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..A mi kistérségünk’’

A fenti címmel nyílt fotókiállítás január 23-án a Tiszti Kaszinó 4-
es termében. A megnyitó ünnepségen elsõként dr. Horváth Klára
polgármester köszöntõjét hallgathatták meg a vendégek, majd Sík
Sándor: A tornyos ház címû versébõl Patkó Eszter adott elõ egy
részletet, s végül Gábor Klára, kistérségi kulturális referens nyitot-
ta meg a kiállítást. (Folytatása a 3. oldalon.)

Aranylakodalom
(Tudósításunk a 2. oldalon)

Sakkrekord
(Beszámolónk  a 24. oldalon)

AA  ttaarrttaalloommbbóóll
Aranylakodalom - Szeretetben, megértésben egy életen át 2
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat munkájáról 2
,,A mi kistérségünk’’ 3
Kistérségi Kulturális és Turisztikai fórum 3
Jeges utakon... 3
Önkormányzati Híradó 4
Legyünk éberebbek a bûnözõkkel szemben 4
Tisztelt bábolnai Lakosok! (Változás a Polgásmesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében) 5
TÖOSZ fórum Bábolnán 5
APEH tájékoztató az egyszerûsített adóbevallásról 6
Mi történjen elpusztult állatainkkal? 6
Nem így kellene ezt csinálni! 7
Szentmisék, istentiszteletek rendje 7
A fjordok országa 8
Iskolánk féléves munkájáról 9
Eltelt az elsõ félév az iskolaotthonban 9
Irodalom - Nagy Lajos: Képtelen természetrajz 12
,,Farsang van, farsang van!’’ - Farsangi finomságok 13
Egészségakció Bábolnán az ereik védelmében 14
Új néven mûködik a Bábolnai Szociális Gondozási Központ 15
Beszámoló a Családsegítõ és a Gyermekjóléti Szolgálat kérdõíves felmérésérõl 15
,,Jó szóval oktasd, játszani is engedd...’’ 16
Félévi vizsgák a zeneiskolában 16
Pályázat tanulmányi segélyre 17
Tájékoztató közlemény az eboltásról 18
Horgászgyûlés személyes konfliktusokkal 19
Díjugrató és military edzõtábor Kisbábolnán 20
TEKE - Jó kilátások a tavaszi szezonra 21
II. Mûfüves Labdarúgó Bajnokság 22
Téli Futsal Gyermekkupák 22
VII. Téli Teremlabdarúgó Kupa 23
Sakkrekord a 17. Bábolnai Sakkfesztiválon 24

Horgászgyûlés
Személyes konfliktusokkal

(Tájékoztatónk a 22. oldalon)



Sajnos egyre ritkábban fordul
elõ, hogy házastársak jóban-
rosszban egy életen át kitartsanak
egymás mellett. A bábolnai Kul-
csár házaspár szép példája a há-
zastársi szeretetnek, családi ösz-
szetartásnak. Január 17-én ünne-
pelték 50 éves házassági évfordu-
lójukat. A városháza dísztermé-
ben dr. Horváth Klára polgár-
mester és népes családjuk elõtt
fél évszázad után újból kimond-
ták a boldogító igent, és felhúzták
egymás ujjára a karikagyûrût.

1959. január 19-én Bokodon
fogadtak egymásnak örök hûsé-
get. Marika néni bokodi születé-
sû, itt ismerkedtek meg egymás-
sal – pontosabban szólva Orosz-
lányban, ahol mindketten a „bá-
nyánál” dolgoztak: Józsi bácsi bá-
nyászként, Marika néni pedig a
munkásszálló konyháján. Józsi
bácsi egyébként messzirõl érke-
zett a környékre, a Zala megyei
Lentibõl származik. Az élet úgy

hozta, hogy korán felnõtté vált,
már 11 éves korától dolgoznia
kellett. Bejárta szinte az egész or-
szágot, mire Oroszlányba érke-
zett, és összetalálkozott élete pár-
jával.

