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1956-ra emlékeztünk
(Tudósításunk a 12. oldalon.)

Jubileumi városavató
ünnepség

Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában megszületett a döntés, Bábolna meg-
kapja a városi címet. Még ez év októberében Szili Katalin várossá avatta
településünket. Öt év lehet nagyon hosszú, de lehet nagyon rövid idõ is,
hiszen az idõ múlása mindig szubjektív dolog. Dr. Horváth Klára polgár-
mester így foglalta össze ezt az idõszakot: „Történtek pozitív és negatív
változások is Bábolnán. A pozitívval kezdeném, hiszen a jóra mindig szí-
vesebben emlékszik az ember. Az óvodában és az iskolában is felújításo-
kat végeztünk. Megépítettük a körforgalmat városunk központjában. Fel-
újítottuk a sporttelepet, valamint mûfüves pályát is építettünk. Útjaink
egy részét felújítottuk. (Folytatása a 2. oldalon.)



(Folytatás az elõzõ oldalról.)
Jelenleg dolgoznak a könyvtár és a
Szabadidõközpont tetõszerkezet-
ének felújításán, valamint nyertes
pályázatunk van a régi iskola hely-
reállítására, ahol nyelvi, mûvészeti
termeket alakítunk ki, valamint a
BTV is oda költözik, bekapcsolód-
va a média oktatásba. Igaz ezek
olyan dolgok, melyek az emberek-
nek egy idõ után megszokottá vál-
nak, s azt mondják, hogy itt nem
történik semmi. Nagyon sok ren-
dezvényt bonyolítottunk le az el-
múlt öt év alatt, s próbáltuk úgy
szervezni, hogy mindenki megtalál-
ja a maga érdeklõdési körébe tarto-
zót. Azt, hogy ez hogy sikerült, a te-
lepülés lakosai tudják eldönteni. A
negatívumok fõként gazdasági té-
ren jelentkeztek. Az egyik legna-
gyobb mezõgazdasági cégünk fel-
számolás alatt áll, így adóbevétele-
ink jelentõsen csökkentek. A ko-
rábbi költségvetési fõösszegünk
800 - 900 millió forint volt, mely

sajnos a tavalyi és az idei évben is
670 – 700 millió forint körül van,
tehát kevesebb összegbõl próbáljuk
megtartani azt a szintet, melyet a
lakosság korábban megszokott.”

Amint azt cikkünk elején olvas-
hatták, 2003. októberében lett hiva-
talosan város Bábolna. Ebbõl az al-
kalomból azóta minden év októbe-
rében ünnepséget rendez Önkor-
mányzatunk. Így történt ez most is,
2008. október 10-én. A zsúfolásig
megtelt Kamara Színházban a
Himnusz hangjaival vette kezdetét
a rendezvény. Ezt követõen dr.
Molnár Csaba államtitkár úr ünne-
pi beszédét hallgathatták meg a je-
lenlévõk, aki elismerõ szavakkal di-
csérte fiatal városunkat. Kérdé-
sünkre, hogy mire alapozta a be-
szédben elhangzottakat, a követke-
zõ választ adta: „Nem dicsértem
Bábolnát, csak elmondtam, hogy
mi történt a településen. Ami pedig
történt, az siker. Az, hogy Európai
Uniós pályázatokon most már las-

san 800 millió forintnál tart a város.
Az, hogy megújultak közterei. Az,
hogy ilyen jelentõs támogatást kap
helyben a sport, ez mind azt bizo-
nyítja, hogy jó úton jár Bábolna.”

Az ünnepi beszéd után Bábolna
Város Képviselõ-testülete által
adományozott érmet és díjakat
adott át polgármesterünk és az ál-
lamtitkár úr. Ebben az évben „Bá-
bolna város érdekében kifejtett ki-
magasló tevékenységéért, mara-
dandó alkotásáért, a város jó hírne-
vét öregbítõ érdemeiért” Bábolná-
ért Emlékérmet a Bábolnai Televí-
zió Kht., valamint Bábolna Városá-

ért kitüntetést Bogdán Gábor,
Cseh László, Hantos Péter,
Popovics György és Slánicz Béla
vehetett át.

A következõ percekben minden
jelenlévõ láthatta – egyenlõre csak
a színpadon, polgármesterünk ke-
zében – a Bábolnai Postahivatal
dolgozóinak ajándékát, egy emlék-
bélyeget, melyet a Magyar Posta
Zrt. városunk címerével ellátva, öt
éves jubileumunk alkalmából
adott ki.

A folytatásban a budapesti
Celtic Sunrise Ír Step Táncegyüttes
fergeteges mûsorát láthatta a kö-
zönség, majd minden jelenlévõt ál-
lófogadásra invitáltak. T. S.
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Jubileumi városavató
ünnepség

Popovics György Slánicz Béla
A Magyar Posta Zrt. városunk címerével ellátva, 

öt éves jubileumunk alkalmából emlékbélyeget adott ki

Bogdán Gábor Cseh László Hantos Péter

A budapesti Celtic Sunrise Ír Step Táncegyüttes mûsora,,Bábolnáért Emlékérem’’, 
valamint ,,Bábolna Városáért’’

kitüntetések

A ,,Bábolna Városáért’’ kitüntetéseket dr. Horváth Klára polgármester, országgyûlési képviselõ,
illetve Molnár Csaba államtitkár adta át.
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Október 6-a nemzeti gyásznap. A magyar történelem e szomorú
eseményére, az aradi 13 tiszt  és gróf Batthyány  Lajos, az elsõ fe-
lelõs magyar kormány miniszterelnökének kivégzésére emlékez-
tünk iskolánkban. Bár történelembõl ezt a korszakot csak 7. osz-
tályban ismerik meg a tanulók, olvasmányaikból már alsó tagoza-
tosként is tudják, hogy ki volt Damjanich János, mit tettek hazáju-
kért a hõs huszárok.

Nagyon fontos, hogy a diákok ismerjék népük, hazájuk történel-
mi múltját, tiszteljék az elõdöket.

E szempontokat figyelembe véve emlékezünk nemzeti ünnepe-
inken. Ez alkalommal is az Anonim drámacsoport és az énekkar
mûsorával idéztük fel a 159 évvel ezelõtti eseményeket. 

Veresné Szkocsek Mária

Emlékeztünk

Virágok a sírokon, szelí-
den hunyorgó mécsesek pis-
lákolnak a temetõkben. Ez
az ima és az elhunytak emlé-
kének idõszaka .A múltat
nem feledhetjük- ez a vissza-
tekintés és a jövõ parancsa.

E napon a távolba szakadt
családtagok is hazatérnek,
emlékeznek. Az ünneplés a
gyász napja. Ilyenkor felme-
rül a kérdés: Elég idõt szen-
telünk-e életükben szerette-
inknek? 

Memento mori - emlékezz
a halálra! Így szól a közép-
kor figyelmeztetése, és ezt a
latin nyelvû mondatot olvas-
hatjuk a temetõk kapuin. Ez
nem csak azt jelenti, hogy
elõre tekintünk halálunkra,
sokkal inkább szeretteink
sírjára tekintve emlékezünk

életükre! Bizonyítjuk, hogy
nem felejtettük el õket, mu-
tatja ezt szeretetünk, ragasz-
kodásunk.
Halottak napja – e gyászos
ünnep arra is rávezethet
minket, hogy az élet “túléli”
a halált. Az életet nem lehet
koporsóba zárni, enyészetre
váltani
Ezen a napon mindenki ta-

lálkozik valahogy a halállal.
Találkozik a gyermek, aki
legtöbbször csak azt a szá-
mára izgalmas és játékos
eseményt veszi észre a mai
napból, hogy gyertyákat kell
gyújtani a síroknál. Találko-
zik a fiatal, aki lehet, hogy
közömbösen és unottan van
jelen, de valami fojtogatót õ
is érez a levegõben. Találko-
zik az élet delén túl lévõ em-
ber, aki ezen a napon elve-
szett hozzátartozóit idézi
fel. S találkozik az idõs em-

ber, aki egyre közelebb érzi
magához a halál jeges lehe-
letét.

Idézzük emlékezve a köl-
tõ szavait.

Ady Endre:

HALOTTAK 
NAPJÁN
(részlet)

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
...................

Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk -
- Dobjuk el a tettetõ álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

Halottak napján
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Az október végi rendes testü-
leti ülés elsõ napirendi pontjában
a szokásos munkamenetnek meg-
felelõen beszámoló hangzott el a
két ülés között történt esemé-
nyekrõl, a lejárt határidejû hatá-
rozatokról és a bizottságok által
hozott döntésekrõl.

A második napirendi pontban
szintén beszámoló hangzott el a
bábolnai önkormányzat III. ne-
gyedévi gazdálkodásáról.

A harmadik napirendi pont-
ban az éves belsõ ellenõrzési ter-
vet egyhangúlag hagyta jóvá a
képviselõ-testület.

A negyedik napirendi pontban
a Kardirex Egészségügyi Központ
Bábolna Kft. beszámolóját fogad-
ta el a képviselõ-testület. A
Kardirex bábolnai központjának
igazgató fõorvosa dr. Nagy Lehel
Csaba a képviselõ-testület elõtt
egyéb hivatalos teendõi miatt
ugyan nem tudott megjelenni,
azonban a szakbizottsági ülésen
az elõzõekben megjelent és szó-
ban válaszolt az általa vezetett
kft. írásban benyújtott beszámo-
lójával kapcsolatos kérdésekre.

Az ötödik napirendi pontban a
Bábolnán egészségügyi alapellá-
tást végzõk beszámolói hangzot-
tak el. A városban praktizáló há-
ziorvosok, a gyermekorvos, a fog-

szakorvos, a védõnõ és a helyi
gyógyszertár vezetõjének beszá-
molóit egyhangúlag fogadta el a
képviselõ-testület.

A hatodik napirendi pontban a
Magyar Vöröskereszt helyi alap-
szervezetének tevékenységérõl
szóló beszámoló hangzott el,
amelyet a bábolnai képviselõk
egyhangúlag fogadtak el.

A hetedik napirendi pontban a
Komárom-Esztergom Megyei
Rendõrfõkapitányság megkeresé-
sét tárgyalták Bábolna képviselõi.
A megkeresés dr. Forrai Zsolt, ed-
dig megbízott státuszban lévõ ko-
máromi rendõrfõkapitány végle-
ges, november elsejei kinevezésé-
re vonatkozott. A rendõrfõkapi-
tányok kinevezéséhez ugyanis a
helyi önkormányzatok jóváhagyó
nyilatkozatára van szükség. A bá-
bolnai önkormányzat egyhangú
szavazással támogatta dr. Forrai
Zsolt megbízott komáromi rend-
õrfõkapitány november elsejével
való végleges kinevezését.

A nyolcadik napirendi pont-
ban a Pegano-Pig Kft. tájékozta-
tása hangzott el az üzemeltetésé-
ben lévõ sertéstelepek, elsõsor-
ban a Bábolnának gondot jelentõ
központi sertésteleppel kapcso-
latban. A Pegano-Pig Kft. jövõ év
június 30-ig befejezi mûködését a

központi sertéstelepen. A bábol-
nai önkormányzat arra kérte a cé-
get, hogy ha mód van rá, a köz-
ponti sertéstelepen dolgozókat a
telep felszámolása után is foglal-
koztassa más telepein. A telep
bezárása utáni kármentesítésrõl
és a bezárásra kerülõ sertéstelep
területének helyreállításában az
önkormányzat teljes körû támo-
gatásáról biztosította a Pegano-
Pig Kft.-t.

A kilencedik napirendi pont-
ban a 6/20-as helyrajzi számú in-
gatlan értékesítésérõl döntött a
képviselõ-testület. Az említett in-
gatlant a bábolnai önkormányzat,
elõvásárlási jogával élve a Bábol-
na Zrt. felszámolójától vásárolta
meg. A területet egyébként rög-
tön tovább értékesíti az önkor-
mányzat a T-Kopiker Kft.-nek a
vásárlási összeg, plusz 500 ezer
forintos vételáron.

Az egyebek napirendi pontban
elsõként Kocsis Gábor, bábolnai
jegyzõ elõterjesztését tárgyalta a
képviselõ-testület, amely egy
defibrillátor vásárlására vonatko-
zott. A bábolnai képviselõk úgy
döntöttek, hogy a defibrillátor vé-
teli árát drágállja, ezért más, ol-
csóbb ajánlatot próbálnak meg
elfogadtatni a Komárom-Bábol-
na Többcélú Kistérségi Társulás-
sal.

Szintén az egyebek napirendi
pont az egyik, jelenleg be nem
töltött bábolnai fogszakorvosi
praxis betöltésére vonatkozott.
Az állásra egyébként már van je-
lentkezõ, aki azonban a képvise-
lõ-testületi ülésen nem jelent
meg, ezért a testület úgy határo-
zott, hogy a betöltetlen fogszak-
orvosi praxisról a következõ kép-

viselõ-testületi ülésen fog dönte-
ni.

A bábolnai képviselõk ezután
zárt ülés formájában folytatták
tovább munkájukat.

A zárt ülés keretében elsõként
a jelenleg be nem töltött aljegyzõi
tisztségre beérkezett álláspályá-
zatokat bírálta el a testület. Mint
ismeretes a korábbi aljegyzõi
posztra pályázók mindegyike el-
bukott, hiszen az aljegyzõi poszt
betöltésére vonatkozó jogszabályi
elõírásoknak egyikük sem felelt
meg. A most jelentkezõk között
azonban többen is voltak, akik
megfeleltek a jogszabályi elõírá-
sokban foglaltaknak, így az arra
alkalmasakat behívta a bábolnai
képviselõ-testület és mindegyikü-
ket személyesen hallgatta meg.
Végül a korábban már a helyi ön-
kormányzatnál dolgozó dr. Ba-
csárdi Józsefet választották meg a
képviselõk Bábolna aljegyzõjévé,
aki még a zárt ülés keretében le-
tette a kötelezõ hivatali esküjét.
Bacsárdi József korábban a gyám-
hivatalt vezette a bábolnai önkor-
mányzatnál.

Szintén a zárt ülés keretében
kerültek elbírálásra a Bábolnai
Szociális Gondozási Központ in-
tézményvezetõi állására beérke-
zett pályázatok. Erre a tisztségre
összesen 5-en pályáztak és közü-
lük személyesen hárman jelentek
meg a képviselõ-testületi ülésen.
Mind a három pályázót meghall-
gatta a képviselõ-testület és végül
a régi-új intézményvezetõre,
Berkesné Szûcs Ágnesre adta le a
voksát, aki így további 5 évig ve-
zetheti a Bábolnai Szociális Gon-
dozási Központot.

Nagy Attila István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. október 30-án tartott testületi ülésrõl

FELHÍVÁS
Bábolna Város Önkormányzat képviselõ-testülete

az idei évben is 

KARÁCSONYI SEGÉLYT
NYÚJT

a kérelmezõk részére.

Nyugdíjasok, több gyermekes családok, 
gyermeküket egyedül nevelõk, 

illetve az egyéb  szociálisan rászoruló
bábolnai állandó lakosok

igényelhetik ezt a támogatást.

Jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatalban,
az Idõsek Otthonában (Arany J. u. 2.)

és a Családsegítõ Szolgálat irodájában (Ady u. 17.) igényelhetõ.

A jelentkezési lapot és a kérelem elbírálásához szükséges
jövedelemigazolásokat 

2008. november 28-ig kell leadni a Polgármesteri Hivatalban.

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2008. évben:

1 oldal 9600 Ft
1/2 oldal 5700 Ft
1/4 oldal 2850 Ft
1/8 oldal 1500 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.

A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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2008. október 16-án a Pol-
gármesteri Hivatal nagyter-
mébe közmeghallgatásra invi-
tálta a lakosságot önkormány-
zatunk. Sajnos a képviselõ-
testület tagjain-, a meghívott
vendégeken-, az intézményve-
zetõkön- és a hivatal dolgozó-
in kívül nem jelent meg más.

Mivel az önkormányzatnak
jogszabályban elõírt kötele-
zettsége, hogy évi egy alka-
lommal, a lakosságot érintõ
témákban közmeghallgatást
tartson, meghívták a közmû-
vek és közszolgáltatók képvi-
selõit.

Elsõként a Gyõri Kommu-
nális Szolgáltató Kft. tájékoz-
tatóját hallhattuk, melybõl
megtudhattuk, hogy jövõ év
elsõ negyed évében tájékoz-
tatókat olvashatunk és látha-
tunk arról, hogyan gyûjtsük
és rakjuk ki a szemetet, ho-
gyan használjuk a jelenlegi
szennyvíztisztító telep mellett
kialakítandó hulladékudvart.
A szelektív hulladékgyûjtés
ezen formáját már 2009. au-

gusztus hónapban mûködtet-
ni kívánják településünkön.
Ehhez viszont a lakosok se-
gítsége is kell, hiszen ha nem
a megfelelõ kukába rakják a
hulladékokat, akkor nincs ér-
telme a szelektív gyûjtésnek.
Ezen kívül kérdések hangzot-
tak el a lakótelepek problé-
máiról, valamint felvetõdött,
hogy a „szelektív hulladék-
gyûjtõ szigeteken” kevés a
mûanyaggyûjtõ konténer. Az
önkormányzattal történõ
egyeztetést követõen, külön
ilyen „szigetek” kialakítására
kerül sor.

