
18:50 4 for Dance 
19:30 Szaby 
20:30 Tűzijáték
20:45 Bowly Roll 

Szombat: 
18:00 Tihanyi Tóth Csaba 
19:00  Kis Grófo   
20:00-tól tombola
20:30 Electron Band

A részletes programokat megtekinthetik a 
plakátokon, a Bábolnai Televízió és Bábolna 
Város honlapján, valamint a facebookon.

XVIII.

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Augusztus 20-án a keresztény magyar állam 
alapításának évfordulóján az új kenyér ünne-
pén 11 órakor ökumenikus kenyérszentelés 
lesz a Bábolnai Nepomuki Szent János Római 
Katolikus Templomban.

ZENÉLŐ ARBORÉTUM
AUGUSZTUS 19. 19 ÓRÁTÓL

Az államalapítás ünnepének előestéjén zené-
vel telik meg az arborétum. A rendezvény in-
gyenes, mindenkit szeretettel várunk!

BÁBOLNAI
MŰVÉSZTÁBOR

2016. AUGUSZTUS 22-28.
Idén is ellátogat a városunkba  egy csoport al-
kotó, akik, ihletet merítenek Bábolna szépsé-
geiből.  A Bábolnai Általános Iskola művészeti 
termében a művészek szívesen látnak min-
denkit, akiket érdekel az alkotás folyamata, 
vagy csak szeretné megismerni őket.

Tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy 
lapunk a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően augusztusban nem jelenik 
meg. Legközelebbi lapszámunkat szep-
tember 10-i megjelenéssel tervezzük.
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Nem kell feltétlenül felkeresnie annak a NAV ügyfélszol-
gálatát, akinek javítania kell hibás személyijövedelem-
adó-bevallását. PIN-kóddal ugyanis telefonon korrigál-
ható az értesítésben említett hiba.
A NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszerén ke-
resztül személyes megjelenés nélkül, telefonon is javíthat-
ják adóbevallásukat azok, akiket a NAV értesített a hibáról. 
Ehhez egyedi azonosító, PIN-kód szükséges, amit a „TEL” 
jelű adatlapon lehet kérni akár papíron, akár elektronikusan. 
Az adatlap a NAV weboldalán, a www.nav.gov.hu „Nyomtat-
ványkitöltő programok” menüpont alatt érhető el.
Telefonon keresztül is javítható bevallási hiba lehet például, 
ha a családi kedvezmény érvényesítésekor a gyermek ada-
tait hiányosan adták meg, vagy ha pontatlanul közölték az 
önkéntes biztosító pénztári adatokat. A hibás szja-bevallást 
sokszor a NAV automatikusan javítja, de ha a hiba csak az 
adózó közreműködésével korrigálható, a NAV levelet küld a 
javítás lehetséges módjairól. Visszaigényelhető adó esetén 
a 30 napos utalási határidőt a bevallás javításának napjától 
kell számolni. 

A bevallást javítani és más adóügyeket intézni PIN-kóddal 
lehet a 06-40/20-21-22-es telefonszámon (július 1-jétől a 
06-80/20-21-22-es számon), ahol menürendszer segíti a 
választást. Jelenleg 17 ügycsoportban lehet telefonon in-
tézkedni, például az adózói minősítéssel kapcsolatos infor-
mációk, vagy a folyószámla adatok lekérdezésére, egyezte-
tésére, az adatok változásának bejelentésére is használható 
a rendszer. A bevallás javításához négy lépésben lehet el-
jutni. A második lépés után meg kell adni az adóazonosító 
jelet és a PIN-kódot.
1. lépés: 1-es - Ügyintézés és konkrét ügyekre vonatkozó 
tájékoztatás
2. lépés: 1-es - Ügyintézés saját ügyben, adóazonosító jel 
és PIN-kód megadása
3. lépés: 2-es - Bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés, tájé-
koztatás
4. lépés: 1-es - személyijövedelemadó-bevallás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei

Adó- és Vámigazgatósága

TILOS FÜRDENI:
– hajóútban, 
– a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyha-

jók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló 
úszóművek 100 méteres körzetében,

– vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivé-
teli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelő-
helyek 100 méteres körzetében,

– kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt vízisí 
és vízi robogó (jet-ski) pályák, valamint egyéb motoros 
vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, ha-
jóállomások területén,

– egészségre ártalmas vizekben,
– a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a 

városok belterületén lévő szabad vizekben,
– éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, 

ha a vízterület megvilágított, és legfeljebb a mélyvíz 
határáig,

– ahol azt tiltó tábla jelzi.

NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
Ne fürödjön teli gyomorral!
Soha ne ugorjon felhevült testtel a vízbe!
Figyeljen a víz alatti akadályokra!

Soha ne ússzon egyedül, társnak lehetőleg felnőttet vá-
lasszon!
Ne ússzon és ne bukjon a víz alá ugrálásra kijelölt terü-
leten!
Figyelje a strand területét jelző bójákat!
Ne fürödjön alkoholos állapotban!
Ha nem tud úszni, ne használjon gumimatracot!
Ismeretlen helyen soha ne ugorjon a vízbe!

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyer-
mek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a 
szabad vizekben.
Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a 
jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy mentőgal-
lér használata. Az úszógumi használatánál figyelembe kell 
venni - mivel egységes méretben készülnek -, hogy ha 
nem megfelelő szorosságú, akkor a használója könnyen 
kicsúszhat belőle, ha pedig túl szoros, felbillenés esetén fi-
zikailag nehéz a megfelelő testhelyzet újbóli felvétele, ezért 
ez könnyen végzetessé válhat. A karúszó nem nyújt megfe-
lelő biztonságot!

Kérjük, tartsák be az Önök biztonságát szolgáló szabályo-
kat!

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

AKÁR TELEFONON IS JAVÍTHATÓ A HIBÁS SZJA-BEVALLÁS

A NYÁRI FÜRDŐZÉS SZABÁLYAIRÓL
A víz jó barát, de adott esetben a meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé válhat. 
Szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a he-
lyeket szakemberek választják és jelölik ki. Itt vannak meg a feltételek, amelyek lehetővé teszik 
– szükség esetén – a gyors mentést. Azonban ezeken a helyeken is ügyelni kell, hogy csak a 
fürdőhelyet kijelölő bóják között történjen a fürdőzés.
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Ismét, mozgásra ösztönözte a bábolnaiakat a Bábolnai 
Hölgyek Egylete a június 19- re szervezett kerékpártúrájuk-
kal. A tavalyi esztendőben már lebonyolított rendezvény 
sikerén fellelkesült társaság idén újításokat is vitt a sporte-
seménybe. Ezúttal mintegy nyolcvan résztvevővel indították 
a 35 kilométeres távú versenyt. Az időjárás is kedvezett az 
egyébként kortalan megmérettetésnek, hiszen életkortól 
függetlenül bárkit szívesen láttak a szórakoztató verseny-
ben.

Nagyon vegyes életkorú és edzettségű társaság indult út-
nak Bana felé a túra alkalmával, tudtuk meg Kozma Ágnes-
től, aki azt is elmondta: a tavalyinál hosszabb távval kecseg-
tettek az újításnak számító banai kitérővel, a Bábolna-Ba-
na-Ács-Nagyigmánd-Bábolna útvonalon. Szíjártóné Bojtor 
Katalin hozzátette, a domborzati viszonyok is megnehezítet-
ték a kerekezést, de a szervezők mindenkit megvártak, nem 
engedték, hogy bárki is lemaradjon. Köszönhető ez annak, 
hogy nem a versenyszellemet szerették volna felébreszteni, 
hanem egy valódi közösségi élményt igyekeztek teremteni 
akciójukkal. A szervezők a versenyt megelőzően végigte-
kerték, leellenőrizték a közel két és fél óra alatt teljesíthető 
távot. A túranapon a felvezetést a helyi polgárőrség bizto-
sította. A Bábolnai Hölgyek Egyletének kerekezése idén is 
sikert aratott, mindenki biztonsággal és jó érzéssel letekerte 
a betervezett útvonalat.