Alig telt el négy hónap a meg-
ismerkedést követõen, máris ösz-
szeházasodtak. Hogy miért ilyen
gyorsan? Mindketten szegény kö-
rülmények közt éltek, kétkezi
munkájukkal keresték a minden-
napi betevõt. Úgy gondolták,
együtt könnyebb lesz. Aztán a kö-
zös élet kezdete sokkal nehe-
zebbnek bizonyult, amint azt
gondolták. Még fiatalon úgy dön-
töttek, szerencsét próbálnak az
akkor fejlõdésnek induló Bábol-
nán. Kisbábolna pusztán töltöt-
tek két és fél évet, majd bent a fa-
luban vásároltak házhelyet, aho-
vá felépítették családi házukat. 

Mindketten nagycsaládot sze-
rettek volna, mert nagycsaládból
származtak. Ha nem is fürdették

õket tejben-vajban, emlékeikben
mégis ott lapulhatott egy soha el
nem múló élmény, mely arra ösz-
tökélte õket, hogy tovább vigyék
elõdeik hagyományos családsze-
retetét. A nagycsalád gondolatát
életük során valóra is váltották:
négy lány és három fiú született
házasságukból, és tizenhat unoka
teszi még boldogabbá minden-
napjaikat. 

Marika néni elsõsorban a ház-
tartásról, a gyermekekrõl gon-
doskodott, mellette takarítónõ-

ként dolgozott. Józsi bácsi ba-
romfigondozóként, elõmunkás-
ként kezdte „bábolnai pályafutá-
sát”, majd a boncolóban dolgo-
zott, mint boncmester. Betegsé-
gei miatt leszázalékolták, de így is
munkát vállalt, hosszú ideig volt a
ménesben a lovak mellett éjsza-
kás mûszakban. 

Nyugdíjas éveiket is munkával
töltik mind a mai napig. Háziálla-
tokat nevelnek, földeket mûvel-
nek – amíg bírják. Együtt, közö-
sen, mint mindent az életben. 
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Aranylakodalom
Szeretetben, megértésben egy életen át

A Bábolnai Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat munkájáról
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Ön-

kormányzat az elõzõ évben is tevéke-
nyen részt vett a város kulturális életé-
ben. Az elmúlt évben is igyekeztünk
megszervezni azokat a programokat,
amelyek már korábban is sikeresek vol-
tak. Próbáltuk ezeket még színesebbé
tenni, illetve új eseményekkel bõvíteni a
palettát.  Év elején a tavalyihoz hasonló
módon rendeztük meg a Bolondos
Sportnapot, ahol a részt vevõ bábolnai
diákok felelet mentesítõ kártyát kaptak,
amivel 1 héten keresztül felmenthették
magukat a felelés  alól. Májusban a ta-
lán már hagyományosnak mondható,
Kutya Szépség- és Ügyességi Versenyt
rendeztük meg. A nevezési díjakból és
felajánlásokból 60.000 Ft értékben tud-

tuk támogatni a Bõny-szõlõhegyi men-
helyet. Júniusban a Szent Iván Éj kere-
tein belül a II. Bábolnai GYÖK Póker-
bajnokságra került sor, amit a népszerû
mûvészházaspár, Korda György és Ba-
lázs Klári vezettek le, majd egy koncert-
tel szórakoztatták a közönséget. Ugyan-
ezen a napon rendeztük meg a Tájéko-
zódási Kerékpárversenyt, ahol a felnõtt
önkormányzati képviselõk közremûkö-
désével ismerkedhettek meg a verseny-
zõk a településsel. Testvérvárosunk,
Hidaskürt Gyermekönkormányzatát is
vendégül láttuk ezen a napon egy új,
szorosabb kapcsolat kialakításának re-
ményében.  Legutolsó programunk az
általános iskolával közösen szervezett
Sulibörze volt, ahol a tovább tanulásra

készülõ gyerekeknek próbáltunk segíte-
ni az iskolaválasztásban.  

Természetesen az eddigiekhez hason-
lóan segítséget nyújtottunk a Vöröske-
resztnek meghívók kiosztásában, a Ku-
korica Fesztiválon tombola árusításban,
illetve a borversenyen és borkóstolón,
valamint az Önkormányzat egyéb ren-
dezvényein. 