A vízmû képviselõje tájé-
koztatta a jelenlevõket, hogy a
bábolnai víz minõsége az el-
múlt egy év alatt két – három
alkalommal nem érte el az
elõírt minõséget. Nem tagad-
ta, hogy idõnként vannak za-
varosodások és víznyomás
problémák, de ez legtöbb
esetben a vízhálózat karban-
tartásakor jelentkezik. Folya-
matosan cserélik ki települé-
sünkön a régi, elhasználódott

csöveket újakra. Legutóbb az
Erzsébet és az Arany János
utcában dolgoztak. Itt még az
aszfaltozást nem végezték el,
de ígérik, hogy az õsz folya-
mán ezt is megoldják.

Harmadikként a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgálta-
tó Kft. ügyvezetõ igazgatóját
hallgathattuk. Õk tulajdon-
képpen folyamatos kapcsolat-
ban állnak az önkormányzat-
tal és a lakossággal, így igazán
kérdés sem merült fel. Megál-
lapíthatjuk, hogy kiegyensú-
lyozottan végzik munkájukat.

A gázmûvek, a villamos-
mûvek és a Pick Up Kft. kép-
viselõi nem jelentek meg, így
sem beszámolót nem hallhat-
tunk tõlük, illetve kérdéseket
sem tudott senki feltenni ne-
kik.

A továbbiakban dr. Hor-
váth Klára polgármester is-
mertette a folyamatban lévõ
pályázatokat, illetve a már
nyertes pályázatokkal kapcso-
latos tudnivalókat. Valamint
az önkormányzat ingatlan vé-
teli és eladási szándékáról
esett szó. T. S.

Közmeghallgatás

Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv 6,5 milliárd forintos
támogatásával korszerûsödik
Gyõr és térségének hulladék-
gazdálkodása. A beruházás se-
gítségével 112 település 260
ezer lakosának környezeti mi-
nõsége javul a szelektíven gyûj-
tött hulladék hasznosításával, a
biológiailag lebomló hulladék-
mennyiség csökkentésével, va-
lamint a biztonságos hulladék-
lerakás feltételeinek megterem-
tésével. A hulladékkezelési
nagyprojekt támogatásáról szó-
ló szerzõdést ma írták alá
Gyõrben, melyen részt vett
Molnár Csaba, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Miniszté-
rium államtitkára.

A projekt keretében 339 hul-
ladékgyûjtõ szigetet, 42 hulla-
dékudvart, 2 átrakóállomást és
egy válogatómûvet létesítenek

majd, így valamennyi települé-
sen elérhetõvé válik a szelektív
hulladékgyûjtés. A biológiai
hulladékkezelés feltételeinek
megteremtéséhez 90 ezer lakos-
sági gyûjtõedényt helyeznek el,
regionális komposztálót létesí-
tenek, a házi komposztálás segí-
tésére pedig 500 komposztládát
biztosítanak. Harminc speciális
hulladékgyûjtõ jármûvet állíta-
nak üzembe, a fennmaradó te-
lepülési szilárd hulladék bizton-
ságos lerakására és ártalmatla-
nítására pedig egy 1,2 millió m?
kapacitású hulladéklerakót épí-
tenek. A hulladékkeletkezés
megelõzésére több mint 42 tér-
ségi újrahasználati bázist és egy
központi oktatóközpontot ala-
kítanak ki.

A Nyugat-dunántúli régiót
(Gyõr-Moson-Sopron, Komá-
rom-Esztergom és Veszprém

megyék) érintõ, mintegy 2,5
ezer km2 területet lefedõ fej-
lesztés a közösségi szelektív
hulladékgyûjtés útján – gyûjtõ-
szigetek, hulladékudvarok,
újrahasználati bázisok és regio-
nális válogatómû létesítésével -
elõsegíti a csomagolási hulla-
dék megfelelõ hasznosítását. A
biztonságos hulladéklerakás ér-
dekében regionális hulladékle-
rakó- és kezelõ központ épül
Gyõr-Sas-hegyen.

A beruházás eredményeként
2016-ra a begyûjtött hulladék

mintegy felét anyagában, csak-
nem 10%-át pedig – elszállítás
után – energetikailag hasznosít-
ják.

A projekt 9,5 milliárd forin-
tos összköltségébõl mintegy 6,5
milliárd uniós támogatás. A ki-
vitelezés idén nyáron már meg-
kezdõdött a sashegyi hulladék-
lerakó- és kezelõ központ építé-
sével, az átrakó állomások, a
hulladékudvarok építése és a
szelektív szigetek telepítése a
jövõ év elején kezdõdik és 2010
tavaszára fejezõdhet be.

Környezetbarát hulladékkezelés Gyõrben
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG SAJTÓKÖZLEMÉNYE

2008. október 28.

BÁBOLNÁN

a Derû Háza Idõsek Otthona
várja leendõ lakóit

átmeneti és tartós elhelyezés biztosításával,

havi térítési díj ellenében.

Érdeklõdni

a 34/568-028-as és a 06-20/332-2502-es

telefonszámon lehet.
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella
sajtóreferens

Bejelentés  nélkül  nem  sokat  
tehetünk

Háromszor is megszólalt a riasztó egy komáromi családi ház-
ban, de a rendõrséget senki sem értesítette. A család nyaralni
ment, de a ház kulcsát megõrzésre a szomszédra bízta. Egy nap-
ja voltak távol a tulajdonosok, mikor megszólalt a riasztó, majd
a következõ két napban megismétlõdött az eset. Mindannyiszor
a késõ esti vagy a hajnali órákban próbálkozott a betörõ, sze-
rencsére sikertelenül. A szomszéd minden esetben körülnézett,
de csak a harmadik riasztásnál vette észre, hogy valaki megpró-
bálta kifeszíteni a bejárati ajtót. A rendõrséget még ekkor sem
értesítette, a feljelentést a ház tulajdonosa tette meg, miután a
család haza érkezett a nyaralásból. Bár a betörõ a házba nem
jutott be, próbálkozásaival több százezer forintos kárt okozott.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság arra ké-
ri a lakosságot, hogy ilyen és hasonló eseteknél mérlegelés nél-
kül értesítse a hatóságot.

Ennél is nagyobb probléma, ha van riasztó a házban, de azt
nem kapcsolja be a tulajdonos. Emiatt fájhat a feje annak az
ácsi hölgynek, akinél éjszaka járt a betörõ. A 80 éves néni reg-
gel vette észre, hogy házából hiányoznak Herendi porcelánjai.
Elmondása szerint a tárgyak összértéke 1 millió forint körüli. 

Az elmúlt hónapok tapasztalatai szerint a tolvajok többségé-
ben idõs embereknél próbálkoznak, rendszerint sikerrel, pedig
sértetté válásuk elkerülhetõk lennének, ha családtagjaik, szom-
szédjuk nagyobb figyelmet szentelne nekik és felhívnák figyel-
müket értékeik megfelelõ védelmére, de elsõsorban arra, hogy
a kert kapuját és a ház ajtaját akkor is zárják be, ha otthon tar-
tózkodnak.

Egyedülállók esetében érdemes kizárólag a családnevet fel-
tüntetni a bejárati ajtón vagy a postaládán, így ugyanis nem de-
rül ki a lakó életkora és a lakásban élõk száma. Egyre több
egyedül élõ idõs ember szereltet fel a bejárati ajtóra ráccsal vé-
dett „kukucskálót”, mely nagyobb biztonságot ad és újabb aka-
dályt jelent a tolvajok számára. Fontos továbbá, hogy az állam-
polgárok ne otthon tartsák megtakarított pénzüket. Sajnálatos
tapasztalat, hogy több százezer forintot, vagy akár milliókat
dugdosnak a szekrényekben, sok esetben jól látható helyen.

További jó tanács azoknak, akik most készülnek vakációra,
hogy kérjük meg szomszédunkat, ismerõsünket, hogy távollé-
tünk alatt ürítse rendszeresen a postaládánkat, heti egy alka-

lommal – már csak a virágok locsolása miatt is – néhány perc
erejéig legyen mozgás a lakásban. Hosszabb távollét alatt sem-
milyen nyílászáró ne maradjon nyitva! Éjszakára se hagyjunk
nyitva nyílászárót, vagy csak annyira, hogy azon ne lehessen be-
jutni a lakásba, a szúnyogháló nem tartja vissza a betörõt.

Érdemes ilyenkor a telefont is néma üzemmódba helyezni, il-
letve az üzenetrögzítõt kikapcsolni. 

Nem lehet elégszer elmondani, hogy aki nem megy nyaralni,
és otthon tartózkodik, az is zárja be maga után a lakása ajtaját,
mivel így a besurranások elkerülhetõek.

A „csillaggarázsban” parkoló gépkocsinkat – ha van rá mó-
dunk - érdemes családi házban lakó rokonunkhoz vagy bará-
tunkhoz elvinni, mivel a sokáig egyhelyben álló gépkocsira a
tolvajok hamarabb felfigyelnek. Amennyiben lakásunk riasztó-
val felszerelt, úgy érdemes megfontolás tárgyává tenni, kinek
adjuk meg a kódot, ha valami rendellenesség történik – példá-
ul csõtörés – távollétünk alatt.

Figyeljünk  néha
a  környezetünkre  is

Megyénkben az utóbbi idõszakban többször sikerült rendõr-
kézre keríteni bûncselekmény elkövetõit úgy, hogy ebben lakos-
ság is aktívan segített. Például telefonon hívták fel az ügyeletet,
mert észlelték, hogy bemásznak idegenek a szomszéd telekre,
miközben az ott lakók nem voltak otthon, vagy az emeleti ab-
lakból a késõ esti órákban látta az állampolgár, hogy fiatalok
sündörögnek parkoló gépkocsik körül, sõt, az egyiknek az abla-
kát éppen a szeme láttára törték be.

Viszont egyre gyakoribb magatartás a közömbösség, amely-
nek eredményeképpen a bûnelkövetõknek sikerült minden
gond és nehézség nélkül elkövetniük kitervelt cselekményeiket,
miközben a helyszín körül élõk, habár hallottak furcsa zajokat,
észlelték, hogy valami nincs rendben, mégsem szóltak a rendõr-
ségnek.

Arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben megszokott lakó-
környezetükben bármilyen furcsa, vagy nem megszokott dolgot
észlelnek, forduljanak nyugodtan a helyi rendõrség ügyeletéhez
a 107-es vagy a 112-es segélyhívón. 

Inkább menjen ki a rendõr tízszer és találjon mindent rend-
ben, minthogy egyszer nem szól senki, és megtörténik a baj. 

Rendõrök  az  iskolákban
Komárom-EEsztergom  megyében  is
Elsõsorban a kistelepüléseken szolgálatot teljesítõ körzeti

megbízottak feladatköre bõvült szeptembertõl „az iskola rend-
õre” program bevezetésével. Cél, hogy valamennyi általános és
középiskolában legyen egy olyan egyenruhás kolléga, akit név
szerint ismernek a fiatalok, akitõl bármikor kérhetnek segítsé-
get. 

A Rendõrség elsõdleges törekvése a személyes jelenlét bizto-
sítása valamennyi településen, elsõsorban a bûn- és baleseti
kockázat szempontjából legveszélyeztetettebb korosztály, a fia-
talok körében. Ennek megfelelõen az iskola rendõrének elsõd-
leges feladata, hogy bûn- és baleset-megelõzési tanácsokkal lás-
sa el a kamaszokat, tanáraikat, szüleiket. Komárom-Esztergom
megyében a körzeti megbízottak mellett a kapitányságok közle-
kedési- és közrendvédelmi osztályainak munkatársai is részt
vesznek a programban. 

  

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy

Dr. Szmodics Katalin
helyettesítõ fogorvos rendelési ideje:

Hétfõ: 8:00 – 11:00
Kedd: 14:00 – 18:00
Szerda: 14:00 – 18:00
Csütörtök: 14:00 – 18:00
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Sportcsarnok
rendezvényei

2008. december 6. (szombat) II. OVIS MIKULÁS KUPA
2008. december 7. (vasárnap) indul a VII. Téli Teremtorna 
Bõvebb információt Szilágyi Ágens (30/417-92-36)
Jelentkezési határidõ: 2008. november 30.

2008. december 27. (szombat) SZILVESZTERI KUPA
Jelentkezési határidõ: 2008. december 20.
Bõvebb információt Szilágyi Ágens (30/417-92-36)

Bábolna Város Önkormányzata értékesí-
tésre kínálja fel a Bábolna, Zrínyi M. u. 15.
szám alatti családi lakóházat. Az ingatlan
hasznos alapterülete 140 m2, az 1200 m2-es
telken garázs és egyéb melléképület is talál-
ható. 

Érdeklõdni: 34/568-005

2008. november 8-án szombaton
2000. 01. 01. után születettek részére

BÁBOLNA  MÛFÜVES  KUPA

9.00-  9.20 Bábolna-Komárom
9.25-  9.45 Gyirmót-Héreg
9.50-10.10 Bábolna-Héreg

10.15-10.35 Gyirmót-Komárom
10.40-11.00 Bábolna-Gyirmót
11.05-11.25 Héreg-Komárom

11.45 Eredményhirdetés

2008. november 15-én szombat
1998. 01. 01. utánszületettek részére

BÁBOLNA  MÛFÜVES  KUPA

9.00-  9.24 Bábolna-Bana
9.25-  9.49 Gyirmót-Komárom
9.50-10.14 Bábolna-Komárom

10.15-10.39 Gyirmót-Bana
10.40-11.04 Bábolna-Gyirmót
11.15-11.29 Bana-Komárom

11.45 Eredményhirdetés

2008. november 22. szombat 
1995. 01. 01. után születettek részére

BÁBOLNA  MÛFÜVES  KUPA

9.00-  9.30 Bábolna-Bana
9.35-10.05 Ács-Komárom

10.10-10.40 Bábolna-Komárom
10.45-11.15 Ács-Bana
11.20-11.50 Bábolna-Ács
11.55-12.25 Bana-Komárom
12.30 Eredményhirdetés

2008. november 29-én szombat 
1993. 01. 01. után születettek részére

BÁBOLNA  MÛFÜVES  KUPA

9.00-  9.30 Komárom-Bábolna
9.35-10.05 Hidaskürt-Gyirmót

10.10-10.40 Komárom-Gyirmót
10.45-11.15 Hidaskürt-Bábolna
11.20-11.50 Komárom-Hidaskürt
11.55-12.25 Gyirmót-Bábolna
12.30 Eredményhirdetés

Minden  kedves  hozzátartózót  és  
érdeklõdõt  szeretettel  várunk.

Az EON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
tájékoztatója

Társaságunk minden évben felhívja az
ingatlan tulajdonosok és kezelõk figyel-
mét a településeken meglévõ elektromos
hálózatok vezetékei mentén a biztonsági
övezeten belüli fák, bokrok, magasabb
növényzet eltávolítására, gondozására.
Ezt rendelet szabályozza, mely egyértel-
mûen leírja:

- A villamos hálózatok biztonsági öve-
zetében és környezetében lévõ fák, bok-
rok ágait az ingatlan tulajdonosa, kezelõ-
je köteles rendszeresen eltávolítani, ha
azok a szabadvezeték biztonsági övezet
határát elérik.

- A biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthetõ, illet-
ve akkor hagyható meg, ha véglegesen ki-
fejlett állapotban 22 kV névleges feszült-

ség esetén 2 méternél, kisebb feszültség
esetén 1,25 méternél jobban annak leg-
kedvezõtlenebb helyzetében sem közelíti
meg az áramvezetõt.

A jogszabály egyértelmûen a megelõ-
zésre kötelez. Az elõírások szigorú betar-
tásával teljes mértékben elkerülhetõk a
baleseti veszélyhelyzetek, megelõzhetõ,
hogy bárki balesetet szenvedjen.

A vezetékek körüli elhanyagolt fák
balesetveszélyesek, komoly károkat
okozhatnak. A felelõsség a terület tulaj-
donosát is terheli.

Megoldási javaslataink:
- Kérjük, hogy rendszeres metszéssel

akadályozzák meg a növényzet benövését
a vezetékek környékébe, vagy a nagyon
intenzíven növõ fákat távolítsák el a biz-
tonsági övezetbõl.

- Az elhanyagolt fákon – a vezeték ve-
szélyes közelségében folytatott munka-
végzéshez egyeztetett idõpontban – fe-
szültségmentes állapotot biztosítunk.

- A késõbbi problémák megelõzhetõk,
ha a lakosság ismeri és betartja a vezeték
alatti fa telepítésének szabályait.