Mint megtudtuk, a folytatásban is lesz még sportos prog-
ram a Bábolnai Hölgyek Egyletének szervezésében. Várha-
tó őszre ugyanis a hagyományos gyalogtúra, mely szep-
tember elejei sportrendezvény időpontja, útvonala és távja 
még szervezés alatt van.

„SZÜNIDEI MATINÉ”
SPORTPROGRAMOK

JÚNIUS 27-TŐL AUGUSZTUS 26-IG.
Sportcsarnok:

kedden és csütörtökön floorball (térítésmentes)

Iskolai kosárlabdapálya:
hétfőtől péntekig 17:00–19:30 igény alapján térítés-

mentesen kosárlabdázást biztosítunk.

Iskolai műfüves pálya:
hétfő

16:30 - 18:00: iskolás gyerekek (foci)
18:00 - 19:00: baráti társaság (öregfiúk - foci)
19.00 - 20:00: kiadó, egyeztetés alapján

kedd 
16:30 - 18:30: óvodás, iskolás gyerekek (foci)
18:30 - 19:30: baráti társaság (HatSped - foci)

szerda 
16:30 - 18:00: iskolás gyerekek (foci)
18:00 - 19:30: kiadó, egyeztetés alapján

csütörtök 
16:30 - 18:30: óvodás, iskolás gyerekek (foci)
18:30 - 19:30: baráti társaság (HatSped - foci)

péntek
16:30 - 18:00: iskolás gyerekek (foci)
18:00 - 19:00: baráti társaság (öregfiúk - foci)

Óvodás- és iskoláskorú gyerekek részére
a műfüves pálya használata térítésmentes, 

a bérleti díj felnőtteknek 2.500 Ft/óra.

Bővebb információ Szilágyi Ágnestől kérhető 
a 30/417-9236-os telefonszámon.

Jó nyaralást, kellemes időtöltést kívánunk!

A Bábolna SE felnőtt kézilabda csapatának tavaly szeptemberi felbomlása ellenére a nagyon jó csapategység és a 
kézilabda szeretetéből adódó összetartás újra összehozta a lányokat, és idén is részt vettünk a vonyarcvashegyi Balaton 
Beach Cup Nemzetközi Strandkézilabda Tornán a június 11-i hétvégén. A 15 csapatos tornán a csoportunkban első helyen 
végeztünk, így vasárnap kora délután már a döntőbe jutásért küzd-
hettünk. Ezt az akadályt is sikeresen teljesítve a döntőben a legjobb 
német csapat ellen léptünk pályára. Nehezen indult a mérkőzés, 
az első félidőben sajnos alul maradt a csapat, de a második félidő-
re összeszedtük magunkat és nagy küzdelem árán megnyertük a 
rangadót. Így szétlövésre került sor, ahol magabiztosan 3:0 arány-
ban diadalmaskodtunk, így idén harmadszor is sikerült elhódítani a 
legjobbnak járó kupát.

Játékosok:  Rácz Nikolett, Ézsey Brigitta, Szegedi-Szántó Zita, 
Dobozy Alexandra, Urbán Nikolett, Simon Lilla, Kovács Karina, Kar-
vaj Diána, Gyurkovics Rita, Farkas Renáta, Nagy Tímea, Molnár Vik-
tória, Fehér Mária. Edző: Fehér Mária

KÉZIS LÁNYOK SIKERE

KERÉKPÁRTÚRÁRA

CSÁBÍTOTT A HÖLGYEGYLET
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A bábolnai Miskolczi Julianna a hetedik helyen végzett a 
győri tízméteres sportlövő Európa-bajnokságon, ezzel olim-
piai kvótát szerzett női puskában. Nagy álma teljesül, hiszen 
ott lesz a riói olimpián a nyolc magyar sportlövő közt.

Miskolczi Julianna neve Komáromban és Bábolnán is igen 
szépen cseng. A fiatal, harmincas éveiben járó sportoló Bá-
bolnán él, de Komárom színeiben, a KVSE sportlövő szak-
osztályában versenyez. Mint elmondta, ez a kétlakiság kis-
lánya miatt történik, mert a bábolnai nagyszülők nagy terhet 
vesznek le Juci válláról, míg kislányára, Emmára vigyáznak. 