Végül szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik bármilyen módon hozzá-
járultak a GYÖK programjainak sike-
rességéhez, és bízom abban, hogy a kö-
vetkezõ esztendõben is sikeres progra-
mokat rendezhetünk!  

Lengyel Dániel
Gyök polgármester
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Január 27-én a Polgármesteri
Hivatal nagyterme Kulturális és
Turisztikai fórumnak adott ott-
hont, ahol a kistérség kulturális és
turisztikai koncepciójának, a kis-
térség turisztikai operatív prog-
ramjának és turisztikai pályázati
lehetõség ismertetése volt napi-
renden. A kistérség részérõl Gá-
bor Klára, kistérségi kulturális re-
ferens és Széles Viktória idegen-
forgalmi referens vettek részt a
beszélgetésen, városunkat polgár-
mesterünk és több, településünk
kulturális életében közremûködõ
személy képviselte. Többek kö-
zött a szálláshelyek kialakítása az
egyik sarkalatos pont, mely meg-
oldásra vár településünkön. A be-
szélgetés során kiderült, hogy sok
kulturális- és sportrendezvény va-
lósult meg városunkban. Ezek a
programok többségében nagyobb
tömegeket mozgathatnának meg,
megfelelõ tájékoztatás, és fogadó-

képesség esetén. A 2002-ben ké-
szült koncepció szerint a lovastu-
rizmust fejlesztette volna és turis-
tainformációs centrumot létesí-
tett volna a Nemzeti Ménesbirtok
Kft. Bábolnán, mely – mint Szé-
les Viktória elmondta – „forrás hi-
ány miatt nem jött létre. Pedig
szükség lenne egy ilyen „informá-
ciós pont” létrehozására. Hiszen
ennek a kistérségnek a két pólus
települése éppen Komárom és
Bábolna. Komáromban már van
Tourinform Iroda, szükség lenne
rá itt is.” Pályázati témában egy
úgynevezett TDM (Turisztikai
Desztináció Menedzsment) pályá-
zatról esett szó, „melyre a Komá-
rom – Bábolna Többcélú Kistér-
ségi Társulás és a Kisbéri Többcé-
lú Kistérségi Társulás közösen ad-
ta be regisztrációját, mely azt je-
lenti, hogy a második fordulón
résztvehetünk projekt ötletünk-
kel. Ez a kiírás megköveteli egy

egyesület létrehozását, jelenleg
elkészítettük az alapszabály ter-
vezetét, ezt kiküldtük minden te-
lepülésnek véleményezésre és vár-
juk a visszajelzéseket.”

A fórumon tulajdonképpen ki-
derült, hogy városunkban sok
programot valósítunk meg, s

összefogással minden cég, vállal-
kozó és magánember a saját tudá-
sát, lehetõségeit kihasználva és
használva, több embert lehetne
Bábolnára csábítani. S ha a kistér-
séget nézzük, közösen gondol-
kodva, minden település a maga
lehetõségeit kihasználva, olyan
programokat lehetne ajánlani,
melyekre odafigyelnének az em-
berek. Egyszer talán ez az idõ is
eljön. T. S.

Jeges utakon...

Január 14-én az ország többi részéhez hasonlóan Bábolnán is jelentõs mennyi-
ségû ónos esõ hullott. A fagypont alatti hõmérsékletnek köszönhetõen útjaink jég-
pályává változtak, megnehezítve a gépjármûvek és gyalogosok közlekedését.

Településünk központjában hamar megjelent a traktor, melyrõl sót szórtak, elsõ-
sorban a járdákra és a kerékpárútra. Sziszifuszi küzdelemnek tûnt a sószórás,
hiszen a folyamatosan hulló égi áldás a mínusz 5 fok körüli hõmérsékletnek
köszönhetõen azonnal ráfagyott a burkolatra. 