Gallyazáshoz, vagy favágáshoz szüksé-
ges feszültségmentesítéshez az EON
Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-
nél a következõ illetékes területgazdát le-
het keresni: 

Sáhó László területgazda 
Telefon/fax: 34/522-401,
34/352-817, 30/9577-015
E-mail: laszlo.saho@eon-hungaria.com

Bábolna SE utánpótlás
programja

www.btv.hu
Újdonság a Bábolnai Televízióban.

December 1-jétõl keresse
a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális mûsorainkból,
böngészhet képújság-hirdetések között,

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

December havi akció: 
amennyiben 2008. decemberében

a Bábolnai Televízió 
képújságadásában hirdet, 

hirdetését kívánság szerint
ingyen megjelenítjük weboldalunkon is.
Amennyiben 2 hét idõtartamban kéri

hirdetését, úgy egész hónapban
megjelenítjük azt.

www.btv.hu



Korunk soha nem tapasztalt
technikai haladást, csodálatos
mûszaki megoldásokat, irigyelt
életminõséget hozott számunk-
ra az egyik oldalon, ugyanakkor
a gépesítés, az urbanizáció által
teremtett mozgásszegény élet-
mód minden káros következ-
ményével áll a másik oldalon.

Azt tapasztaljuk, hogy az op-
timálisnak tartott egyensúly a
szellemi és a fizikai munka kö-
zött, a szellemi oldal javára bil-
lent, s a mérleg nyelve eltoló-
dott. A felgyorsult életvitel,
mind strukturális, mind funkci-
onális értelemben maradandó
nyomot hagyott bennünk.

A tanulók egyre romló
egészségi állapota megkívánja a
testnevelést tanító pedagógu-
soktól, hogy tájékozódjanak,
betekintést nyerjenek a gyógy-
testnevelés világába. Ezért
2008. október 13-án egy mun-

kaközösségi értekezlet kereté-
ben elõadást hallgattak meg ne-
velõink, a következõ témában:

,,Prevenció, avagy a mozgás-
szegénység okozta civilizációs
népbetegségek megelõzése.’’

A megelõzés a legolcsóbb és
legjobb megoldás a tanulók
egyre romló egészségi állapotá-
nak megállítására. Közös fel-
adat, melyben nagy szerepet
kap az oktatás és az iskolai test-
nevelés.

Az elõadás keretében szó
volt a betegségek kialakulásá-
nak okairól, a mozgásszervi és
belgyógyászati devianciák jel-
lemzõirõl és a gyógyulást segítõ
mozgásanyagról.

Jó volt érdeklõdõ pedagógu-
soknak elõadást tartani. Remé-
lem, hogy ezzel a néhány gon-
dolattal segítettem munkáju-
kat.

Prekler Orsolya 
gyógytestnevelõ
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Már évek óta megszokott,
kedves ünnepség zajlott 2008.
október 2-án a Bábolnai Idõsek
Klubjában, melynek keretében
az Idõsek Világnapja alkalmából
köszöntötték a jelen lévõ nyugdí-
jasokat. Az idén is az óvodásaink
lepték meg mûsorukkal az idõs
néniket és bácsikat, majd egy-
egy szál virággal kedveskedtek
nekik.

Az ünneplés másnap, október
3-án este folytatódott a Szabad-
idõközpontban, ahol dr. Horváth
Klára polgármester köszöntõjét

követõen operett mûsort tekint-
hettek meg településünk idõsebb
lakosai. Sokan együtt énekelték a
közismert dallamokat a mûvé-
szekkel. Az est további részében -
az elmúlt évekhez hasonlóan – is-
mét megmutatták nyugdíjasaink,
hogy „nem csak a húsz éveseké a
világ.” Volt ott „eszem – iszom,
dínom – dánom” egészen tizen-
egy óráig.  

Reméljük, még sok-sok éven
keresztül köszönthetjük idõsebb
lakosainkat ezen a szép napon.

T. S.

Október 1.,
az Idõsek Világnapja

Prevenció

Õszköszöntõ
2008. október 3-án, pénteken tartottuk szokásos õszi sé-

tánkat az Arborétumban. Gyönyörû napsütéses idõ volt. Az
alsósokat csoportonként indítottuk az iskola udvaráról. A
biztonságos zebrán való átkelést nyolcadikos gyermekekkel
erõsítettük. Tanulóink fegyelmezetten haladtak az úton és
ügyeskedtek a feladatok megoldásában. A szoros verseny
végeredménye a következõ lett:

1. Vörös ördögök 4/b.
2. Kardfogú tigrisek 4/a.
3. Fekete párducok 4/a.

A második osztályosok közül a Kék cápák csapata lett az
elsõ.

Alsós munkaközösség
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Meglátogattuk volt óvodásainkat
A hagyományokhoz híven szep-

tember harmadik hetében az iskola
alsó tagozatos munkaközössége meg-
hívására óralátogatáson vettünk részt
az elsõ osztályban. Mi, óvó nénik le-
hetõséget kaptunk arra, hogy bepil-
lantást nyerjünk egy komplex mate-
matika órába, amit Simonné Farkas
Beáta tartott. 

Tudom, hogy az elsõ osztály na-
gyon nehéz, talán a legnehezebb.
Nem csak az elsajátítandó iskolai tan-
anyag, hanem a környezetváltozás
miatt is. Az új osztálytársak, a beil-
leszkedés az iskola rendszerébe, a fo-
kozott figyelem és magatartás mind –
mind új kihívást jelentenek a gyere-
keknek. De Bea néninek olyan kör-
nyezetet és hangulatot sikerült terem-
tenie az osztályban, ahol látszott, hogy
a gyerekek jól érzik magukat, szeret-
nek iskolába járni, örömmel tanul-
nak és büszkék arra, hogy már iskolá-
sok. Talán köszönhetõ még ez annak
az új tanítási formának is, amit az
idén vezettek be, ez az un. Iskolaott-
honos osztály, amely még inkább

megkönnyítheti az óvodából az isko-
lába való átmenetet. 

Az órán a gyerekek fegyelmezetten
viselkedtek, még azok is, akik az ovi-
ban eleven gyereknek számítottak.
Igyekeztek jól dolgozni, sokat jelent-
keztek, bátran és érthetõen válaszol-
tak a kérdésekre. Olyan témakörben
is bizonyították tudásukat, ami még
nem is volt tananyag. A tanító néni az
óra vázlatát úgy állította össze, hogy az
alapkészségek fejlesztésére, vizuális
és szeriális emlékezet fejlesztésére és
a viszonyszavak helyes használatára
helyezte a hangsúlyt. A gyerekek töké-
letesen alkalmazták azokat az isme-
reteket és alapkészségeket, amire ko-
rábban az óvodában a szabad játék
közben észrevétlenül tettek szert. Ter-
mészetesen a játékosság sem hiány-
zott, többször játékos – mozgásos
gyakorlatokkal színesítette az óra
anyagát. A változatos és sokféle esz-
köz, amit használt, folyamatosan éb-
ren tartotta a gyerekek figyelmét, ér-
deklõdését, és eredményesen moti-
válta õket. Helyet kapott az egyéni

munka is. Az osztály 18 fõvel indult.
Jól látszott, hogy ez a létszám mennyi-
re alkalmas a hatékony munkára. Le-
hetõség volt az egyéni bánásmódra,
mindenkit figyelemmel tudott kísér-
ni, látta, hol, kinél kell segíteni. 

Jó volt újra találkozni a volt ovisa-
inkkal, látni mennyit fejlõdtek, ko-
molyodtak. Jó érzés volt látni, milyen
ügyesek, milyen könnyen veszik az
akadályokat, mert ez azt jelenti, hogy

nem volt hiábavaló az elmúlt négy
éves munkánk. Az óvodai nevelési fo-
lyamat eredményeként a kisgyerekek
többsége elérte az iskolai munkához,
az iskolai élet megkezdéséhez szüksé-
ges fejlettségi szintet. 

Vekerdy Tamás szavaival élve: „Az
iskolára megérik a gyermek, mint al-
ma a fán.” 

LLiippóóttnnéé  HHoorráákk  VVaalléérriiaa
óvónõ

„Megy a nyár a nevetõs,
komolykodva jön az õsz” írja
az évszakváltásról Csanádi
Imre. 

S valóban a szeptember,
október, néha még a no-
vember is sok sétára, kirán-
dulásra ad lehetõséget az
óvoda környékén, az arbo-
rétumban. A gyümölcssze-
dés, a szõlõszüret mind-
mind meghatározó élmény-
forrás, melyeket a csoport-
szobába visszatérve egy-egy

verssel mesével, mondóká-
val énekkel lehet még ma-
radandóbbá tenni a gyere-
kek számára.

Sokak szerint az õsz az
egyik legszebb évszak. Hálás
idõszak, mert sokféle megfi-
gyelési lehetõséget kínál,
sokféle tevékenységre kész-
tetõ és megannyi irodalmi és
zenei alkotás kapcsolható
hozzá. Erre építették mûso-
rukat azok a gyõri zeneta-
nárok a LA SCALETTA ze-

nei társaság, akik népdalkin-
csünk õszhöz kapcsolódó
dalaiból hangszeres kíséret-
tel adtak elõ a gyerekekhez
közel álló népdalokat. Sze-
repeltek repertoárjukban
párbeszédes, cselekményes,
természetrõl, állatokról szó-
ló dalok, amelyekbe a gyere-
kek nagy örömére bekapcso-
lódhattak õk maguk is. 

A mûsor végén egy párosí-
tó népdalra rögtönzött tánc-
ház alakult, melyre önfeled-

ten ropta a gyerekek apraja-
nagyja, bekapcsolva a kis böl-
csõdéseket is. 

Nagy élményt nyújtott
óvodásainknak a vendég
együttes mûsora. Színesítette
zenei nevelõmunkánkat, és
nem utolsósorban gyermek-
közelbe került a népdal, a ze-
nemû és a hangszer. 

Egyszerû rendezés, kerek
mûsor, rendkívüli hatás. Jól
éreztük magunkat a zenés
õszi délelõttön.

Nagy Lászlóné
címzetes óvodavezetõ

Õszi koncert az óvodában
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Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium életébõl

Az iskola és a kollégium mindennapjait
tette színesebbé a 9., 10. évfolyam tanulói
(60 fõ) részére szervezett osztálykirándulás,
és a hozzá kapcsolódó kulturális program. A
kiránduláshoz még csatlakozott nyolc Nor-
végiából érkezett diák és kísérõ tanáraik.

Ennek keretében tekintettük meg a Mo-
nostori Erõdöt, ahol színvonalas tárlatveze-
tést biztosított Asbóth Zsolt múzeumi mun-
katárs, az erõd kiváló ismerõje.

A Monostori Erõd Közép-Európa talán
legépebben fennmaradt újkori katonai
építménye. Építészeti és katonai szempont-
ból is remekmû - a komáromi erõdrendszer
legnagyobb létesítményeként a Duna Gib-
raltárjának is nevezték.

Az erõd 1850-1871 közötti épült, egyet-
len összefüggõ épületegyüttes, melyben 14
épületrész különíthetõ el kb. 640 helyiség-
gel. Osztrák hadmérnökök tervezték a kor
legmodernebb építészeti és hadászati elvei
alapján.

Leghatalmasabb épülete a Parancsnoki
torony, ez a Duna felõl látható, s egyben
döbbenetes hatást kelt három szinten sora-
kozó, fenyegetõen és üresen tátongó 78
ágyúlõrésével.

A teljes (észak- és dél-komáromi) erõd-
rendszer kerülete megközelíti a 15 km-t.

A rendszer az utolsó hadrendi várak kö-
zé tartozik. Gyulafehérvárat 1911-ben tö-
rölték a hadrendbõl, így az utolsónak meg-
maradt két mûködõ erõdítmény Pécsvárad
és Komárom.

Béke idején az erõdrendszer védelmét a
6. Vártüzér Ezred látta el, kb. 400 ágyúval.

Az erõd udvarában és épületeiben 13
ásott kút található, ezek nagy részét már
betemették.

A szovjet csapatok kivonulása után közel
két évig tartott az erõd tûzszerészeti felül-
vizsgálata. 

Azoknak a tanulóknak, akik az ország tá-
volabbi részérõl érkeztek, nagy élményt je-
lentett az erõd megtekintése, és a Duna le-
nyûgözõ szépsége.

Rövid pihenõ után lázasan készültünk a
komáromi Lovas Színház elõadásának
megtekintésére, ami szintén különlegesség-
nek számított.

Néhány gondolat a színház történetérõl.
A lovas színház egy megvalósult álom,

mely az ember, a mûvészet és a ló elválaszt-
hatatlan egységét hivatott létrehozni.

Pintér Tibor színmûvész és Márkos Atti-
la a Nemzeti Lovas Õrség komáromi alegy-
ségének parancsnoka és a színház igazga-
tója külön utakon indult el térben és idõ-
ben egyaránt, mégis egyszerre értek ahhoz
az egyedülálló mûvészeti kifejezésmódhoz,
amit lovas színháznak neveznek. E szeren-
csés találkozást mindketten biztos adottsá-
gokkal erõsítették, egyrészrõl Pintér Tibor
operett-musical színész diplomája, lovas tu-
dása, és az általa vezetett Sziget Színház
társulata. Másik részrõl Márkos Attila há-
rom évtizednyi lótenyésztõ és lovas ver-
senyzõi tapasztalata, valamint a tulajdoná-
ban lévõ történelmi múltú komáromi lovar-
da, ami otthona lett a színháznak. 

A társulat elsõ premierje 2006. nyarán
Petõfi Sándor János vitéz címû zenés játé-
ka volt.

Az elõadások különlegessége a lóháton
elõadott színészi játék mellett a fény és
hanghatásokkal, különleges látványelemek-
kel gazdagított lovasbemutató. Egy-egy al-
kalommal 30 színész és majdnem ugyan-
ennyi ló és lovas együttes munkáját Pintér
Tibor színmûvész, mint az elõadások fõsze-
replõje, koordinálja. Márkos Attila pedig a
lovak és lovasok felkészítésében jeleskedik.
A lovas jelenetek szakmai színvonalát a
Nemzeti Lovas Õrség komáromi alegysége
garantálja. A Komáromi Lovas Színház
büszke arra, hogy örökre beírta nevét a ma-
gyar színháztörténelembe.

Mi a Kálmán Imre Cirkuszhercegnõ cí-
mû operettjét tekintettük meg, ahol a szak-
iskola tanulója is fellépett.

A hatvanméteres komáromi lovarda tel-
jes hosszán végigfutó alapdíszleten kívül
más újításokat is hozott ez az év, egyebek
közt azt, hogy jelentõsen bõvült a nézõtér
befogadóképessége. Most már majdnem
hatszáz fõ élvezheti a lovasszínház elõadá-
sait, de az indulás óta nõtt a lovasok létszá-
ma is. – A Magyar Lovas Színház történeté-
ben még nem fordult elõ olyan, hogy ne telt
házzal futott volna a mûsor, amelynek a vé-
gén állva tapsol a közönség – mondta az
igazgató.

Köszönjük a „Bábolna Shagya” Köz-
hasznú Alapítványnak, és a Kuratórium el-
nökének hogy anyagilag támogatta a tanu-
lók élményhez jutását.

Bierbauer Imréné
szaktanár
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Gólyabál a Lovas Szakiskolában
Minden közép-és felsõoktatá-

si intézmény a tanév elején nagy
szeretettel és tréfás összejöve-
tellel köszönti új diákjait. Így
történt a Pettkó-Szandtner  Lo-
vas Szakiskola és Kollégiumban
is.

Október 21-én mutatkoztak
be a 9. évfolyam diákjai (32 fõ),
amit lázas felkészülés elõzött
meg. Egy hónap ismerkedés
után kiderült, hogy kik a legaktí-
vabbak az osztályban, kik tudják

ötleteikkel fellépésre serkenteni
társaikat.

Elsõként kedvenc közös dala-
ikat adták elõ a diákok, majd
egyéni produkciókra került sor.

Ezt követte az a „Gólyák” 12
pontos esküszövege, mely tet-
szést aratott a magasabb évfo-
lyam tanulói körében.

Próbatételek sorozatát állí-
tották össze a kollégium diákjai,
mely nagyon elszórakoztatta a
közönséget. 

A 12 feladat közül a legizgalma-
sabbak voltak:

– Autóversenyzõnek öltözés
– Lufi borotválás
– Tojás görgetés fenékkel
– Lekváros kenyér evés
– Twister játék
A feladatok teljesítése után

már a kilencedikesek  is a diák-
közösség elismert tagjai lettek.

A mindennapi izgalmakat, és
feszültségeket a kirobbanó tánc-
mulatság feledtette el a tanulók-
kal.

A diákok nevében köszönjük
az osztályfõnökök és nevelõk

közremûködését a mûsor sike-
res megvalósításáért. A játékos
feladatok kivitelezõit és ötlet-
gazdáit Körmendi Eszter tanár-
nõ segítette.

A  Szabadidõközpont vezetõ-
jének Pábli Zsoltnak a helyszín
biztosítását, Francia Lajosnak és
Szuli Tamásnak a fergeteges ze-
neszámokat.