Így volt könnyebb, magyarázta Juci, aki nem szívesen 
bízná kislányát idegenekre. Miskolczi Julianna ráadásul az 
édesanyai teendők mellett éri el kitűnő eredményeit, mely 
sportolói elhivatottságát is szépen tükrözi.

– Húsz éve sportolok. A Marczibányi téri Általános Isko-
lában fedeztem fel 1996-ban a sportágat testnevelés órán. 
Akkor még ott működött a Budapesti Polgári Lövészegylet, 
ahová ellátogattam. Az évfolyam legjobb négy sportoló-
ja közt egyedül én maradtam a lövészetnél. Ezt követően 
serdülő koromban értem el szép eredményeket, az első 
országos versenyemről 12 évesen három éremmel tértem 
haza. A sportlövészet úgy megfogott, hogy egyértelmű lett 
számomra. A terhességem és Emma születését követően 
újra folytattam a sportlövészetet. Szerencsére, kislányom 
nagyon alkalmazkodó, és nem nehezíti meg a helyzetem 
hisztivel. Emma ezt már megszokta, a nagymamánál jó he-
lyen tudom, magyarázta Juci.

A győri Magvassy Mihály Sportcsarnokban megrendezett 
EB fontos állomása volt sportpályájának. A felkészülés egy 
másfél évet felölelő időszak volt Juci életében, aki a korábbi 
hat kvótaszerző lehetőséget elszalasztotta. A győri verseny 
azonban sikert hozott: 418,2 körös alaperedményével az 
egyes számú lőállást érdemelte ki a fináléban. A döntő kie-
séses rendszerű, az első nyolc sorozat után két lövésenként 
az utolsó elbúcsúzik a mezőnytől. A szabályok szerint két 
hármas sorozattal kezdtek a lövők: az első után Miskolczi 
30,1 körrel holtversenyben volt hatodik Dvorsakkal, két ti-

zeddel megelőzve Lüstenbergert, a következő három lövést 
követően pedig a szlovén és a magyar – illetve a brit Jenni-
fer McIntosh is – egyaránt 60,9 körrel állt a mezőny végén. 

Nagyon nehéz verseny volt. Az alapverseny során érez-
tem, hogy jól ment, ám egészen a 35. lövésig nem néztem 
meg, hogy állok. Akkor azonban már egyértelmű volt, hogy 
416-nál nem lehet rosszabb, ezért az utolsó öt sorozatot 
még jobban akartam lőni. A fináléban elmondhatatlanul iz-
gultam, a hatodik lövés után muszáj volt jókat lőnöm, mert 
tudtam, ha nem sikerül, akkor vége.

Juciról köztudott, hogy kiválóan kezeli a feszült helyzete-
ket, amiből ezúttal is kijutott számára. A győri EB a biztos 
olimpiai kvótát jelentette. Augusztusban tehát irány Rió! 
Miskolczi Julianna is ott lesz a 160 magyar sportoló közt. 

Remélem, hogy addigra nagyon jó formában leszek. Min-
dent megteszek érte. Mindenképpen szeretnék döntőbe 
jutni. Ott bármi lehet. Sosem álltam még az olimpián, nem 
tudom, mi vár rám ott, de nagyon várom – magyarázta mo-
solyogva a tőle megszokott szerénységgel.

A sportlövészet gazdag éremszerző sportág az olimpián, 
mert az indulási joggal két versenyszámban is szerepelhet-
nek a sportlövők. Juci is így lesz, drukkolunk érte!

IRÁNY RIÓ!
MISKOLCZI JULIANNA AZ OLIMPIÁRA KÉSZÜL

A bábolnai labdarúgópályán, az U19-es csapat mérkőzé-
sének végén került sor az ovis focisták búcsúztató ünnep-
ségére. Hat ifjú labdarúgó palánta fog szeptembertől isko-

lába járni, így egy korosztállyal feljebb folytatják labdarúgó 
pályafutásukat. Szilágyi Ágnes, az ovis focisták segítője 
búcsúztatta el az ifjoncokat, akik megilletődve álltak a pá-
lya gyepén. Csongrádi Péter edző és Fábián Dávid segítő 
csiszolgatta a csemeték focitudását, melyet a Bozsik prog-
ram keretein belül, valamint a Mikulás és Nyuszi Kupákon 
mutathattak meg.