A közútkezelõ gépei is járták útjainkat. Kétszer is megjelent a sószóró teherautó,
mely a bevezetõ utaktól településünk központjáig igyekezett jégmentesíteni a burko-
latot. Bábolnán szerencsére említésre méltó közlekedési baleset nem történt. Egy-két
apróbb megcsúszás, padkára futás elõfordult ugyan, néhányan kipróbálták, mennyire
tapad a téli gumi a jégen, de ezúttal mindenki óvatosan autózott. A jégpályává válto-
zott járdákon némi túlzással korcsolyával, vagy négykézláb lehetett volna egysz-
erûbben közlekedni. Szerencsére ez a kellemetlen idõ nem tartott sokáig.

Gábor Klárát, a tárlat megál-
modóját és létrehozóját faggat-
tuk az eseménnyel kapcsolat-
ban: „Nekem, mint kistérségi
kulturális referensnek az a dol-
gom, hogy megismertessem a
településekkel egymás értékeit.
Elsõsorban az volt az ötletadó,
hogy jó lenne, ha mindenki tud-
ná, milyen településekbõl áll a
kistérség, s ezek hogy néznek
ki. Szerettük volna odacsem-
pészni egy-egy falu, község, ki-
sebb vagy nagyobb város hangu-
latát. A kiállítás nem annyira az
ünnepi, mindinkább a hétköz-
napi arcát próbálja megmutatni
a településeknek. A képek mi-
nõsége nem teljesen egyforma,
hiszen a magas szintû fotómû-
vésztõl az amatõr fotósig, min-
denkinek az alkotása megtalál-
ható itt. Nagyon nagy segítség
volt, hogy a települések mosta-
nában elég sokat fotóztattak. A

régi fotók egy része pedig ma-
gángyûjtõktõl került elõ.”

A Komárom – Bábolna
Többcélú Kistérségi Társulást
1996-ban kilenc település, gaz-
daságfejlesztésre hozta létre,
melyek: Almásfüzitõ, Ács,
Bana, Bábolna, Csém, Kis-
igmánd, Komárom, Mocsa és
Nagyigmánd. Dr. Horváth Klá-
ra, városunk polgármestere
nagy örömmel köszöntötte ezt a
kiállítást, hiszen – ahogy beszé-
dében mondta – „korábban a
kistérségi társuláson belül fõ-
ként gazdasági fejlesztésekkel,
különbözõ, „egymás segítése”
címszó alatti projektek kidolgo-
zásával, önkormányzati együtt-
mûködésekkel, pályázatokkal
foglalkoztunk. Igazán a kistér-
ségi társulás a kultúra, a mûve-
lõdés, illetve a hagyományok, a
történelmi múlt megõrzése irá-
nyába még nem tett lépéseket.”

Ezzel a gyûjteménnyel talán el-
indult ezen a téren is bizonyos
együttmûködés, hiszen mind a
kilenc településen megtekint-
hetik majd a közeljövõben az
érdeklõdõk. Az elsõként Bábol-
nán bemutatott fotógyûjte-
ményt szeretnék bõvíteni, s
mint Gábor Klára elmondta,
szeretnék, ha minél több archív
felvétel is elõkerülne, melyeket
természetesen digitális formá-

ban tárolnának, s az eredeti
visszakerülne tulajdonosához.

A kiállítást február 6-ig állt
nyitva az érdeklõdõk elõtt. A lá-
togatók betekinthettek a kilenc
település múltjába és jelenébe
is az alkotások segítségével.
Bízzunk abban, hogy sok egyéb
program segítségével, jobban
megismerkedhetünk kistérsé-
günkkel.

T. S.
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Január végén rendkívüli
képviselõ-testületi ülést tar-
tott Bábolna Város Képviselõ-
testülete, amelynek fõ témája
a 2009. évre vonatkozó költ-
ségvetés elsõ fordulójának
megvitatása volt.

Az elsõ napirendi pont elõtt
Lukáts Péter a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke kért szót, aki az
1999-ben elhunyt dr. Burgert
Róbertrõl, a volt bábolnai
kombinát vezetõjérõl mon-
dott méltató szavakat.