Bízunk abban, hogy emlékeze-
tes marad a „Gólya - avatás”

Kollégiumi 
Diákönkormányzat

és B. Iné



2008. október 18-án megrendezésre ke-
rült már az évek során hagyománnyá vált
Egészségnap. Mivel ez a nap amúgy is mun-
kanap volt, a gyerekek örültek, hogy nem a
szokványos tanórákon kell részt venniük. 

Érdekes programokon, elõadásokon
hallhatták, láthatták, és a gyakorlatban is
megtapasztalhatták az egészséggel kapcso-
latos fontos tudnivalókat.

A nap Peresztegi Gáborné  igazgatónõ
megnyitójával kezdõdött, amelyben kö-
szöntötte a meghívott elõadókat, vendége-
ket és a felsõ tagozatos diákokat.

Nyolc órától minden tanuló az osztályfõ-
nökök segítségével kiválasztott elõadáson
vett részt. A színvonalas elõadásokat a do-

hányzás – stressz – alkohol káros hatásairól
Dr. Kiss Katalin gyermekorvos, a kábító-
szerek negatívumairól a tatabányai rendõr-
kapitányság szakemberei , az egészséges
táplálkozásról Hérics Józsefné  védõnõ, az
elsõsegélynyújtásról Kuti Erika egészség-
ügyi  asszisztens , a fog- és szájhigiéniáról
Lányi Szilvia szaktanár tartották. 

Az elõadások után 9 órától Kozma Ág-
nes testnevelõ tanárnõ jókedvû, vidám,
minden porcikát átmozgató tornával ked-
veskedett nekünk.

A felfrissülés után a gyermekek közösen
számot adtak az elõadáson elhangzott in-
formációkról egy totó kitöltésével. Minden
osztály  húsz kérdésbõl álló kérdéssort ka-

pott, e mellett el kellett készíteniük egy pla-
kátot, amely az egészséges táplálkozásra
hívta fel a figyelmet. Ezek a késõbbiekben
értékelésre kerültek.

A kicsik számára szerettük volna emléke-
zetessé tenni ezt a szombatot. Szeptember óta
hosszú volt a tanítási idõ, ezért úgy gondoltuk,
hogy játékossá, mozgalmassá varázsoljuk e
napot. Témánk a mozgás és a táplálkozás volt.
Egy hét alatt dönthették el, hogy melyik fog-
lalkozáson szeretnének részt venni. A csopor-
tok szervezõdésébe nem avatkoztunk be. A
reggelt a tavalyihoz hasonlóan, futással kezd-
tük. Évfolyamonként az elsõ öt jutalomban
részesült. A következõ eredmények születet-
tek:

1. évfolyamon: Bagó Dániel, Krizsán Ti-
bor, Czefernek Dorka, Fábián Vivien, Konczi
Tímea

2. évfolyamon: Herman Márkó, Szele Csa-
ba, Bujáki Bálint, Marczinkó Bálint, Mészá-
ros Péter

3. évfolyamon: Buza Patrik, Csillag Leven-
te, Janus Martin, Almádi András, Szabó Ben-
ce

4. évfolyamon: Gonda Gergõ, Füzi Gabri-
ella, Csatlós Natália, Bagó Zsófia, Harum
Kyra

Ezután közös, jó hangulatú aerobic kö-
vetkezett. Majd a kézmûves foglalkozások-
ra került sor. A foglalkozások témája az
egészséges táplálkozás volt. Nyolc helyszí-
nen dolgozhattak. Gyurmáztak, varrtak,
nyomdáztak, hajtogattak, krepp-papírból és
papírtépéssel gyümölcsöket, zöldségeket
sõt még plakátot is készítettek.

Remélem sikerült a varázslat, errõl a no-
vemberi kis kiállításunkon bizonyosodha-
tunk meg. 

Alsós munkaközösség
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EGÉSZSÉGNAP AZ ISKOLÁBAN
Alsó tagozatosainknak játékos foglalkozások voltak

,,A felsõsök örültek, hogy nem a szokványos tanórákon kellett részt venniük



A délelõtt további részében a gyerekek-
nek gabonapelyhet és tejet kínáltunk, amit
az iskolai büfé üzemeltetõje ajánlott fel.

Tíz órától kezdõdtek azok az érdekes be-
mutatók, amelyekre érdeklõdésnek megfe-
lelõen jelentkeztek a gyerekek. Ezeket a
gyakorlatias bemutatókat is meghívott elõ-
adók és az iskolában dolgozó pedagógusok
vállalták fel.

A bõr- és körömápolásról Hodován
Tamásné kozmetikus, a gyógynövények és
gyógyteák hasznosságáról Fábiánné Tóth
Hedvig tartott érdekes és színvonalas be-
mutatót.

Az egészséges étrend összeállítását , a
sportos feladatokat , a LEG..LEG… méré-
seket , a  kézmûves foglalkozást az iskola
pedagógusai vezették. 

A sok érdekes, izgalmas tevékenység
után minden osztály elkészítette a saját

„egészséges salátáját”, amit az esztétikum
és az ízek harmóniája szerint értékeltünk
.Ezután elfogyasztották a remekmûveket.

A gyermekek és osztályfõnökeik ügyesen
és nagyon jól dolgoztak együtt. A szép
eredmények tükrözték a jól szervezett
munkát.

Természetesen a jó munkát jutalom is
követte. A 7/c , 8/a, 7/a osztályok kiemelke-
dõen dolgoztak, bár hozzáteszem, a többi
osztály diákjai is nagyon ügyesen tevékeny-
kedtek.

A célunk e témanap megszervezésével az
volt, hogy gyermekeinket ráébresszük az
egészségünk fontosságára, a káros szenve-
délyek negatív hatásaira, a helyes táplálko-
zás elõnyeire, és a mozgás szeretetére. Hi-
szen „legnagyobb kincsünk az egészség”.

Lányi Szilvia
szaktanár
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BETLEHEMKÉSZÍTÕ
PÁLYÁZAT

Idén is meghirdetjük betlehem készítõ pályázatunkat!
Várjuk minden olyan alkotó kedvû gyermek és felnõtt munkáit, 

akik kedvet éreznek betlehem készítéséhez.

A pályamunkákat 
2008. december 10-12-ig

kérjük leadni
a Városi Könyvtárban, 
nyitvatartási idõben.

Eredményhirdetés:
2008. december 19-én,

a Városunk karácsonya 
rendezvényen.

Bõvebb információ: Török Sándornál, tel.: 20-430-07-03



Október 23-án városunk-
ban is megemlékeztek az
1956-os forradalom és sza-
badságharcról. Az ünnepség,
az ’56-os emlékparkban a
Himnusz hangjaival kezdõ-
dött. Ezt követõen dr. Hor-
váth Klára polgármester, or-
szággyûlési képviselõ ünnepi
beszédét hallgathatták meg az
egybegyûltek. Polgármeste-
rünk az akkori történelmi ese-
mények megítélésérõl, emlé-
keirõl és üzenetérõl beszélt.
Göncz Árpád szavait idézte,
aki az 1900-as évek elején így
fogalmazott: „Annyi fajta
1956 van, ahányan vagyunk.”
„Igen, ez az egyéni emlékezés,
az egyéni emlékek tekinteté-
ben igaz, – folytatta polgár-
mesterünk – de azért van egy
másik igazság is. Az, amit a
politikai közösség megfogal-
mazott és kifordult magából.
Ez már nem azt mondja, hogy
bármilyen értékelés megfér
egymás mellett. Közös ítélet,
közös meggyõzõdés 1956 dol-
gában csak az van, amelyre a
harmadik Magyar Köztársa-
ság épül, amely örökösének
tartja magát. Ha igent mon-
dunk a szabadságra, igent
mondunk ’56-ra is. Ha igent

mondunk a független és erõs
Magyarországra, méltó mó-
don õrizzük a forradalom cél-
jait. Ha tiszteljük a demokrá-
ciát, ’56 örökösei vagyunk, és
ha tiszteletben tartjuk a köz-
társaság alapeszméit, a sza-
badságharc folytatói vagyunk.
Ez a nap nem a politikai el-
lenállás, hanem a nemzeti
összefogás ünnepe.”

A folytatásban az Anonim
Drámacsoport „Halál helyén
élet terem” címû mûsorát
nézhették és hallgathatták
meg a jelenlévõk.

Az ünnepi összeállítást kö-
vetõen koszorút helyezett el
az 1956-os emléktáblánál Bá-
bolna Város Önkormányzata,
a Bábolna Nemzeti Ménes-
birtok Kft., az IKR Zrt., a Ma-
gyar Vöröskereszt Bábolnai
Alapszervezete, az MSZP Bá-
bolnai Szervezete, a FIDESZ
Bábolnai szervezete, a Bábol-
nai Polgári Kör, a Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szerveze-
te, valamint a Gyermek- és If-
júsági Önkormányzat.

Az emlékparkból a régi te-
metõbe mentek át a résztve-
võk, ahol a kopjafánál helyez-
ték el az emlékezés virágait.

T. S.
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1956-ra emlékeztünk

A FIDESZ Bábolnai Szervezete nevében 
Popovicsné Sárik Ilona és Popovics György 

Az MSZP Bábolnai Szervezete nevében
dr. Jankó Miklós

A Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezete
nevében Buza Gézáné és Szedlacsekné

Az Ikr Zrt. nevében
Fodor Krisztián és Antos Gábor

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. nevében
Szakál Endre és Bõsze László

Bábolna Város Önkormányzata nevében
dr. Horváth Klára és Bierbauer Imre

Az Anonim Drámacsoport „Halál helyén élet terem” címû mûsorát
nézhették és hallgathatták meg a jelenlévõk

Dr. Horváth Klára polgármester asszony, országgyûlési képviselõ 
ünnepi beszéde
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A Bábolnai GYÖK nevében
Popovics Linda és Lengyel Dániel

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete
nevében dr. Faragó István és Kiss István

A Bábolnai Polgári Kör nevében
Kiss Zsófia és Kéri Károly

Új virágokkal szépült Bábolna központja
A múlt hetek folyamán ismét új virágokkal, árvácskákkal

szépültek Bábolna frekventált helyei. A virágültetésre és a virágok
cseréjére azért volt szükség, mert az eddig ágyásban lévõ növények
egynyári virágok voltak, tehát több virágot már nem fognak hozni.
Idén õsszel Bábolnán árvácskát ültettek, pont azért, mert ez a
növény most bontja szirmait, majd ha sikerül megfelelõen meg-
gyökeresednie, akkor tavasszal ismét színes látvánnyal fogadja az
út mentén haladókat.

A város közmunkásai egyébként összesen 5400 tõ árvácskát
ültettek el Bábolna területén. Ennek nagy része a körforgalom és
a tõle nem messze található árkádsor elõtti területen pompázik.
Jutott azonban máshová is. Például a Bábolnai Általános Iskola
épületével szembeni területre, vagy épp a Millenniumi Parkba is.

Nagy Attila István

Papírgyûjtés az általános
iskolában

2008. október 10-én délután ismét sor került hagyományos
papírgyûjtési akciónkra.

Az alsós kisdiákok szülõi segítséggel gyûjtötték és hozták a
kötegelt papírt. A felsõs tanulók többnyire önállóan dolgoztak.

Ebben az évben valamivel kevesebb papír gyûlt össze, mint
tavaly. A gyûjtött papír értéke osztálypénz lett.

Az osztályok közötti papírgyûjtési versenyben I. helyezést ért
el a 3/b osztály az alsó tagozaton 2697 kg-mal.

Felsõben a 8/a gyûjtötte a legtöbb mennyiséget: 2705 kg-ot.
Az összes mennyiség: 24 865 kg volt.
Köszönjük a szülõk segítõ támogatását.

Tóth Zoltánné
szervezõ
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Egy nappal 86. születésnap-
ját követõen, hosszú, súlyos
betegség után elhunyt Bálint
Ágnes József Attila díjas író-
szerkesztõ-dramaturg, a Ma-
gyar Televízió elsõ gyermek-
mûsor-szerkesztõje, a magyar
gyermek- és ifjúsági televíziós
mûsorkészítés egyik megala-
pozója. Nevéhez fûzõdik töb-
bek között Böbe baba és Cica-
mica alakja, a tévémaci és
Frakk is.

ÉLETÚTJA
Már kisgyermekként is jól

rajzolt. Anyja már 5 éves korá-
ban megtanította olvasni, írni.
Korai olvasmányai (Karl May,
Jókai Mór) nagy hatással vol-
tak rá.

A gimnázium elsõ két osz-
tályát magánúton végezte.
Vizsgáit a székesfehérvári le-
ánygimnáziumban (jelenleg
Teleki Blanka Gimnázium)
tette le. Ott végezte el a III.
évet is. A következõ évben a
család úgy döntött, hogy a bu-
dapesti Angolkisasszonyok
zárdájában tanul tovább. A
zárdai életet nagyon nem sze-
rette.

1937 októberétõl Bécsben a
Frauenakademie nevû rajzin-
tézetben rajzolni tanult. Ta-
nultak könyvillusztrálást és
plakátrajzolást is. Ezt az isko-
lát nagyon szerette. Közben
(14 éves korában) a Magyar
Úriasszonyok nevû folyóirat
mellékletében a Fanni, a mo-
dern tündér címû meseregényét
folytatásokban közölték.

1944-ben feleségül ment
dr. Németh Sándorhoz, aki-
tõl két lánya született, Ágnes
és Anna.

1958. február 1-jétõl 1986-
os nyugdíjazásáig a Magyar
Televíziónál dolgozott. 1961-
tõl bábjátékokat írt (Mi újság
a Futrinka utcában, Mazsola),
majd rajzfilmek forgatóköny-
vét (Kukori és Kotkoda,
Frakk). 1968-ban indította az
elsõ környezetvédelmi mûsort,
a Kuckót.

Késõbb több könyve (Mi
újság a Futrinka utcában, Ma-
zsola-kötetek, Frakk-kötetek,
Szeleburdi család) és fordítása
(Babar) is megjelent. A Szele-
burdi családot és a Hajónap-
lót Palásthy György két film-
ben feldolgozta. A Magyaror-

szágon a 90-es évek közepén
bemutatott Garfield rajzfil-
mekhez is õ készítette el a
magyar szövegeket.

Férje 1989-ben meghalt, s
ezt a csapást nem tudta fel-
dolgozni. Utána visszavonul-
tan élt.

MUNKÁSSÁGA

Bálint Ágnes gyerekkorá-
ban kezdett meséket írni.
1937-ben jelent meg elsõ me-
seregénye, 1941-42-ben pe-
dig elsõ mesekönyvei a Dante
kiadónál (Az elvarázsolt egér-
kisasszony, Cimborák). 1951 és
1958 között a külkereskede-
lemben dolgozott, ezután ke-
rült a Magyar Televízióhoz,
ahol elõbb szerkesztõként,
1965-tõl 1986-ig fõmunka-
társként munkálkodott. 

Õ teremtette meg a gye-
rekmûsorok alapjait, és õ in-
dította el a tévé esti mesemû-
sorát is. 1967-tõl szerkesztet-
te a Kuckó címû ismeretter-
jesztõ mûsort. Sokat írt a Rá-
diónak is. Onnan indult el A
szeleburdi család, amelybõl
könyv és két játékfilm is ké-

szült. Számos népszerû mese-
regény, televíziós és rádiós
mesejáték - például a Mazsola,
a Mi újság a Futrinka utcában,
a Kukori és Kotkoda, a Vizipók,
az Egy egér naplója, Frakk, a
macskák réme - szerzõje. Több
mesekönyvét kiadták Német-
országban, Lengyelországban
és az akkori Szovjetunióban,
Csehszlovákiában. 1975-ben
József Attila-díjjal tüntették
ki. 2006-ban megkapta a
Gyermekkönyvek Nemzetkö-
zi Tanácsának (IBBY) életmû-
díját. 

Összeállította: 
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Elhunyt Bálint Ágnes író

Próbáltak már Önök kisebb-nagyobb
létszámú közönség vagy ünneplõ tömeg
elõtt hosszabb-rövidebb prózai vagy ver-
ses szöveget elõadni? Nem kis dolog. Né-
ha még egy riporter mikrofonja is zavar-
ba hoz, mert a nyilvánosság elõtti szerep-
lés kritikával, valamiféle reagálással, rit-
kább esetben dicsérettel is járhat.

Kis híján már egy évtizede mûködik
Bábolnán az Anonim Drámacsoport,
amely ezt a nem könnyû szerepet felvál-
lalja. Azóta kevés ünnepség-, iskolai és
települési -  zajlott le részvételük nélkül.
Az évek során több évfolyam végzett már
és tanulta meg a színpadi szereplés alap-
jait, vagy azt, hogy mondanivalóját bát-
ran megfogalmazza és azt elõ is tudja ad-
ni. Az alsós, de még a felsõs korú iskolá-
sok is rengeteg beszéd, hangsúly és kife-
jezési problémával küzdenek. Egy moz-
gásos, sportos, táncos vagy zenei produk-
cióban könnyebben feloldódik a diák, de

még a felnõtt is, mint egy rendkívüli ön-
kontrollt, fegyelmet kívánó szereplés so-
rán. Ráadásul minden szem a beszélõre
irányul és kínos, ha téveszt vagy meg-
akad. Egyéni mûfaj, mégis csapatmunka,
mert egy szereplõ sokat tehet a mûsor si-
keréért. Itt igaz „az egy mindenkiért.
mindenki egyért” elv. 