Az ifjú labdarúgó palánták egy-egy szál virágot és apró 
búcsúajándékot vehettek át dr. Horváth Klára polgármester-
től, Lipótné Horák Valéria óvodavezetőtől és Nagy Lajostól, 
a BSE elnökétől.

Az ovifocitól elköszönő Ágoston Péter, Gyécsek Balázs, 
Horváth András, Horváth Márton, Láng Antos Huba, Kozma 
Viktor, Vízkeleti Gergő, Tóth András jövő szezontól remélhe-
tőleg már az U7-es korosztályban folytatja.

ELBALLAGTAK AZ OVIS FOCISTÁK IS
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Még áprilisban szerepelt a WKF Ma-
gyar Bajnokságon a bábolnai  Pataki  
Bence,  aki  a komáromi  Tempo  Ka-
rate Sportegyesület berkeiben, a Den 
Shin Dojo versenyzőjeként indult im-
már sokadszorra a nagyszabású meg-
mérettetésen. Ez a verseny a karate 
sportág hazai koronája, amin a bábol-
nai ifjú 2009 óta szerepel szép eredmé-
nyekkel. Akkor magyar bajnoki arany 
és ezüst éremmel tért haza, majd azt 
követően 2011-ben aranyat, 2013-ban 
ezüstöt 2014-ben és 2015-ben pedig 
bronzosan csillogó érmet szerzett. Az 
idei esztendőben sem hagyta ki a ma-
gyar bajnoki versenyt, ezúttal ezüstér-
met zsebelt be csapatkatában.

Bence a diákolimpiai országos me-
zőnyben is benne van immár 2009 óta. 
Az első ilyen szerepléséről is aranyé-
remmel távozott, majd 2010-ben bron-
zot, a következő évben ismét aranyat, 
2012-ben katában és kumitében is 
bronzot szerzett klubjának és iskolájá-
nak egyaránt, hiszen Bence a Magyar 
Diáksport Szövetség nyilvántartásán is 

a Bábolnai Általános Iskola diákjaként 
szerepel. A legnagyobb elismerés talán 
az lehetett számára, amikor 2015-ben 
Magyarország jó tanulója-jó sportolója 
kitüntetésben részesült, mely szépen 

tükrözi hozzáállását a tanuláshoz és a 
sporthoz egyaránt. A komáromi klub 
egyik legkitartóbb versenyzője, aki 
szinte minden megmérettetésen elin-
dul. Még az iskolai teendők terhe mel-
lett is vállalta az utazást Komáromba, 
a heti több alkalommal zajló edzések 
helyszínére. Edzője: Filep Imre 7 da-
nos mester, kitűnő sportoló példakép 
, akárcsak édesapja, Pataki László, 
akinek Bence nemcsak a versenyzé-
sek finanszírozását köszönheti, hanem 
az erkölcsi támogatást és a sportsze-
retetet is. Pataki Bence élete is nagy-
ban megváltozik a jövőben, hiszen a 
bábolnai tehetség most búcsúzott is-
kolájától, és a következő tanéve már 
a középiskoláról szól. Remélhetőleg 
kitartása és a versenyszelleme a kö-
zépiskolai megterhelések mellett sem 
lesz mulandó, és a folytatásban is az 
eddigiekhez hasonlóan szép eredmé-
nyekkel örvendezteti meg klubját, egy-
kori és leendő iskoláját és városunkat, 
Bábolnát. 