Az elsõ napirendi pontban
a 2009. évi költségvetést tár-
gyalta a képviselõ-testület. Az
eddigi szokásrendnek megfe-
lelõen most csupán a fõbb szá-
mokról tárgyaltak a város kép-
viselõi. A költségvetés tényle-
ges elfogadása így majd csak a
második fordulóban, vagyis a
február közepén esedékes
képviselõ-testületi ülésen tör-
ténhet majd meg. Az idei köl-
tésvetési induló összeg 622
millió forint. Ehhez az összeg-
hez hozzájárul még mintegy
23 millió forintos pályázati
pénz is, amelyet Bábolna még
a tavalyi év folyamán nyert el,
valamint 30 millió forint ter-
vezett folyószámlahitel is. A
város önkormányzata vala-
mennyi beruházását és épü-
letfelújítását pályázati pénz-
bõl képzeli el. Céltartalékként

24 millió 602 ezer forintot sze-
retnének elkülöníteni a képvi-
selõk, amely összeg a már
megnyert 214 millió forintos
iskolafelújítási pályázat önré-
szét képezné. Az iskolafelújí-
tási pályázaton túl folyamat-
ban van az egészségügyi köz-
pont épületének felújítására,
valamint az önkormányzat
épülete körüli terület rendbe-
tételére vonatkozó pályázatok
elbírálása is. 

Ebben a napirendi pontban
esett szó arról is, hogy idén az
önkormányzat az évközi bevé-
telek alakulásától teszi függõ-
vé a köztisztviselõk és közal-
kalmazottak 13. havi bérének
folyósítását, a képviselõ-testü-
let tagjai pedig lemondanak
díjazásuk mintegy 30 %-áról a
2009-es esztendõben. Termé-
szetesen mindkét lépést a
költségvetés szûkös kerete in-
dokolja.

Második napirendi pontban
a Bábolna Televízió Kht. ala-
pító okiratát módosította a
képviselõ-testület, így ettõl
kezdve a városi televízió mint
nonprofit kft. fog tovább mû-
ködni.

A harmadik napirendi
pontban a Bábolnai Alapszol-
gáltatási Központ szakmai
programját fogadták el a kép-
viselõk.

Negyedik napirendi pont-
ban az iskola épületfelújításá-
val kapcsolatban kiírt közbe-
szerzési pályázatot tárgyalta a
képviselõ-testület. A tervek
szerint a felújítási munkálatok
már a nyár folyamán elkez-
dõdnek.

Ötödik napirendi pontban
Kocsis Gábor jegyzõ tájékoz-
tatta a lakosságot a polgár-
mesteri hivatal ügyfélfogadási
rendjérõl. 

Hatodik napirendi pontban
tájékoztató hangzott el az
egészségügyi központ egyik
betöltetlen fogorvosi praxisá-
ról. Csak emlékeztetõül idéz-
zük fel, hogy néhány hónappal
ez elõtt a Bábolnán található
két fogorvosi praxis egyikében
dolgozó dr. Szmodits Katalin
felmondott. Ekkor a város ön-
kormányzata a doktornõ he-
lyettesítésére szerzõdést kö-
tött egy fogorvossal, aki rövid
idõ után egyoldalúan fel-
mondta a helyettesítésre kö-
tött szerzõdést. Az önkor-
mányzat próbálja megszervez-
ni a helyettesítést, ezen túl pe-
dig folyamatosan hirdeti a
fogorvosi praxist.

A hetedik napirendi pont-
ban a Bábolnai Szennyvízke-
zelõ és Szolgáltató Kft. ügyve-
zetõ igazgatói posztjára beér-
kezett pályázatokat bírálta el

a képviselõ-testület. A kiírt
pályázatra hárman jelentkez-
tek, a január 29-i önkormány-
zati ülésen közülük ketten je-
lentek meg. Végül a kft-nél 6
éve dolgozó, és az utóbbi hó-
napokban megbízott ügyveze-
tõként tevékenykedõ Szakács
Kornélnak szavazott egyhan-
gúlag bizalmat a képviselõ-
testület.