Néhány éve Nagy Balázs a Gyõri Nem-
zeti Színház népszerû mûvésze pár alka-
lommal segítette az ifjú színjátszók mun-
káját és elismerõen nyilatkozott róla. A
csoport vezetõje Veresné Szkocsek Mária
magyar-történelem szakos tanárnõ elvé-
gezte a drámapedagógia szakot és szak-
vizsgát is tett. Az elmúlt években a
Pettkó-Szandtner Szakiskola és a
Mátray-ház Kft berkein belül is vezetett
dráma foglalkozásokat.

A fiatalok számára komoly feladat, de
egyben kihívás is a drámafoglalkozáso-
kon való részvétel, mert a sok játék, nyá-

ri táborozás mellett mégiscsak a szerep-
lések alapján ítélik meg õket. Az idei év-
ben is megszervezõdött kis csoportjuk,
régi tagjaikra Mészáros Kristófra és Kiss
Boglárkára építve. Janus Márk és Mar-
tin, valamint Sáfár Bence egyre rutino-
sabb szereplõk és nagy reményeket fû-
zünk az új tagok Rádoki Luca, Kráz Bar-
nabás, Patkó Eszter, Dezsényi Gábor és
az elsõs Konczi Tímea iránt is. Reméljük
az óvodában  mûködõ meseszakkör tevé-
kenységének köszönhetõen a jövõben is
lesznek tehetséges gyerekek, akiket az „
Anonimek „között is láthatunk majd.

A jelenlegi csapat máris mély vízbe ke-
rült, hiszen szeptember közepén alakult
újjá, de már  az iskolai október 6-i meg-
emlékezõ mûsor során és az október 23-i
városi ünnepi megemlékezésén mutat-
hatták meg végzett munkájuk eredmé-
nyét. A téli hónapokban kicsit vidámabb,
gyermek mivoltukhoz közelebb álló sze-
repek várnak rájuk. Leljék benne örömü-
ket és érjenek el szép sikereket!

Veres Zoltán

Újra színpadon
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Szünidei matiné a Sportcsarnokban óvodásoknak
A mozgás a gyermekek számára

nélkülözhetetlen, semmi mással
nem helyettesíthetõ és nem pótol-
ható a testi és lelki fejlõdésük so-
rán, ezáltal hatással van a gyermek
egész életére, növekedésükre. Szin-
te minden tevékenységi formájuk-
ban jelen van. 

A mozgás fejleszti a gyermek ál-
lóképességét, a test koordinált
mozgását, egyensúlyérzékét, izom-
rendszerét, testi erejét, egész sze-
mélyiségét.

A játékok a szabályok révén
lesznek igazán érdekesek, a szabá-
lyokat önként és szívesen vállalják a
játék kedvéért, így a mozgást bizto-
sító játékaink kialakítják gyermeke-
ink szabálytudatát, türelemre, ki-
tartásra is nevelnek, hiszen tudni
kell kivárni az idõt, amikor szerep-
hez juthat egy-egy játékban.

A mozgásos játékok által fejlõ-
dik figyelmük, gyors reagáló-
képességük, térbeli tájékozódásuk.

A tornafoglalkozás az a tevé-
kenység, amit minden kisgyerek
szeret, és örülnek, ha megtudják,
hogy az következik. Az óvodában
nap, mint nap szervezünk számukra
mozgásos perceket, tornafoglalko-
zásokat, amiket a szabadban, a cso-
portszobában, vagy a tornaeszkö-
zökkel, fejlesztõ játékokkal jól fel-
szerelt tornatermünkben tudunk
megvalósítani. 

A tornaszobánkban 10-12 kis-
gyerek fér el biztonságosan egy-egy

foglalkozás alkalmával, de a futó,
fogó és a sorverseny játékokat nem
igazán lehet ott megvalósítani.
Ezért a gyerekekkel együtt nagyon
örültünk, mikor megtudtuk, hogy
az idén is meghívást kaptunk Szilá-
gyi Ági nénitõl egy kellemes moz-
gásos délelõttre a sportcsarnokba.

Ági néni meghívta a szomszéd
települések, Tárkány, Bana,
Nagyigmánd óvodásait is, hogy ve-
lünk együtt szabadon mozogjanak,
játszanak, jól érezzék magukat.

A délelõttöt bemelegítéssel, kö-
zös tornával kezdtük. A tetõtõl tal-
pig minden izmot megmozgató ze-
nés tornát egyik óvodásunk anyu-
kája, Kozma Ágnes testnevelõ tar-
totta.

Amíg a csarnok egyik felében
tornáztak, addig a másik felében
egy minden korosztálynak megfele-
lõ akadálypályát alakítottunk ki.
Így a kicsik is részt vehettek az irá-

nyított tevékenységekben. Mire vé-
gére értek már a figyelmük más já-
tékokon volt, így hagytuk kibonta-
kozni õket, szabadon játszhattak a
csarnok tornaeszközeivel, labdák-
kal, szivacsokkal, karikákkal… stb.
A nagyobbak pedig már értik, és
nagyon szeretik a sorversenyeket,
versenyfeladatokat, ezért a másik
térfélen velük azokat játszottuk. Így
összemérhettük erõnket, gyorsasá-
gunkat, kitartásunkat a szomszédos
településekkel, láthatták, hogy mi
milyen jellegû gyakorlatokat, fel-
adatokat végzünk óvodásainkkal.

Hogy tovább fokozza a hangula-
tot, Ági néni a végére tartogatta a
legizgalmasabb játékot, a kötélhú-
zást. Ebben a játékban nemcsak a
gyerekek, még a felnõttek is való-
ban ringbe szálltak több-kevesebb
sikerrel.

A nap végén, kellemesen elfá-
radva összeálltunk mindannyian

egy közös fotóra, majd minden kis-
gyereket vendégül láttak a szerve-
zõk egy kis pogácsával, gyümölcslé-
vel. Nemcsak élményekkel gazda-
gon, hanem ajándékokkal (lufi, vo-
nalzó, kisfüzet) is tértünk vissza az
óvodánkba, ahol nagyon jól esett
ennyi mozgás után a finom ebéd. 

Hogy ki gyõzött ezen a napon?
Gyõztek a gyerekek, mert nagyon
sokat mozoghattak, sok-sok játék-
kal az igazi nagy tornateremben.
Gyõztünk mi is, óvó nénik, szülõk,
mert rengeteg boldog, mosolygós
gyerekarcot láttunk, és gyõzött Ági
néni is, mert ilyen szépre sikerült ez
a délelõtt, nagyon szépen köszön-
jük. Köszönjük a bohócnak
(Sárkányné Gerencsér Henrietta)
az egész délelõtti bolondozást, és a
szülõknek, hogy behozták azokat a
gyerekeket, akik az õszi szünetben
nem jártak óvodába. 

Homoki Judit
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„Az iskola dolga..., hogy
megtanítson szeretni amit csi-
nálunk, és hogy segítsen megta-
lálni azt, amit szeretünk csinál-
ni”. Szent-Györgyi Albert gon-
dolata remekül kifejezi a pálya-
választás fontosságát, és az is-
kola feladatát. Nyolcadikos ta-
nulóink számára elérkezett az
idõ, amikor döntést kell hozni-
uk, hol folytatják tovább tanul-
mányaikat. Ahhoz, hogy jó dön-
tés szülessen, mindenkinek tisz-
tában kell lenni a saját képessé-

geivel, értékeivel, vágyaival és
lehetõségeivel. Joggal tehetjük
fel a kérdést, hogy milyen is a
sikeres pályaválasztás. Három
alapvetõ kérdésre kell megta-
lálni minden diáknak a választ:

- mire vagyok képes?
- milyen képességeim, kész-

ségeim vannak ?
- amit szeretnék, arra van-e

igény a munkaerõpiacon ?
Ha az elsõ két kérdésre meg-

találják a jó választ, akkor már
csak azt kell megkeresni, hogy

hol lehet a megfelelõ képzettsé-
get megszerezni. Ehhez nyújt
segítséget az iskola, illetve az is-
kola pedagógusai. Melyek a se-
gítségnyújtás formái ?

- osztályfõnöki órák kereté-
ben  egyénre szabott pálya-
orientációs beszélgetések,
tanácsadás

- látogatás a Pályaválasztási
kiállításra Tatabányára. Itt
a különbözõ iskolatípusok-
kal és szakmákkal ismer-
kedhettek a tanulók.

- SULIBÖRZE – a rendez-
vény célja, hogy diákjaink
megismerjék elsõsorban a

gyõri középiskolákat, az in-
tézmények felvételi köve-
telményeit, a diákéletet a
legszakavatottabbaktól, az
ott tanító pedagógusoktól
és az ott tanuló diákoktól.

- pályaválasztási szülõi érte-
kezlet 

- a középiskolák nyílt napjai
Iskolánk  szívesen nyújt se-

gítséget szülõnek, diáknak egy-
aránt a pályaválasztással kap-
csolatos kérdésekben.

(Folytatjuk)

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

Október 9-én a Postai Világ-
nap alkalmából dr. Horváth Klá-
ra, Bábolna polgármestere csak-
úgy, mint minden esztendõben,
személyesen köszöntötte Bábol-
na postai alkalmazottait a helyi
postahivatal épületében.

Dr. Horváth Klára köszöne-
tet mondott a postai dolgozók
egész éves tevékenységéért és
felhívta a figyelmet arra is, hogy
a helyi posta dolgozói minden
évben tevékenyen vesznek részt
a város életében.

Szabó Tamásné Ildikó a bá-
bolnai posta vezetõje a polgár-
mesteri köszöntõ alkalmával, a
település várossá válásának 5.
évfordulója alkalmából Bábol-
na címerével ellátott speciálisan
erre az alkalomra készült bé-
lyegívet adott át dr. Horváth
Klára polgármesterasszonynak.
A 20 bélyegbõl álló ív egyedi
darab, hiszen nem készült több
belõle. Itt azonban jegyezzük
meg, hogy állításunk csupán fé-
lig igaz, mert jelenleg valóban csak egy ív készült belõle.

Azonban a Magyar Postának
van egy úgynevezett Személyes
Bélyeg szolgáltatása, amelynek
keretében készült az említett 20
darab bábolnai címerrel ellátott
bélyeg is. Ha a lakosságnak van
igénye rá, akkor a Magyar Pos-
ta tud még utánnyomni a jelen-
leg még csak 1 példányban léte-
zõ bélyegívbõl.

Szabó Tamásné a jeles alka-
lomkor készült interjúnkban el-
mondta, hogy a bábolnai posta,
immár 5 éve mûködik a mostani
„új” épületben. A posta vezetõje
sajnálattal közli azonban, hogy

hiába a szép hivatal, ha nincs
utánpótlás. Mármint postásból.
A helyi posta egyik tagja ugyanis
38 éves szolgálat után nyugállo-
mányba vonul. Helyettes, vagy
utód azonban nincs. A bábolnai
posta vezetõje szerint a hivatalt
reggelente három emberrel nyit-
ják ki, ennél azonban többre, ösz-
szesen 5 emberre lenne szükség.
Utánpótlás azonban nincs, mert
azon kevesek, akik esetleg posta-
forgalmi szakközépiskolába jár-
nak, inkább a bankszférát választ-
ják maguknak. A postához egyre
kevesebben jönnek dolgozni.

Nagy Attila István

Postásainkat köszöntötték 

Pályaválasztás, 2009.
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„Ha már lúd, legyen kövér!”
MÁRTON NAPI kínálatunk:

2008.  11.  hó  11-één  11  óra  11  perctõl  kérheti
,,Márton  napi  ételeinket’’  záróráig.

Kínálatunk: 
Hideg liba ízelítõ (libatepertõ, libamáj, töltött libanyak), 

pirítós, lilahagymalekvár 900,- Ft/adag
Márton napi libaleves maceszgombóccal 400,- Ft/adag
Káposztás libacomb gazdagon 1.800,- Ft/adag
Házi vegyes rétes 400,- Ft/adag

Neszmélyi újborok a Szöllõsi Pincészetbõl

22000088..  nnoovveemmbbeerr  1133-áánn

Ismét torkos csütörtök
Ízelítõ kínálatunkból: 

Sütõtök krémleves 450,- Ft helyett 225,- Ft
Cigány Cordon, hasábburgonya 

(füstölt sajt, bacon szalonna) 1.500,- Ft helyett 750,- Ft

A  teljes  választékunkról  érdeklõdjön  személyesen  elérhetõségeinken.
Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon, vagy személyesen az étteremben.

Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

ÉTKEZÉSI JEGYEKET ELFOGADUNK!
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

Katalin-bál
Szeretettel meghívjuk 

Bábolnán a Szabadidõközpontban
2008. november 29-én tartandó

batyus bálra 
Hagyományainknak megfelelõen a bevétel

az óvodai és bölcsõdei csoportok részére 

kerül átadásra.

Kezdés: 19 órától

A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Elõzetes helyfoglalás:

a Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban, 
illetve az intézmény 369-030 telefonszámán, valamint 

Csillagné Mészáros Anitánál (tel.: 30-937-5202),

Mindenkit szeretettel várunk!

ÚJRA ITT!
Arany és ezüst ékszerek eladása,
javítása, arany ékszerek készítése

hozott aranyból.
Törtarany felvásárlása.

ÓÓnnooddii  aauuttóóssbboolltt..
MMiinnddeenn  hhééttffõõnn

99-1155  óórrááiigg.

7700//442233-88336699

Szeretettel várom

minden kedves régi és új vásárlómat.

Rauchné Zsuzsa
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Egy évfordulóról a visszaemlékezés tükrében
Bábolna 1958–2008. (VI. rész)

A VÁROS

Bábolna Közös Tanácsú Nagyközség
szervezetébõl 1990-ben a két társközség
Bana és Tárkány kilépett. Bábolna ennek
ellenére nagyközség maradt, sõt mint fejlett
település a települések rangsorában feljebb
kívánt lépni. A nagyközség önkormányzata
2002. november 20-i ülésén megfogalmaz-
ta, illetve kérte a település várossá nyilvání-
tását. A kérés úgy látszik jól volt idõzítve és
indokolva, mert a válasz rövid idõ múlva
megszületett. A felsõbb szervek 2003. július
1-jével Bábolnát várossá nyilvánították. A
várossá avatás ünnepélyére 2003. október
3-4. napján került sor. Az ünnepi ülésen
megjelent Szili Katalin az országgyûlés el-
nöke és Keleti György országgyûlési képvi-
selõ. Az ünnepi beszédet dr. Horváth Klára
polgármester asszony tartotta.

Közben a település fejlõdése – elõtte és
utána is – tovább folytatódott. 2002 augusz-
tus 29-én megépült a régóta várt sportcsar-
nok. Az avatási ünnepségen nem kisebb
ember, mint Medgyesy Péter miniszterel-
nök is megjelent, felszólalt sõt a kitünteté-
seket is Õ adta át. Egyébként a sportcsar-
nok azóta is üzemel. Színes és népes talál-
kozók helye nemcsak a város, de a környe-
zõ községek lakosainak is. Nemcsak a fiata-

lok, de a szórakozni vágyó idõsebb embe-
reknek is kedvelt találkozó helye lett.

A település már régen kinõtte a postahi-
vatalt. Most végre ezt a jogos igényt is sike-
rült kielégíteni. A 2003-as esztendõben egy
új, minden várakozást felülmúló postahiva-
tal épült a város fõutcáján.

Végre rendezésre került a város fõtere is.
Ez a korábban elhanyagoltnak tûnõ terület
megújult és megszépült. A korábban itt fo-
lyó forgalmat az össze-visszaságot a rende-
zetlenség jellemezte, ezt a helyzetet most
egy szabályos körforgalom váltotta fel.
Ezen túlmenõen az elkopott és elhasználó-
dott járólapok színes, új járdakövekkel let-
tek kicserélve. Egyszóval már nem kell szé-
gyenlenünk városunk fõterét. Az meg külö-
nösen emeli a térnek a szépségét, hogy ter-
vezõi a tér parkosításáról sem feledkeztek
meg. Több száz különbözõ lombos fa dicsé-
ri a tervezõk jó ízlését, ezenkívül virág-
ágyakkal és bennük szebbnél szebb virágok-
kal is találkozhatunk. Örömmel tapasztal-
juk, hogy ezeket a virágokat gondozzák is.

Bábolna egy sportszeretõ település. Kü-
lönösen a lovas és a labdajátékok örvende-
nek nagy népszerûségnek. Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy nemcsak a lakosság nagy
része, fiatalok és idõsebbek kedvelik a szó-
rakozásnak ezt a területét, hanem a társa-

dalmi, gazdasági és állami szervek vezetõi
is. Ma öröm kimenni a labdarúgó pályára.
A mûfüves új pálya mellett a régi hagyomá-
nyos pályák is rendezettek. Látszik rajtuk a
karbantartás.