Óriási sikert ért el a bábolnai sport-
csarnokot hazai pályának tekintő 
Bőny-Szavill Consulting futsalcsapa-
ta. A 2015 őszén szerveződött gár-
da újoncként indult az NB II nyugati 
csoportjában, ahol olyan ellenfelekkel 
kellett megküzdenie, mint a Fradi, va-
lamint az összes budapesti egyetemi 
együttes. A Fradiról tudjuk, hogy évek 
óta szeretnének feljutni a legfelsőbb 
osztályba, komoly anyagi háttérrel 
rendelkeznek, és tervszerű edzés-
munkával készülnek a mérkőzésekre. 
Az egyetemi csapatokat fiatal, erőtel-
jes játékosok alkotják szintén komoly 
szakmai háttérrel. A bőnyi csapat vi-
szont olyan labdarúgókból áll, akik kü-
lönböző nagypályás bajnokságokban 
szerepelnek, hetente pedig összeáll-
nak a futsal kedvéért egy-egy találko-
zóra. Az NB II-es bajnoki szezon 30 
fordulójában 21 alkalommal győztek, 
mindössze két vereséget szenvedtek 
el - azt is a Fraditól - és egy döntetlen a 
mérlegük. Ezzel a Fradi mögött a má-
sodik helyen fejezték be a bajnokság 
alapszakaszát, így a szabályok értel-
mében döntő mérkőzéseket játszhat-
tak a végső győzelemért, majd az NB 

I-be jutásért. Első körben a Népliget-
ben a Fradi ellen 4:4 arányú döntetlent 
értek el, majd a visszavágón Bábolnán 
szenzációs küzdelemben kiütötték a 
ferencvárosiakat 4:2-es győzelmükkel. 

Aztán június 10-én a keleti csoport 
bajnokával, a Kincsem Lovaspark SE 
gárdájával találkoztak Tápiószentmár-
tonban, aki a középcsoport bajnokát, 
a pécsi PTE-PEAC gárdáját ütötte ki 
a feljebbjutástól. Az első mérkőzésen 
nagy küzdelemben 2:2-es döntetlent 
értek el. 

A visszavágón, június 13-án Bábol-
nán 1:1-es félidőt követően hatalmas 
küzdelemben 3:2-re nyert a hazai gár-
da, ezzel az NB II bajnokaként zárta az 
évadot és elnyerte a jogot a legfelsőbb 
osztályban való szereplésre. A csapat 
szponzora és a Bőny SE elnöke Sza-
bó Csaba bízik abban, hogy a követ-
kező bajnoki szezont már az NB I-ben 
kezdhetik, ehhez azonban le kell ülnie 
a csapattal és a támogatókkal megbe-
szélni a folytatás lehetőségeit.

PATAKI BENCE A KARATE-TEHETSÉG

AZ NB I-BEN SZEREPELHETNEK A BŐNYI FUTSALOSOK
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Az MLSZ Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága a 
bajnoki szezon lezárásaként díjátadó gálát rendezett Ta-
tán. A rendezvényen díjazták a legjobb edzőket és a leg-
eredményesebb játékosokat több kategóriában is: megyei 
I., II., III. osztályban, utánpótlás szinten, és természetesen 
ezeket az elismeréseket átadták a gyengébbik nem képvi-
selőinek is. Khéner László megyei igazgató beszédében 
kiemelte, rendkívül mozgalmas éven van túl a megyei lab-
darúgás. Több osztályban is csak az utolsó fordulóban 
dőltek el a helyezések, ami jót tett a bajnokságnak. 2015. 
év végén az Eb-re való kijutással elindult egy pozitív szem-
léletváltás a magyar fociban. Az igazgató szerint ezt a le-
hetőséget meg kell ragadnunk, és még több gyereket kell 
bevonni a futballba. 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, az MLSZ 
elnökségi tagja gratulált a díjazottaknak, és reményét fe-
jezte ki, hogy az utánpótlásból minél többen kerülnek fel 
a felnőtt csapathoz az adott egyesületeknél. Büszke arra, 
hogy idén az év utánpótlás edzője címet Csongrádi Péter, 
a Bábolna SE edzője nyerte el. Mint mondta, a megyei lab-
darúgás egyik legnagyobb kitüntetése az edző szakmai 
munkájának komoly elismerése. A lány focicsapat és az 
U19-es fiú focicsapat tavalyi bronzérme, az U19-esek idei 
ezüstérme és Péter Bozsik programban kifejtett tevékeny-
sége felkeltették a megyei labdarúgás vezetőinek figyel-
mét, így Kancz Csaba elnök úr javaslatára választották az 
év megyei utánpótlás edzőjének.