Egyebek napirendi pontban
elsõként a város területén ta-
lálható hulladékgyûjtõ szige-
teken álló gyûjtõedények
„átmatricázásának” igényével
kapcsolatban szólalt fel Vida
László képviselõ. Szintén õ
vetette fel a Mészáros út rossz
állapotát is, amelyet azóta az
önkormányzat jelzett a Közút-
kezelõ Kht-nak. 

A képviselõ-testület ezután
zárt ülésen folytatta munká-
ját, ahol elsõként ingatlanvá-
sárlásról tárgyaltak. Az ingat-
lan vásárlásával kapcsolatban
elõreláthatóan csak a februári
testületi ülésen születik majd
döntés. Szintén zárt ülés kere-
tében számolt be dr. Horváth
Klára polgármester Bábolna
képviselõ-testületének arról,
hogy milyen lépések történtek
a megszüntetett bábolnai ál-
lattartó telepek kármentesíté-
sével kapcsolatban.

Nagy Attila István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2009. január 29-én tartott testületi ülésrõl

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella
sajtóreferens

Legyünk  éberebbek  a  bûnözõkkel  
szemben

Nem válogatnak az eszközökben a bûnözõk. Zsákmányt
akarnak, bármi áron. Gyakran már az sem rettenti vissza õket,
ha a kiszemelt házban vagy lakásban bent vannak a tulaj-
donosok. Egy nyitva felejtett kertkapu, teraszajtó, vagy bukóra
nyitott ablak már elegendõ, hogy a zsiványok bejussanak az
ingatlanba és elemeljék azokat az értékeket, melyek a kezük
ügyébe kerülnek. 

Persze meg lehetne elõzni ezeket a besurranásokat, melyre
több példa is akadt a 2008-as évben. Például éber szomszédok
jelezték a rendõrségnek: látják, amint idegenek másznak  be a
szomszéd telekre, miközben azok nem voltak otthon. Olyan
állampolgári riasztás is érkezett már a 107-es vagy 112-e segély-
hívóra, mikor a bejelentõ az emeleti ablakból a késõ esti órák-

ban látta, amint fiatalok sündörögnek a parkoló gépkocsik
körül, sõt az egyiknek az ablakát éppen a szeme láttára törték
be…Ezek a tettesek mind rendõrkézre kerültek. 

Sajnos az ilyen hívásokból kevés van Komárom-Esztergom
megyében. Egyre gyakoribb magatartás a közömbösség, amely-
nek eredményeképpen a bûnelkövetõknek sikerült minden
gond és nehézség nélkül végrehajtaniuk kitervelt cselek-
ményeiket, miközben a helyszín körül élõk, habár hallottak
furcsa zajokat, észlelték, hogy valami nincs rendben, mégsem
szóltak a rendõrségnek.

Arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben megszokott
lakókörnyezetükben 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.

Figyeljünk jobban egymásra! A szomszédok kis odafigyelés-
sel biztonságosabbá tehetnek egy környéket, ha gondjuk van a
másik lakóingatlanára is.  A SZEM /Szomszédok Egymásért
Mozgalom/ Magyarországon sajnos nem annyira elterjedt, mint
egyes külföldi országokban. Pedig nem kerül semmibe sem, vi-
szont igen hatékony.

  



Tisztelt Bábolnai Lakosok!
ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadásá-

ban 2009. február 15-tõl néhány kisebb mó-
dosítás kerül bevezetésre a hatékonyabb
munkavégzés megvalósulása érdekében.
Nem változik az Okmányiroda nyitvatartási
rendje és a Polgármester heti fogadóórájának
idõpontja. Bevezetésre kerül, hogy házipénz-
tári kifizetés csak hétfõi és szerdai napokon
történik, az átutalások az eddigi gyakorlatnak
megfelelõen továbbra is minden héten pénte-
ken történnek. A csütörtök délutáni ügyfélfo-
gadás megszûnik, helyette a házipénztári kifi-
zetésekre tekintettel szerda délelõttönként is
lehetõségük lesz az ügyfeleknek személyesen
felkeresni a Hivatalt. 