Ami pedig a település közmûvesítését il-
leti, arra nyugodtan büszkék lehetünk.
Minden utcánk járdásított, portalanított
ezenkívül a vízelvezetõ (belvíz, esõvíz)
megoldott. Vezetékes víz, villany, csatorna,
központi parabola antenna rendszer az
egész településen, vagyis nyugodtan mond-
hatjuk, hogy városunkban mindenütt léte-
zik és a lakosság szolgálatában áll.

Sajnos az utóbbi idõben kedvezõtlen je-
lenségnek is lehettünk tanúi. A kedvezõtlen
jelenség alatt a Mezõgazdasági Kombinát
helyzetét értjük. Ez a hatalmas kitûnõ üzem
mely településünk fejlõdésének a motorja
volt, úgy tûnik a végét járja. Megdöbbenten
olvastuk megyei lapunk március 14-i szá-
mában a nagybetûkkel szedett cikket,
,,Elsüllyedt a híres bábolnai zászlóshajó’’. A
cikk arról szól, hogy az utóbbi idõben már
halódó nagyüzem most már tényleg a végét
járja.

Ezt bizony mi, bábolnaiak nagyon sajnál-
juk.

Visszaemlékezésünket ezzel befejeztük.
Szakács Ferenc

Az iskolavezetés a nyáron,
pontosabban májusban köz-
zétett egy felhívást, hogy az
új iskola felépülésének 25
éves évfordulóján jubileumi
ünnepséget rendeznek . És
erre az alkalomra névadót
szeretnének választani, va-
gyis kérték a város lakóit te-
gyenek javaslatot, hogy ki le-
gyen az új iskola névadója.

Én július 1-jén be is nyúj-
tottam a javaslatomat egy
személyre, de mivel nagyon
kevés javaslat érkezett a kép-
viselõ testület elnapolta a
döntést, mert így nem lehe-
tett igazságosan és egyértel-
mûen dönteni a névadó sze-
mélyérõl. 

Most bemutatom azt a sze-
mélyt, akit én javasoltam, és
arra kérem a kedves bábolna-
iakat, álljanak mellém és sza-
vazzuk meg együtt Blázsik
Ferenc gyémántdiplomás
igazgató tanítót, hogy a kép-
viselõ-testület dönteni tudjon
a névadó személyérõl .

25 évesen mint fiatal népta-
nító a Kisbér – Tarcspusztai is-
kolától került Bábolnára
1921-ben. 1925-ben kiadott
szolgálati bizonyítványában
felettesei ezt írják róla:

,,Az iskolaszék egy fiatal
kezdõ tanító törekvõ munkás-
ságát ismeri el akkor, amikor
egyhangú határozattal bizo-
nyítja, hogy a Bábolnapusztai
m. kir. áll. ménesintézeti isko-
lához a Kisbér Tarcspusztai m.
kir. áll. ménesintézeti iskolá-
tól  92216/1921 sz. m. kir. föld-
mivelésügyi miniszteri rende-
lettel a szolgálat érdekében
áthelyezett Blázsik Ferenc ta-
nító alulírott napig megszakí-
tás nélkül mûködik, mely idõ
alatt a népoktatási törvények-
ben és utasításokban megsza-
bott tanítói kötelességét nem-
csak kifogástalan pontosság-
gal teljesíti, de eredményes
mûködésével úgy felsõbb ha-
tóságoknak mint a szülõk tel-
jes megelégedését  és elisme-
rését érdemelte ki „

1935-ben kinevezik igazga-
tónak. 1944-ben meghal fele-
sége Balázs Erzsébet, aki szin-
tén a Bábolnai iskolánál taní-
tott mint állami tanítónõ.
Blázsik Ferenc mindig kereste
a kompromisszumos megol-
dásokat, szigorú de gyermek-
szeretõ is volt egyben. Egész
életében élvezhette a teljes la-
kosság tiszteletét, megbecsü-
lését és szeretetét. 1962-ben
ment nyugdíjba. Halála elõtt,
1974-ben elveszítette egyetlen
agglegény fiát is és minden
közeli rokonát.

Arra kérem azokat az idõs
embereket, akik még ismer-
hették Blázsik Ferencet, hogy
meséljenek a fiatalabb gene-
rációnak, hogy ki és milyen
volt Õ. Hogy õk is megismer-
hessék, mert csak így tudnak
javaslatot tenni vagy szavazni
az iskola  névadójáról.  

És mindezek mellett még
az a felemelõ nagyszerû lehe-
tõség is megvan kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, hogy je-
lesebb iskolai napokon vagy
ünnepeken kegyeletteljes tisz-
teletüket tehetik névadójuk

síremlékénél a bábolnai régi
temetõben.

Arra kérek tehát minden
bábolnait, hogy javasoljuk,
vagy szavazzuk meg együtt
Blázsik Ferencet, amikor
majd erre újra hamarosan le-
hetõséget kapunk a városhá-
zától. Hogy gyerekeink idõ-
sebb korukban büszkén me-
sélhessék ÉN BLÁZSIKOS
VOLTAM

Böröcz Ferenc
helytörténeti gyûjtõ 

Bábolna, Dózsa út 9.

Kedves bábolnaiak!

Blázsik Ferenc 
1896–1977



A Rákóczi Szövetség Bábolnai
Szervezete fennállásának 10. év-
fordulója alkalmából ünnepséget
rendezett a Tiszti Kaszinó 4-es
termében bábolnai alkotó gyere-
kek és felvidéki mûvészek részvé-
telével. A rendezvény fõvédnöke
Kun Ferenc, a Rákóczi Szövetség
alelnöke volt. A közel száz fõs kö-
zönség mellett az ünnepség dísz-
vendégei voltak dr. Horváth Klá-
ra polgármester asszony,
Peresztegi Gáborné igazgató asz-
szony, Somogyiné Szabados Ma-
rianna vezetõ óvónõ, valamint az
intézmények pedagógusai, Varga
Imre plébános, Molnár-Varga Pé-
ter református lelkipásztor, a
GYÖK képviselõi, a Rákóczi Szö-
vetség Oroszlányi, Vágsellyei,
Komáromi és Mezõörsi Szerve-
zetének képviselõi, valamint a
Bábolnai Szervezet támogatói
(Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft., Bábolna Agrária Kft.,
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft.,
Ötösfogat Étterem Kft., Alfa
Sped Kft.).

Az ünnepséget kötetlen be-
szélgetés elõzte meg, majd a
megnyitót követõen dr. Faragó
István, a Bábolnai Szervezet el-
nöke mondott ünnepi beszédet,
melynek központi gondolata a
magyarság történelmi egységére
való emlékezés, a hagyományok
folytatása, a meg- és ittmaradás
fontossága volt. 

Zsapka Attila érsekújvári elõ-
adómûvész Európa csücskén c.
koncertje teremtett emelkedett

pillanatokat. az összmagyarság
huszonegyedik századi érzéseit,
gondolatait összegezte a zene és
a vers nyelvén. A mûsor fõként
kortárs felvidéki költõk megzené-
sített verseibõl állt, de elhangzott
Faludy György „1956, Te Csillag”
c. verse is, mellyel egyben a kö-
vetkezõ napi ünnepre és ’56 hõse-
ire is emlékezett az ünneplõ kö-
zönség, a közös éneklés pedig ki-
hangsúlyozta az ünnepség fõ mo-
tívumát, az egység fontosságát. 

A koncertet követõen Kun
Ferenc, a Rákóczi Szövetség alel-
nöke köszöntötte a megjelente-
ket. Kötetlen stílusú beszédében
a Szövetség megalakulásáról, 20
éves történetérõl, céljairól adott
átfogó képet és megemlékezett
1956 hõseirõl.

Az összejövetel talán legszebb
pillanatait a Gyermek alkotói pá-
lyázat gyõzteseinek köszöntése
adta. Faragóné dr. Novadovszky
Nóra, a Bábolnai Szervezet ügy-
vivõje köszönetét fejezte ki a pá-
lyázó gyerekeknek, szüleiknek és
pedagógusaiknak a szép munká-
kért, majd az óvoda és az iskola
vezetõi és pedagógusai számára
átadta a Szervezet emléklapját és
jelképes ajándékát. A zsûri nevé-
ben Bérci Károlyné értékelte a
pályázatot és nyújtotta át a zsûri
díjait a nyerteseknek.

A pályázat témája az óvodá-
sok számára a „A Felvidék csodás
hegyei és erdõi”, iskolásoknak „II.
Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejede-
lem” volt mint a Kárpát-medence

magyarságát összekötõ történel-
mi személyiség. Száz gyermek
adott be pályamûvet, melyek kö-
zül a zsûri (tagjai: Bérci
Károlyné, Bihari Gábor, Asbóth
Zsolt) nyolc alkotót díjazott. Kép-
zõmûvészeti kategóriában az óvo-
dások közül Kovács Alexandra és
Faragó Imre Péter, az alsó tagoza-
tosoknál Patkó Zsófia (1/a) és Sá-
fár Bence (3/b), a felsõ tagozatból
Kovács Mónika (7/b) és Pillér
Bíborka (7/b), a zsûri különdíját
kapta Faragó István László (1/a).
Irodalmi kategóriában Popovics
György (8/a) verse került díjazás-
ra. 

A nagyszámú színvonalas al-
kotásra tekintettel a Bábolnai
Szervezet elnöksége különdíjakat
alapított, melyeket a következõ
alkotók vehettek át képzõmûvé-
szeti kategóriában: Dibusz Luca
(6 éves), Lányi Ábel (2. o.), Patkó
Noémi (7/b), Gyécsek Dániel
(7/c); irodalmi kategóriában:
Nagy Nikolett (7/c) és Horváth
Cintia (8/a), valamint egy-egy
szép tablóért Mednyánszky Ri-
chárd és az iskola rajzszakköre.
Minden résztvevõ emléklapot és
egy kis meglepetést, a díjazottak
pedig oklevelet és könyvjutalmat
kaptak, melyek nagy részét felvi-
déki kiadók kiadványaiból válo-
gatták.

A díjkiosztással egyidejûleg
megnyitották a gyermekek mun-
káiból összeállított kiállítást,
mely a 4-es terem fõfalát díszíti. 

Ezt követõen Nagy Roland, az
Oroszlányi Lengyel József Gim-
názium tanulója szavalta el Wass
Albert Üzenet haza c. versét,
majd Nagy Csaba az Oroszlányi
Szervezet és Milleniumi Alapít-
vány elnöke nyitotta meg Tóth
Ferenc vágsellyei képzõmûvész
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CUM DEO PRO PATRIA ET LIBERTATE
A Rákóczi Szövetség ünnepsége 2008. október 22-én

Sáfár Bence

Kovács Alexandra

Pillér Bíborka

Bábolnai Általános Iskola névadója…?
Bábolna Város Önkormányzata Kulturális és Sportbi-

zottsága a 37 (2008./IX. 16.) sz. határozata alapján a Bábol-
na Általános Iskola névadója személyével kapcsolatos dön-
tést elnapolta.

Tette ezt azért, mert szeretné ezt a témát úgy körüljárni,
hogy olyan döntés születhessen, ami tükrözi a választópol-
gárok, a civil szervezetek, a Gyermek Önkormányzat, az is-
kolaszék, az általános iskola vezetése, összességében mind-
nyájunk véleményét.

Kell-e, szükség van-e az általános iskola nevének változ-
tatására? A decemberi Bábolnai Fórumban megjelentetünk
egy felmérõ lapot, amin kérni fogjuk a lakosság véleményét
a témával kapcsolatban. A vélemények összesítése után te-
szünk javaslatot a 2009. januári vagy februári testületi ülé-
sen a témával kapcsolatban.

Kérjük mindenki véleményét, hozzászólását, javaslatát.
Cseh László

önkormányzati képviselõ
Kulturális és Sportbizottság elnöke

Zsapka Attila érsekújvári elõadómûvész koncertje 

Patkó Zsófia
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kiállítását. Méltatásában kiemel-
te, hogy a mûvész nehéz életútja
ellenére vállalta a szellemi örök-
ség ápolásával a felvidéki ma-
gyarság összetartásának elõsegí-
tését. A most megnyitott kiállítá-
son a vágsellyei járás magyarlakta
községeinek nevezetességeit
megörökítõ tájképek mellett,
portrék, csendéletek alkotják a
tárlat gerincét, megtekinthetõ az
alkotó kedvenc portréja, ami a fi-
atal II. Rákóczi Ferencnek állít
emléket, és Bábolna város tiszte-
letére készült helyi, korabeli épü-
leteket ábrázoló tusrajzai. A mû-
vész ez utóbbi alkotásaiból ké-
szült, díszmappába helyezett rep-
rodukciókkal köszöntötte a ren-
dezvény összes díszvendégét, ez-
zel is kifejezve anyaországi és ha-

táron túli magyarok összetarto-
zásának fontosságát. 

A kiállítások a 4-es teremben
a Múzeum nyitvatartási ideje
alatt megtekinthetõk néhány
hétig.

Az ünnepséget követõen
még lehetõség volt arra, hogy
az érdeklõdõk kötetlen be-
szélgetés során ismerjék meg
a Rákóczi Szövetség tevé-
kenységét és céljait. A Bábol-

nai Szervezet minden érdeklõ-
dõt szeretettel vár tagjai sorá-
ba vagy önkéntesnek, aki az itt
megfogalmazott céljaival a ci-
vil szféra keretein belül egyet-
ért. 

Popovics György Dibusz Luca

Patkó Noémi Nagy Nikolett Mednyánszky Richárd

Horváth Cintia Gyécsek Dániel

Tóth Ferenc, 
vágsellyei képzõmûvész

Iskolai rajzszakkör nevében
Patkó Noémi

Kovács Mónika

Immáron 4. éve rendezi
Bábolna a tanintézetek or-
szágos military, vagyis lovas
tusa versenyét. Itt azonban
nem a tanintézetek verse-
nyeznek egymással, hanem a
valamilyen iskolában tanuló
és lovagolni tudó diákok mé-
rik össze erejüket egymás-
sal.A felsõoktatási tanintéz-
ményekben tanuló verseny-
zõk adják egyébként a ma-
gyar military válogatott tag-
jainak zömét, akik szintén
részt vettek a bábolnai ver-
senyen. Nekik most egy ne-
hezített pályát kellet teljesí-
teniük.

A lovas tusa, vagy régebbi
nevén a military, mint azt a
neve is mutatja, a katonaság-

tól induló sportág. A lovas-
tusa több versenyszámból
áll. Elsõként egy díjlovagló
számot kellett bemutatni,
ahol elsõsorban a ló idomí-
tottságát figyelték az ítészek.
A második versenyszám te-
repakadály ugratás volt,
ahol le nem verhetõ, környe-
zetet imitáló akadályokat
kellett aránylag magas iram-
ban átugrania a lónak és lo-
vasának. A befejezõ ver-
senyszám a hagyományos
díjugratás volt, verhetõ szí-
nes akadályokkal.

Az idei esztendõben nem
indult Bábolnáról versenyzõ
a lovas tusán. Ennek pedig
nem volt más oka, mint az,

hogy egy héttel a military
versenyt követõen a
Bábonáról indítható lovak
mindegyikének ménvizsgán
kellett részt vennie. Két te-
replovaglásos verseny között

– amilyen a ménvizsga és a
military is - azonban leg-
alább 2 hétnek kell eltelnie
így tehát nem maradt nevez-
hetõ ló a versenyre.

Nagy Attila István

Negyedik alkalommal is Bábolnán a military
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NNoovveemmbbeerr  11.. – Mindenszentek
napja

NNoovveemmbbeerr  22..  – Halottak napja
Mindenszentek és a halottak napja

a halottakra való emlékezés ünnepe.
Mindenszentek azon szentek ünnepe,
akikrõl a naptár nem emlékezik meg.
A katolikus egyház szerint ezen a na-
pon az élõ és a meghalt hívek titokza-
tos közösséget alkotnak. Ma is szokás
ekkor a halottak emlékére a sírok
megtisztítása, feldíszítése, gyertyák
gyújtása. A néphit szerint ilyenkor ha-
zalátogatnak a halottak, ezért sok he-
lyen számukra is megterítenek, ke-
nyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. A
bukovinai magyarok ilyenkor sütnek,
fõznek és kiviszik az ennivalót a te-
metõbe, s ott elosztogatják. Csalló-
közben az e napon sütött kalácsot a
temetõ kapujában álldogáló koldu-
soknak osztották szét, nehogy a halot-
tak hazalátogassanak. Jászdózsán pe-
dig, miközben a temetõben gyertyát
gyújtottak, otthon is égve hagyták a
lámpát, hogy a hazalátogató halottak
nyugodtan körülnézhessenek.
Gyimesben ezen a napon megvendé-
gelik a koldusokat és a szegényeket, s
így mondták: „Halottak napjára fõ-
zünk, sütünk cipókat, odaadjuk av-
val, hogy a hóttaké.”