Csongrádi Pétert meglepetésként érte az elismerés, még 
az átadót megelőzően sem tudta, hogy ő kapja ezt a díjat. 
Lapunk számára elmondta, óriási kitüntetésnek érzi, hogy 

szakmai munkáját ilyen nagyra értékelik megyei szinten is. 
Szerényen hozzátette, a díjat azoknak a csapatoknak is 
köszönheti, akikkel foglalkozik, hiszen a focisták teljesít-
ménye, hozzáállása nagymértékben befolyásolja az edző 
munkáját is. Hangsúlyozta, az utánpótlás nevelésében az 
a legfontosabb, hogy a focista palántákból türelmes, még-
is kemény edzésmunkával lépésről lépésre igazi labdarú-
gók váljanak. 

Az év utánpótlás edzője tovább folytatja munkáját: fog-
lalkozik az ovis focistákkal, az U7-es, U9-es és U11-es kor-
osztállyal, valamint az U19-es ificsapattal, de testvérének 
időnként besegít a lánycsapat felkészítésébe is. Főállás-
ban a Bábolnai Általános Iskola testnevelőjeként igyekszik 
a sport szeretetére nevelni diákjait, szakmai előmenetele 
érdekében pedig újabb egyetemi képzésre jelentkezett.

CSONGRÁDI PÉTER LETT MEGYÉNKBEN CSONGRÁDI PÉTER LETT MEGYÉNKBEN 
AZ ÉV UTÁNPÓTLÁS EDZŐJEAZ ÉV UTÁNPÓTLÁS EDZŐJE

A Bábolnai Fórum sportrovatának hasábjain elsősorban a Bábolnai Sportegyesületen belül tevékenykedő sportolókról 
szoktunk tudósítani, hiszen a labdarúgó, teke és kézilabda szakosztályok több, mint 200 igazolt sportolót foglalkoztat-

nak. Van azonban néhány olyan tehetséges bábolnai fiatal, akik 
vagy tanulmányaik, vagy pedig sportágválasztásuk miatt máshol 
érik el sikereiket.

Ilyen tehetség például Panák Máté is, aki a Bábolnai Általános 
Iskola hatodik osztályos tanulója, de Győrben kézilabdázik, mert 
már korán kitűnt a sportág iránti rátermettsége. Áprilisi lapszá-
munkban már beszámoltunk róla, hogy Máté a Győri Férfi Kézi-
labdáért Közhasznú Alapítvány Apor játékosaként az U12-es kor-
osztályban aranyéremmel térhetett haza a nemzetközi XXXI. Audi 
ETO Balázs Kupa mérkőzéseiről.

Legújabb hírünk, hogy Panák Máté újabb sikert könyvelhet el. 
Csapatával az egész év során továbbjutásos rendszerben ver-
senyzett, melynek során bejutottak a Magyar Kézilabda Szövet-
ség által rendezett verseny országos döntőjébe, ahol a negyedik 
helyen végeztek.

Gratulálunk a sikerhez, reméljük, hogy hamarosan hasonló 
eredményekről számolhatunk be.

ÚJABB KÉZILABDA SIKERÚJABB KÉZILABDA SIKER
PANÁK MÁTÉ CSAPATA ORSZÁGOS NEGYEDIKPANÁK MÁTÉ CSAPATA ORSZÁGOS NEGYEDIK
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Nagy várakozás előzte meg U19-
es labdarúgócsapatunk Ács elleni 
mérkőzését. Ezúttal nem azért kel-
lett izgulni, hogy ki nyeri a találkozót, 
hanem azért, hogy a Bábolna hány 
gólt tud szerezni. Az a helyzet állt elő 
ugyanis, hogy a Bábolna és a Lábat-
lan azonos pontszámmal állt a 2. és 3. 
helyen, de ifistáink gólkülönbsége 11-
el jobb volt. Mivel a Lábatlan a gyen-
gélkedő Vértesszőlős ellen játszott, mi 
pedig a szintén kevésbé jelentős Ács 
ellen, ezért mindkét együttes a gólok 
sokaságáért harcolt. Az első félidőt 
Bábolnán még csak 4:0-val zárták, de 
a második játékrészre a vendégek el-
fáradtak, így ifistáink még 8 találattal 
toldották meg a korábbit. Magabiztos 
győzelmük bőven elegendő volt az 
ünneplésre. A tavalyi bronzérem után 
szebben csillogó érem tulajdonosai 
lehettek fiatal focistáink, a második 
helyezés óriási siker számukra. 