ÚJ ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 
2009. február 15-tõl:
Hétfõ: 7 30-11 00-ig és 13 00-17 00-ig 
Kedd: szünnap 
Szerda: 08 00-11 00-ig és 12 00–15-ig
Csütörtök: 7 30-11 00-ig
Péntek: 7 30-11 00-ig 

A polgármester fogadóórája:
Csütörtök 8 00-12 00-ig 

Házipénztári kifizetések:
Hétfõ: 8 00 – 15 00-ig
Szerda: 8 00 – 14 00-ig

Átutalások: minden héten pénteken

Okmányiroda ügyfélfogadása:
Hétfõ: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Kedd: ZÁRVA (telefonos bejelentkezés)
Szerda: 8.00-11.30 és 12.30-15.30 
Csütörtök: ZÁRVA
Péntek: 8.00-12.00

Bábolna, 2009. január 29.
Kocsis Gábor s.k.

jegyzõ

2009. január 28-án Pol-
gármesteri Hivatalunk
adott otthont a Települési
Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége (TÖOSZ)
megyei fórumának.
Amint azt polgármeste-
rünktõl, dr. Horváth Klá-
rától megtudtuk: „me-
gyénk 76 településébõl
51, köztük Bábolna is tag-
ja a szervezetnek. Minden
évben, a TÖOSZ küldött-
gyûlést megelõzõ hóna-
pokban a megyei tagoza-
tok üléseznek. Erre a me-
gyei tagozati ülésre került
ma sor Bábolnán, mivel
én vagyok a Komárom –
Esztergom megyei tago-
zat vezetõje. Több olyan
napirendi pont volt,
amely segítheti az önkor-
mányzatok mûködését.
Egyrészt a szociális fog-
lalkoztatás tekintetében,
az „Út a munkába” prog-
ramról hallgattunk meg a
Foglalkoztatási Hivatal
fõosztályvezetõjétõl egy
elõadást, majd a Környe-
zetvédelmi Minisztérium
Szakállamtitkárságának
képviselõi a környezetvé-
delmi projektekrõl be-
széltek, pályázati lehetõ-
ségekrõl tájékoztattak.
Ehhez kapcsolódóan egy,
ebben a témában sikeres,
pályázatíró cég mutatko-
zott be. Ezt követõen dr.
Zongor Gábor, a TÖOSZ
fõtitkára az önkormány-
zatok problémáiról, gaz-
dasági nehézségeirõl, a
szervezetet érintõ kérdé-
sekrõl, illetve az önkor-
mányzati reformról, az
önkormányzati szövetsé-
gek egyeztetéseirõl be-
szélt.”

Dr. Zongor Gábor fõ-
titkár urat a szövetség
múltjáról és jelenérõl kér-

deztük: „A TÖOSZ elsõ
változata húsz évvel ez-
elõtt alakult. 1989. márci-
us 10-én polgármesterek
még nem voltak Magyar-
országon, ezért Tanácsi
Önkormányzatok Orszá-
gos Szövetsége volt. 152
tanácselnök hozta létre,
akik úgy gondolták, hogy
meg fog változni a világ, s
a tanácsi helyett, önkor-
mányzati rendszer jön lét-
re Magyarországon, és
feltételezték, hogy az ön-
kormányzatoknak lesz
olyan sajátos érdeke,
amelyet a mindenkori
kormányzattal szemben
kell képviselni. Azért
1989 tavaszán, mert ek-
kor lépett hatályba az
egyesülési törvény. Jelen-
leg Magyarországon 3194
helyi önkormányzat van,
ebbõl több mint 1700 tag-
ja szövetségünknek, mely
abból a szempontból is
különleges, hogy nem
egy-egy önkormányzati tí-
pus szerint szervezõdik,
hanem a legkisebb tele-
püléstõl a legnagyobbig,
nagyon sokféle szintû,
rangú, rendû önkormány-
zat lépett be. Ez adja az
erõnket. Az önkormány-
zati szolidaritás és a szak-