Ezen a napon tilos volt a munka,
nehogy megzavarják a holtak nyugal-
mát.

NNoovveemmbbeerr  1111.. – Márton napja
Szent Márton 316-ban Pannóniá-

ban született. A középkor legnépsze-
rûbb szentje volt.

Ezen a napon a pásztorok vesszõt
adtak ajándékba a gazdának, melyet
Szent Márton vesszejének neveztek.
Úgy tartották, hogy ahány ága van,
annyi kismalacra lehet számítani.
Volt olyan hely, ahol a disznóól tetejé-
re szúrták a gazdák a dögvész ellen
ezt a vesszõt, és tavasszal ezzel hajtot-
ták ki az állatokat.

Szent Márton lúdja: Ez a kifejezés
(fõleg a Dunántúlon) a nap jellegze-
tes ételére utal. Ilyenkor már le lehet
vágni a tömött libát. Így tartja a mon-
dás: „Aki Márton napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik.” Ez a ha-
gyomány az e napon tartott római ün-
nepi étkezési szokásra vezethetõ visz-
sza, illetve az „áruló ludakra”, akik
gágogásukkal elárulták Szent Már-
tont, aki a libaólba bújt el , hogy püs-
pökké választása elõl kitérjen.

Márton napon országszerte lako-
mákat rendeztek, hogy egész eszten-
dõben bõven ehessenek, ihassanak. E
napra már megforr az új bor, és a
bornak Szent Márton a bírája – így
tartja a mondás.

A liba csontjából az idõjárásra is

jósoltak: ha a liba csontja fehér és
hosszú, akkor havas lesz a tél, ha bar-
na és rövid, akkor sáros. Az aznapi
idõbõl is jósoltak: „Ha Márton fehér
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, ke-
mény tél várható.”

NNoovveemmbbeerr  1199.. – Erzsébet napja
Árpádházi Szent Erzsébet legendá-

ja szerint, a szegényeknek vitt ala-
mizsna a kötényében rózsává válto-
zott, amikor atyja, II. András kérdõre
vonta. Ez az ún. rózsacsoda. Szent Er-
zsébet neve gyakran szerepel a pün-
kösdi énekekben, gyermekjátékok-
ban. Hazánkban egy idõben a leggya-
koribb nõi nevek közé tartozott.

NNoovveemmbbeerr  2255..  – Katalin napja
Szent Katalin a 4. században élt az

egyiptomi Alexandriában. Keresztény
hitéért halt mártírhalált. Legendája
szerint szép és okos királylány volt,
akinek egyik látomásában megjelent
Jézus és eljegyezte. Mártírhalálakor
ismét megjelent és megígérte, hogy
mindazokat meghallgatja, akik meny-
asszonyához, Katalinhoz imádkoz-

nak. Így vált Katalin a házasságra vá-
gyó lányok védõszentjévé.

Férjjósló hiedelmek és praktikák
kapcsolódtak napjához. Pl.: a vízbe
tett gyümölcság ha kizöldül karácso-
nyig, a lány közeli férjhezmenetelét
jósolja. Ezt nevezik katalinágnak.

A legények lopott leányinget tettek
a párnájuk alá, vagy egész nap böjtöl-
tek abban reménykedve, hogy megál-
modják feleségüket.

A Katalin napi idõjóslás közismert:
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony
locsog, ha Katalin locsog, akkor kará-
csony kopog.”

NNoovveemmbbeerr  3300..  – András napja
Szent András apostol, a keleti egy-

ház védõszentje az 1. században élt. A
hagyomány szerint átlósan ácsolt ke-
reszten halt mártírhalált, ezért neve-
zik az ilyen keresztet andráskereszt-
nek.

András napja a legjelentõsebb
házasságjósló, varázsló nap. Pl.: a
zsúpfedeles házak ereszét megráz-
ták, s a kötényükbe hulló magból
jósoltak: ha a lány kötényébe búza-
mag hull, jómódú legény veszi fele-
ségül, ha rozsmag, akkor szegény
legény lesz a férje.

E naptól, a hideg idõ beálltával
kezdõdtek a disznóölések és a farsang
végéig tartottak. A disznótor legáltalá-

nosabb étrendje: húsleves, húsoská-
poszta, frissen sült hús, hurka, kol-
bász volt. A vacsora ideje alatt jártak
(többnyire gyerekek) a kántálók, akik
tréfás köszöntõket énekeltek vagy
mondtak, és adományokat gyûjtöttek.
Az egész magyar nyelvterületen szo-
kás volt a disznótori maskarázás. A
kántálók és a nyársdugók valamilyen
módon felismerhetetlenné igyekeztek
magukat tenni. - A nyársdugók ban-
dába tömörült legények voltak, akik
több ágú nyársat dugtak a kilincsre,
vagy az ablakra, s az egyik ágára tré-
fás, gyakran trágár szövegû papírlapot
szúrtak. A háziak a nyársra hurkát,
kolbászt akasztottak, de tréfából fû-
részporral töltött hurkát is adtak ne-
kik. – Az alakoskodók játékához hoz-
zátartozik, hogy amíg az egyik szóval
tartja a háziakat, addig a többiek el-
csennek az ételekbõl.

Forrás: Tátrai Zsuzsanna – Ka-
rácsony Molnár Erika: Jeles napok,
ünnepi szokások.

BBoorrss  EErriikkaa

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

NOVEMBER
16-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Évközi 33. vasárnap
23-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Krisztus Király ünnepe
30-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

Advent 1. vasárnap
December

7-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
Advent 2. vasárnap

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

November - Szent András hava
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A megyei elsõ osztályú lab-
darúgó bajnokságban a vártnál
kissé gyengébben szereplõ fo-
cistáink a hazai Vértesi Erõmû
ellen elszenvedett vereség után
Bajótra látogattak. Ahhoz az
együtteshez, mely a bajnokság
élén állt, jól összeszokott, ruti-
nos gárda, és szeretnék meg-
nyerni a bajnokságot. Csapa-
tunk kissé meglepte ellenfelét,
nem játszott rosszul, sõt, még a
vezetést is megszereztük. A já-
ték képe alapján – az eredmény
ellenére – kis szerencsével esé-
lyünk lett volna a gyõzelemre.

Bajót – Bábolna 3:1 (ifi 5:0)
A sikertelen sorozatot köve-

tõen azt hiszem, mindenki ki-
éhezett már a gyõzelemre. A
Piliscsév ellen végre sikerült. Az
elsõ játékrészben végleg eldönt-
hették volna játékosaink a mér-
kõzés kimenetelét, hiszen mind
a jobb, mind pedig a baloldalon
veszélyes támadásokat vezet-
tek. Gólokban sem volt hiány,
mégis hullámvölgyek szakítot-
ták meg játékunkat. A második
félidõben is több helyzetet dol-

goztak ki játékosaink, akik java-
részt a kapu mellé, vagy fölé lõt-
ték a labdákat. A négy gól jo-
gossága vitathatatlan, de a játék
képe alapján akár gólarányt is
javíthattunk volna. Védelmünk
a helyzet magaslatán állt, a kö-
zéppálya néha remekül szervez-
te az akciókat, a befejezést te-
kintve akár elégedettek is lehet-
nénk, bár az eredmény nem ezt
mutatja, a látottakból okulva
még mindig kissé gyámoltala-
nok csatáraink. Bábolna –
Piliscsév 4:0 (ifi 0:4).

Ismét hazai mérkõzés, ismét
hazai gyõzelemre vártak a BSE
szurkolói, mikor a Tát együtte-
se látogatott Bábolnára. Szabó
Attila edzõ szerint rendkívül
gyengén játszott csapatunk,
mégis eredményes volt. A széle-
ken vezetett támadásainkkal
sajnos nem tudtuk megbontani
az egyébként gyengén focizó el-
lenfél védelmét, rengeteg rossz
passzot vétettünk, a középpálya
sem volt képes azt a szervezõ
erõt produkálni, mely szép játé-
kot eredményezhetett volna.

Azonban védelmünk állta a sa-
rat, és ha jó focit nem is látha-
tott a közönség, Ollé István
négy góljával így is gyõzött a ha-
zai gárda. Bábolna – Tát 4:1 (ifi
3:1)

Kecskédre látogatni mindig
nagy kihívást jelent, hiszen a
bajnokság élmezõnyéhez tar-
toznak, bajnokesélyesként tar-
tották nyilván õket. Legényeink
persze mindig, mindenhová
nyerni mennek, még akkor is,
ha erre kevés az esély. Kecské-
den is így volt ez. Meglepetés-
ként hatott, hogy megszereztük
a vezetést, majd egészen a mér-
kõzés végéig tartani tudtuk. Az-
tán a nyolcvanötödik percben
egy tért ölelõ bedobás nyomán
a labda a mi tizenhatosunk kö-
zepére szállt, melyet a hazai já-
tékos – a mi legalacsonyabb vé-
dõnkkel szemben – a hálóba fe-
jelt. Így lett döntetlen az ered-
mény, mely részben bravúrnak
számít, részben pedig bosszantó
– a bábolnai csapat oldaláról
nézve. Ha itt meglepetésre há-
rom pontot szerez csapatunk,

hirtelen négy helyet ugorhatott
volna elõre a tabellán. Kecskéd
– Bábolna 1:1 (ifi 8:0). 

Ha összegezni szeretnénk a
négy forduló eredményeit, már
látszik némi javulás a BSE játé-
kán, az eredmények azt mutat-
ják, igenis ott a helyünk az él-
mezõnyben – bár ezért még so-
kat kell dolgozni. Sajnos még
mindig nem igaz az általánosí-
tás, miszerint nincs pótolhatat-
lan ember. Nálunk kettõ is van:
Ollé István és Horváth Miklós.
„Pitykó” szinte az egyetlen csa-
tárunk, aki képes gólokra vál-
tani helyzeteit, Miki pedig az
egyetlen olyan játékos a csa-
patban, aki irányító posztot tud
betölteni, képes szervezni a já-
tékot. Amennyiben valamelyik-
ük hiányzik, vagy éppen rosz-
szabb napot fog ki, akkor csu-
pán védekezni tudunk. Remél-
jük – a szurkolók nevében is
mondom –, hogy az említettek
a legnagyobb öntudattal és fe-
lelõsséggel húzzák továbbra is
a csapat szekerét.

LABDARÚGÁS:
Javuló eredmények, az igazi áttörés 

még várat magára

SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt

Éppen bajnoki mérkõzésre ké-
szülõdött a BSE tekecsapata októ-
ber 18-ának szombat délutánján,
amikor valaki hozta a hírt: meg-
halt Béla bácsi. Nem akartam hin-
ni a fülemnek, hiszen úgy érez-
tem, minap még láttam a házuk
elõtt üldögélni, esetleg sétálni a
járdán, tán még üdvözöltem is
menet közben. Érzékeim sajnos
csaltak. Feleségétõl, Irénke néni-
tõl megtudtam, hogy jó ideje sú-
lyos betegség gyötörte. Már a la-
kásból sem tudott kimozdulni,
bár küzdött a kór ellen, minden
porcikájában ott volt a gyógyulás
iránti vágy, akarat, mégsem tudta
legyõzni azt. 72 éves volt, három
gyermek édesapja, négy unoka
nagypapája, és nem utolsó sorban
Bábolna tekesportjának atyja.

Õ sem volt bábolnai származá-
sú, a Kapuvár melletti
Veszkényben született 1936-ban.
Mezõgazdasági középiskolát vég-
zett, és felesége révén – aki tanár-
nõ - került elõször Bajnára, majd
1973-ban Bábolnára, a szállító
üzembe. Késõbb az úgynevezett
„orosz programban” dolgozott kö-
zépvezetõként, sokat járt az akko-
ri Szovjetunióban, a baromfitele-
pek építésének ügyeit intézte. Ezt
követõen egészen nyugdíjazásáig
– 1996-ig - a mezõgazdasági kom-
binát gondnokságát vezette. Így
került közelebbi kapcsolatba a te-
kével. Amikor az 1980-as évek kö-
zepén megépült a mai Szabadidõ-
központ, a gondnokság felügyelete
alá tartozott, melyet Béla bácsi ve-
zetett. A korszerû, négysávos teke-

pályára rendszeresen jártak spor-
tolni a vállalat dolgozói. Aztán ki-
alakult egy fiatalokból álló társa-
ság, akik mind jobban és jobban
mûvelték ezt a sportot, igényükké
vált a tekézés. Béla bácsi õket fog-
ta össze szakosztállyá, majd bene-
veztek a megyei bajnokságba. Egy-
re jobb eredményeket produkál-
tak, egészen az NB III-ig jutottak.

Nyerges Béla múlhatatlan ér-
demeket szerzett a bábolnai teke-
szakosztály megalapításában, mû-
ködtetésében, abban, hogy a csa-
pat éveken keresztül jó eredmé-
nyeket produkált. Az országos te-
keszövetséggel is kitûnõ kapcsola-
tot ápolt, nem egy barátságos
nemzetközi tekemérkõzést ját-
szottak Bábolnán. 1990-tõl 2002-
ig volt a Bábolnai Sportegyesület

Tekeszakosztályának vezetõje.
Szabadidejének nagy részét a csa-
pat ügyeinek intézése, szervezése
tette ki, hatalmas szívvel és lelke-
sedéssel tette a dolgát. Annak elle-
nére, hogy õ maga tevõlegesen
nem sportolt, igazi sportember,
remek sportvezetõ volt. 

Emlékét megõrizzük.

Elhunyt NYERGES BÉLA,
a bábolnai tekecsapat megteremtõje



Október 25-én szombat délelõtt a
BSE serdülõ labdarúgói rangadó mér-
kõzést játszottak hazai pályán Komá-
rom csapatával. A találkozó érdekes-
sége volt, hogy mindkét együttes
100%-os teljesítménnyel állt a tabella
élén. A meccsre mintegy száz nézõ is
kíváncsi volt: szülõk, hozzátartozók,
barátok.

Fiataljaink remekül kezdtek. Az el-
sõ félidõben rendre vezették támadá-
saikat, melynek hamarosan meg lett
az eredménye. Egy bal oldali szabad-
rúgás nyomán a komáromiak kapu-
jában kötött ki a labda. Ezután az el-
lenfél több próbálkozása is meghiú-
sult, hiszen mind védõink, mind pe-
dig középpályásaink kitûnõen küz-
döttek az erõsebb fizikumú komáro-
mi gyerekek ellen. Ebben a félidõben
erõnlétben is, játékban is felülmúlta
csapatunk az ellenfelet.

Sajnos a második félidõben már a
papírforma érvényesült. Míg a Komá-
rom csapata négy cserével is frissíteni
tudta játékát, addig a mieink egy cse-
rejátékost sem tudtak a kispadról be-
küldeni, mert ezúttal két fontos játé-
kos is hiányzott az együttesbõl.  Az el-
lenfél taktikailag is megtalálta a játék
kulcsát, így megfordítva a mérkõzés

kimenetelét 5:1 arányban nyerte a
rangadót.

Nagy László, a BSE utánpótlás
szakágának vezetõje a mérkõzés vég-
eredményét tekintve nem borúlátó,
mint mondta, a nagyobb tudás elõtt
meg kell hajolni. Ha a kiválasztási
arányokat vesszük, akkor Bábolna
esetében közel négyezer lakosból ke-
rülnek ki a sportolók, míg a komáro-
miak esetében ez a szám a mienk öt-
szöröse. Ezért le a kalappal a serdülõ
csapat játékosai elõtt, akik szomba-
tonként saját korosztályuk bajnoksá-
gában, vasárnaponként pedig a me-
gyei elsõ osztályú ifjúsági együttesben
szerepelnek náluk egy korosztállyal
idõsebb focisták ellen – ifjúsági korú
játékos híján a mi 13-14 éveseink 18-
19 évesek ellen állják a sarat. A ser-
dülõ bajnokságban remekül szerepel-
nek a fiúk, hiszen eddig a komáromi-
akkal azonos pontszámmal vezették a
tabellát. Bármelyik dobogós helyezés
kitûnõ eredmény lehet számukra. 

Az utánpótlás szakág vezetõje la-
punk számára azt is elmondta, hogy
komoly, szakmailag megalapozott
edzésmunkával készülnek mérkõzé-
seikre. Másfél évvel ezelõtt nyolc gye-
rekkel kezdte az edzéseket, ma nyolc

csoportban nyolcvanhat ifjú focista
rúgja a bõrt. Fokozatosan kapják a
gyerekek azt a terhelést, amit életkori
sajátosságaiknak megfelelõen kapni-
uk kell. Eljutottak egy olyan szintre,
amire már lehet alapozni. A tavalyi
harmadik hely után a gyerekek ko-
moly célokat tûztek ki maguk elé, de
ahogy edzõjük fogalmazott: számsze-
rû eredményekben nem gondolko-
dik, viszont azt elvárja, hogy az edzé-
seken tanultakból sok mindent ka-
matoztassanak a mérkõzéseken. 