Csongrádi Péter, a sikercsapat 
edzője büszke tanítványaira, akik, 
mint mondta, nagyon a szívéhez 
nőttek. Örömmel tapasztalta meg, 
hogyan érik fokról fokra serdülőkorú 
ifjoncokból felnőtt labdarúgó. Remé-
li, ehhez neki is sikerült valamit hoz-
zátenni. Hangsúlyozta, erre a korosz-
tályra jellemző a rapszodikus hangu-
lat, mely teljesítményükre is hatással 
van, de az a munka, amit a bábolnai 
ifisták a labdarúgásban elvégeztek, 
példaértékű.

Az érmeket és a kupát dr. Horváth 
Klára polgármester, Nagy Lajos, a 
BSE elnöke és Tóth Attila, a megyei 
labdarúgószövetség versenybizottsá-
gának elnöke adták át a felnőtt mér-
kőzés szünetében ünnepélyes kere-
tek közt.

Felnőtt labdarúgóink számára az 
Ács elleni találkozónak nem volt kü-
lönösebb tétje, hiszen a tabella 9. he-
lyéről már nem tudtak elmozdulni. A 
vendégeknek sem okozott izgalmat a 

mérkőzés, mert már korábban eldőlt, 
hogy továbbra is a megyei első osz-
tályban folytathatják. Egy laza, tétnél-
küli mérkőzésre lehetett számítani, de 
a színvonal kissé alacsonyabbra sike-
redett a vártnál. A meccs akár a két 
szomszédvár barátságos küzdelme is 
lehetett volna, ám a játékvezető ösz-
szesen 4-4 sárga és ácsi részről egy 
piros lappal jutalmazta a focisták mű-
sorát. Mindössze egy soványka gól 
született az 52. percben Biczó Balázs 
teljesítményének köszönhetően, ezzel 
zárta csapatunk a 2015-2016-os baj-
noki szezont. 

Birta Gábor edző lapunk számára 
elmondta, komoly változások várha-
tók az együttesen belül. Több játékos 
távozik, vagy abbahagyja az aktív 
labdarúgást, ezért komoly szerep vár 
az U19-es gárda több focistájára. Hí-
rek szerint várhatóan az elkövetkező 
szezontól nem játszik már a bábol-
nai felnőtt csapatban Horváth Csaba, 
Zsoldos Ádám, Rózsehegyi Tamás, 
Lengyel Dániel, Jaksa Gábor, Bősze 
Csaba. A hat focista pótlása nem lesz 

egyszerű feladat, de zömében az 
U19-es csapat játékosaira számíta-
nak, de Birta Gábor egy-két tapasztalt 
labdarúgó igazolását is elképzelhető-
nek tartja.

LABDARÚGÁS:LABDARÚGÁS:

AZ U19-ES CSAPAT EZÜSTÉRMES,AZ U19-ES CSAPAT EZÜSTÉRMES,
A FELNŐTTEKNÉL TÖBBEN ELKÖSZÖNNEKA FELNŐTTEKNÉL TÖBBEN ELKÖSZÖNNEK

SPORTORVOSI 
VIZSGÁLAT

Helyszín:
Bábolnai labdarúgópálya

Időpont: 
2016. július 19. kedd

13:00 – 16:00-ig.

Mindenképpen hozzad
magaddal a lakcím kártyát

és a TAJ kártyát.

Vizsgálati díj:
18 év alatt 2.000 Ft/fő,
18 év felett 3.000 Ft/fő.