Hamarosan közeleg a tél, a baj-
nokságban szünet következik. Azon-
ban Nagy László szeretné a pihenõ-
idõt lerövidíteni, szeretné, ha focistái
folyamatosan sportolnának. Novem-
berben minden hétvégére a különbö-
zõ korosztályok számára mûfüves ku-
pát szerveznek más megyei csapatok
részvételével, decemberben pedig
kezdõdik a megyei szövetség terem-
labdarúgó bajnoksága, mely tart egé-
szen februárig. 

A BSE tekézõi négy NB II-es bajnoki
fordulót követõen már a tabella harmadik
helyét foglalták el, mikor Sárisápra láto-
gattak. Talán mondhatjuk, hogy az ellen-
fél kissé elbizakodottan fogadta tekézõin-
ket, hiszen az elsõ fordulót követõen el-
terjedt a hír, miszerint a Bábolna „pofozó-
gép szerepét fogja betölteni”. Játékosaink
erre rácáfoltak, és bebizonyították min-
den csapat számára, hogy komolyan kell
venni a BSE tekézõit. Annál is inkább,
mert a Sárisápot 5:3 arányban verték, és
egyszer s mindenkorra megvetették lábu-
kat az NB II élmezõnyében. 

Aztán az Oroszlány együttese látoga-
tott Bábolnára, akik eddig veretlenül áll-
tak a bajnoki táblázat élén. Tudni kell ró-
luk, hogy most estek ki az NB I-bõl, na-
gyon jó, kiegyensúlyozott csapatuk van,
eddig minden mérkõzésüket megnyerték
– az NB II-ben - úgy, hogy mindig idegen-
ben játszottak - mert pályájukat felújít-
ják. Tekézõink meglepetésre készültek,
mely kishíján sikerült is. Fordulatos volt a
mérkõzés, hiszen az Oroszlány az elsõ
két dobó után 2:0 arányban vezetett,
majd sikerült megfordítanunk az ered-
ményt, melyet egészen a végéig tudtuk

tartani. Az utolsó körben aztán az ellenfél
kitûnõ, tavaly még felsõbb osztályban ját-
szó dobójának köszönhetõen beállította a
2:6-os végeredményt – minimális, mind-
össze 20 fa különbséggel.

A BSE tekeszakosztályának vezetése
komoly gondot fordít az utánpótlás neve-
lésére. Rendszeresen igyekeznek népsze-
rûsíteni sportágukat a fiatalok körében,
melynek eredményeképp négy ifjúsági já-
tékossal is büszkélkedhetnek: Bajcsai Gá-
bor, Körmendi Imre, Szeimann István és
Skuba Zoltán. Õket is rendszeresen verse-
nyeztetik egyrészt a tartalékbajnokságban,
másrészt pedig különbözõ korosztályos
kupákban. Ráadásul Körmendi Imre
minden bajnoki mérkõzésen szerepel, õ
játszik az ellenfél ifjúsági játékosával
szemben, és nem is akár hogyan. Imre
már több serleget is magáénak tudhat. El-
múlt évben a Gyõr-Moson-Sopron megyei
Tekeszövetség által kiírt összetett tekever-
senyt nyerte meg, mely hosszú sorozat
végterméke volt. A megye különbözõ pá-
lyáin több száz serdülõ korú tekézõvel
szemben bizonyította elsõségét, majd a
Gyõr Városi Tekeverseny serdülõ mezõ-
nyének harmadik legjobb versenyzõjének
bizonyult. Legutóbb az országos serdülõ
és ifjúsági tekekupa küzdelmeibe nevezte

be három utánpótlás játékosát Skuba Ist-
ván szakosztályvezetõ. A mérkõzésekre
Bábolnán került sor, így Bajcsai Gábor,
Körmendi Imre és Szeimann István hazai
pályán küzdöttek a továbbjutásért. Megle-
petésre azonban egyikük sem jutott to-
vább, talán túlságosan is izgultak, a túl
nagy akarás visszavetette teljesítményü-
ket. Mindenesetre hozzáállásuk, eredmé-
nyeik bíztatóak, a bábolnai tekesport
utánpótlása úgy tûnik megoldott.

2008. november 25. oldal
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TEKE: a BSE már az NB II élmezõnyéhez tartozik

Labdarúgásunk utánpótlásáról

Guggolnak: Riklik Tamás, Vida Gábor, Gyuris László, Buruli Péter,
Gyécsek Dániel, Pálinkás Patrik, Popovics György; álló sor: Nagy László edzõ,
Szepesi Gergõ, Greiner Márton, Csatlós András, Zsidi Márk, Tóth Levente, Né-
meth Levente. A képrõl hiányoznak: Fábián Dávid, Fekete Csaba.

Körmendi Imre egy elsõ és 
egy harmadik helyezésért járó kupával
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A BSE nõi kézilabdázói október
hónapban három bajnoki mérkõ-
zést játszottak. A szeptember 27-i
tarjáni gyõzelmet követõen
Környére látogattak, ahhoz a csa-
pathoz, mely a megyei elsõ osztály
egyik legerõsebb együttese. Ráadá-
sul mostoha körülmények fogad-
ták lányainkat: aszfaltos, szabadté-
ri pálya, kellemetlen, hideg idõjá-
rás. Szeretném megjegyezni, hogy
mai stílusú kézilabdát aszfaltos pá-
lyán játszani meglehetõsen bal-
esetveszélyes dolog. Ezúttal a hazai
csapat a hazai pálya elõnyét élvez-
ve sokkal jobban alkalmazkodott a
rossz körülményekhez, és sajnos
játékban is felülmúltak minket.
Szabó Ferenc edzõ szerint minden-
esetre sokat tehettünk volna a szo-
rosabb eredményért. Kapusunk,
Terbik Klaudia remekül védett,
mezõnyjátékunkból viszont hiány-

zott a bátorság, védekezésben pe-
dig nem tudtuk hatékonyan meg-
állítani a környei rohamokat.
Környe – Bábolna 20:13.

Két idegenbeli mérkõzést köve-
tõen két hazai következett. Október
11-én a bajnokság élmezõnyéhez
tartozó Kisbér együttese látogatott
Bábolnára. A találkozó nehéz
meccsnek ígérkezett, és az is lett.
Végig a vendégek tartották kezük-
ben a kezdeményezést, viszont lá-
nyaink hihetetlen küzdeni akarás-
sal öt gólos hátrányból tudtak
egyenlíteni. Amint azt csapatunk
edzõje elmondta, mindez azt jelzi,
hogy van a lányokban tartás. A je-
lek azt mutatják, kezd visszatérni
az igazi játékszellem, és visszatért
néhány korábban távozott játékos
is. Ismét játszott az együttesben a
kitûnõ balszélsõ, Kovács Karina, és
két éves kihagyást követõen vissza-

tért Patzák Diána is. Mindkét játé-
kos jól képzett, remek technikai
tudással rendelkezõ kézilabdázó,
így szereplésük kulcsfontosságú.
Kisbér – Bábolna 17:17.

Következõ ellenfél a Lábatlan
csapata volt, akik a korábbi évek
középszerû játékával ellentétben
idén jól szerepelnek. Hazai pályán
a Kisbér ellen döntetlent értek el,
míg a Vulkán és a Tarján együttesét
megverték. Lányainkat eddig még
nem sikerült legyõzniük, és ez a
tendencia ezúttal is maradt a régi-
ben. Bár a lábatlaniak nagy önbi-
zalommal kezdték a mérkõzést, és
el is húztak jó néhány góllal, az
edzéseken begyakorolt taktikai ele-
meket kiválóan alkalmazva csapa-
tunk még az elsõ félidõben ki-
egyenlített, majd átvette a vezetést.
A második játékrészben aztán ma-
gabiztos játékkal, kiváló egyéni tel-

jesítményekkel sikerült megtartat-
ni a vezetést. Érdemes kiemelni,
hogy az ellenfél sportszerû, szabá-
lyokhoz igazodó, korrekt kézilab-
dát játszott, mely minta lehetne
néhány megyei együttes számára.
Bábolna – Lábatlan 24:22.

Szabó Ferenc edzõ mérkõzése-
ikkel kapcsolatos értékeléseit ösz-
szefoglalva kijelenthetjük: Kovács
Karina és Patzák Diána visszatéré-
sével sokat javult a csapat játéka.
Szántó Zita hosszú sérülését köve-
tõen Lábatlan ellen már magabiz-
tosan, bátran játszott, így a gyõze-
lem egyik kulcsszereplõje volt. Ter-
mészetesen az együttes összes játé-
kosa mindent megtett azért, hogy a
korábbinál nehezebb körülmé-
nyek közt is, de eredményes legyen
a kézilabdázók teljesítménye. Az
edzõ az igazi áttörést a tavaszi sze-
zonra várja.

19. Bécs–Pozsony–Budapest Szupermaraton – három országon keresztül

NNõõii  kkéézziillaabbddaa  ––  aa  sszzeezzoonn  eelleejjii  pprroobblléémmáákk  mmeeggoollddóóddnnii  llááttsszzaannaakk

Az idén a világ 15 országából
130 váltócsapat, 45 egyéni indu-
ló futó, 100 kerékpáros és 10
görkoris indult 320 km megté-
telére a 19. Bécs – Pozsony -
Budapest Szupermaraton futó-
versenyen. Hagyománnyá vált,
hogy  résztvevõk közt kerekes-
székes, triciklis és tandem ke-
rékpáron látássérült sportolók
is szerepeltek.

Immár második alkalom,
hogy a résztvevõk három orszá-
gon keresztül teljesítették a tá-
vot, hiszen tavaly Szlovákia is
bekapcsolódott a versenybe. A
viadal fõszervezõje, dr. Nagy

Sándor szerint ez a tény pozití-
van segíti a kissé élesedõ szlo-
vák-magyar viszonyt, melynek
kellemes momentuma volt,
hogy Caplovic miniszterelnök-
helyettes úr indította el a pozso-
nyi rajtot, a szlovák szervezõbi-
zottság elnöke, Ásványi László
pedig kerékpáron tette meg az
extrém hosszúságú napi szaka-
szokat.

A versenyzõknek elsõ nap a
közel 90 km-es Bécs – Pozsony
szakaszt kellett teljesíteniük,
majd következett a szintén 90
km hosszú Pozsony – Gyõr
etap. Harmadik nap rövidebb

távolságot futottak Gyõr és
Tata között, ez 60 km, és szin-
tén enynyi a Tata – Budakeszi
távolság. Utolsó napra egy fél-
maratoni táv jutott, a 21 km
hosszú Budakeszi – Budapest
szakasz, melynek végén a ver-
senyzõk a Kós Károly sétá-
nyon értek célba.

A magyar szakaszokon az ed-
digieknél is jobban elkényeztet-
ték a versenyzõket: egyre több
város és község fogadta helyi
futóversenyekkel, zenés-táncos
mûsorszámokkal a mezõnyt,
mint például Bõnyben, ahol a
„Mini BB” elnevezésû futóver-

senyt bonyolították le, és óriási
dzsemborival várták a szuper-
maraton résztvevõit. Bábolnán
a korábbi évek hagyományai-
hoz híven a posta épületénél
várta Szilágyi Ágnes gyümölcs-
csel, üdítõvel, frissítõvel a fá-
radt maratonistákat.

Jövõre huszadik, jubileumi
évéhez ér a Bécs – Pozsony -
Budapest Szupermaraton. A
verseny fõszervezõje egyelõre
még nem árulta el, hogy konk-
rétan mivel, de azt ígérte, hogy
újdonságokkal, meglepetések-
kel találkozhatnak majd az ér-
deklõdõk a viadal útvonalán.
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Október 12-én immár 16.
alkalommal rendezték meg a
Fiókmaratont Bõny, Bana,
Bábolna és Nagyigmánd kö-
zött. A Fiókmaraton csakúgy,
mint mindig a Bécs-Pozsony-
Buda-pest Szupermaraton kí-
sérõrendezvénye volt, igaz,
ezt a versenyt most is mint
mindig a Szupermaraton elõtt
egy héttel tartották meg.

A versenyre összesen 30
váltócsapat és több egyéni
versenyzõ jelentkezett. A
részvevõk száma összesen kö-
zel 160 fõ volt. A három köz-
ség és Bábolna város futói
mellett idén az oroszlányi
Ortri triatlon-csapat tagjai is
teljesítették a távot. Komá-
rom-Esztergom megyében - a
fõszervezõ, Szöllõsi Miklós el-

mondása szerint - nagy hagyo-
mánya van a futóversenyek-
nek, fõleg a veterán korúak
tekintetében. A Fiókmaraton
egyébként most is mint min-
dig, elsõsorban a tömegsport-
ról, és a gyermeksportról
szólt. Egyéniben, 14 éves kor
alatt 13 kilométert futottak a
versenyzõk, váltóban pedig,
ugyanezt a távot 4 futó teljesí-

tette. Összességében elmond-
ható, hogy az egyéni indulók
száma megnõtt, míg a váltók
hasonló számban jelentek
meg, mint tavaly. A váltócsa-
patok számát tekintve a leg-
több versenyzõt már több éve,
így idén is Bábolna indította a
Fiókmaratonon. (Folytatása a
következõ oldalon.)

Nagy Attila István

2008. november 27. oldal
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7-8. osztály elsõ helyezettjei: Sallai András, 
Róth István, Popovics György, Néneth Levente

5-6. osztály elsõ helyezettjei: Szíjj Balázs,
Tóth Dániel, Búza Barna, Vendégh Martin

5-6. osztály 3. helyezettjei: Mednyánszky Richárd,
Pásztor László, Kovács László, Szabó Bence
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Tizedik alkalommal rendezték meg
Bõny község sportszeretõ vezetõi azt a
futóversenyt, mely Bõny és Bábolna
között zajlik minden évben. A szerve-
zõk a Bécs – Budapest Szupermaraton
mintájára, közvetlenül a maratoni fu-
tók megérkezése elõtt rendezik a ver-
senyt azzal a mottóval, hogy õk nem
országhatárokat, hanem megyehatáro-
kat lépnek át. Célja a futáson keresztül
az egészséges életmód népszerûsítése. 

Dr. Muraközi László bõnyi polgár-
mester, a Mini BB fõszervezõje lapunk
számára elmondta: tíz évvel ezelõtt

gyermekváltókat indítottak a közel ki-
lenc kilóméteres távon, késõbb a ver-
seny kiteljesedett, hiszen felnõtt váltók
és felnõtt egyéni indulók is jelentkez-
tek a megmérettetésre. Természetesen
ezúttal is több településrõl érkeztek fu-
tók. A verseny rendszeres résztvevõi a
gyõri „Avon Nõi Futóklub” tagjai,
akik mind egyéniben, mind pedig vál-
tóban teljesítik a távot, valamint egy
gyõri baráti társaság – a polgármester
úr egykori gimnáziumi diáktársai, és
ezúttal is futott a „Gyõr-Moson-
Sopron megyei Közéleti Váltó” a me-
gyei közgyûlés alelnökével az élen.
Minden évben különlegességnek szá-
mít a bõnyi és pázmándfalui Cigány
Kisebbségi Önkormányzat váltója,
akik „Fekete sasok” néven rendszere-

sen nyerik kategóriájuk versenyét. Per-
sze ez évben is indultak a bõnyi, banai
és bábolnai általános iskolák váltói, és
futottak a farádi diákok is. 

A diákváltó elsõ helyezettje Bõny
„A” csapata lett, a dobogó második fo-
kára a farádiak állhattak fel, a bronzér-
met pedig a Bábolnai Általános Iskola
csapat nyerte el. A felnõttek váltóver-
senyében a „Fekete sasok” végeztek az

elsõ helyen megelõzve a „Gyõr-Moson-
Sopron megyei Közéleti Váltó”-t.
Egyéniben Szendrei József tatabányai
futó nyert, aki évek óta a verseny részt-
vevõje. 
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Mini BB futóverseny – 
nem országhatárokat,

hanem megyehatárokat
lépnek át

A diákváltó érmesei a dobogón

A diák váltó 3. helyezettje
Bábolna csata lett. Alsó sor:

Suhayda Viola, Kovács Bernadett,
Csillag Máté; középsõ sor: Németh

Levente, Róth István, Prekler Evelin,
Hédl Alexandra; felsõ sor: Vassné

Hun Judit tinítónõ, Popovics György,
Gõgösné Rovács Ágnes testnevelõ

7-8. osztály 3. helyezettjei: Hédl Alexandra,
Tornyos Fanni, Pillér Bíborka, Patkó Noémi

5-6. osztály 2. helyezettjei: Nyitrai Bernadett,
Kocsis Vivien, Suhayda Viola, Patkó Eszter és az

5-6. osztály 1. helyezettjei: Bor Bea, 
Jankovics Viola, Németh Noémi, Kovács Bernadett

Az alsó tagozatosok (3-4. osztályosok) versenyében
1. helyezett: Gonda Gergõ (balról az elsõ)

Idén tizenhatodszor startolt el a Fiókmaraton(Folytatás 
az elõzõ oldalról.)