maiság mentén próbá-
lunk tevékenykedni.” A
továbbiakban megtudtuk,
hogy   az   Alkotmány   és
a jogszabályok alapján a
kormány  köteles  min-
den jogszabálytervezetet,
mely az önkormányzato-
kat érinti, a TÖOSZ-szal
egyeztetni. Így még elõké-
szítési szakaszban tudnak
konzultálni tagjaikkal, s
így képviselik érdekeiket
az egyeztetõ tárgyaláso-
kon. Emellett megpróbál-
nak szolgáltatásokat nyúj-
tani: fórumokat szervez-
nek, információkat juttat-
nak el tagjaikhoz, melyek
közül rámutatnak a fon-
tosabbakra. Az informá-
ciók visszafelé is áramla-
nak, hiszen az önkor-
mányzatok jelzései alap-
ján tudják munkájukat
hatékonyan végezni.
Ezenkívül szakértõi és jo-
gi segítséget is nyújtanak,
mûködtetik a „forró dró-
tot”. Egy–egy probléma
megoldására pályázati
úton jelentkezhetnek az
önkormányzatok, mely
dokumentációk hozzáfér-
hetõek a tagok számára.
Így ötleteket meríthet-
nek, példákat láthatnak
esetlegesen hasonló hely-
zeteik megoldására.

„Úgy gondolom, hogy
eredményes volt ez a mai
nap - mondta dr. Horváth
Klára -, hiszen számtalan
új információt kaptak a
polgármesterek, többek
között a pályázati lehetõ-
ségekrõl, valamint az elõ-
adások anyagát inter-
neten eljuttatjuk minden-
kinek, amit a továbbiak-
ban tudnak használni.”

. T. S.

2009. február 5. oldal
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TÖOSZ-fórum Bábolnán

KÖSZÖNET!
A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõ-

de köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik 2008. évben adójuk 1%-át az intéz-
ménynek ajánlották fel, melyet új fekte-
tõk vásárlására fordítottunk.

Kérem Önöket, hogy 2009. évben is
támogassák intézményünket, ennek
érdekében a következõ számlaszámra
rendelkezzenek a befizetett adójuk
1%-áról.

BÁBOLNÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
(ÓVODA)

Adószáma: 18614598-1-11
Köszönöm az intézménybe járó gyerme-

kek nevében.

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ



TÁJÉKOZTATÓ 
2009. január 16. 

AZ EGYSZERÛSÍTETT ADÓBEVALLÁSRÓL 

A bevallási kötelezettség teljesítése 2009-ben történhet:
• önadózással,
• munkáltatói adómegállapítással, 
• új lehetõségként adóhatósági közremûködéssel készített

egyszerûsített bevallással
Egyszerûsített bevallás - 0853E
Az egyszerûsített bevallás lényege, hogy a magánszemély az

adóhivatal rendelkezésére álló adatai alapján kap egy kitöltött
személyre szabott ajánlatot.  Amennyiben egyezik az általa ismert
adatokkal, akkor a pénzügyi rendezésen és a hitelesített vissza-
küldésen kívül nincs további tennivalója. Az adóhatóság ajánlata a
magánszemély által „felülírható”, kiegészíthetõ. 

Ki választhatja?
az a magánszemély, aki:
• adóévben csak olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett,

melybõl a kifizetõ, munkáltató adót/adóelõleget vont le,
• ingó, ingatlan, vagyoni értékû jog átruházásából származott

adókötelezettsége,
• NYESZ-R, Önkéntes Biztosító Pénztár részére kíván ren-

delkezni,
• nem folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet és
• mezõgazdasági õstermelõi tevékenységbõl adóköteles

bevétele nem származott,
• adókedvezmény igénybevétele nem kizáró ok
Nem adhat be nyilatkozatot többek között az, aki  2008. évben

egyéni vállalkozó volt
Hogyan juthat a Nyilatkozathoz?
• A 0853 egységcsomag részeként, postai úton
• APEH ügyfélszolgálaton
• www.apeh.hu oldalról letölthetõ 
Határidõk az egyszerûsített bevallás során:
2009. február 16.: 0853Ny nyilatkozat benyújtása az egysz-

erûsített bevallás elkészítéséhez. Nyilatkozat benyújtásának módja:
kézzel kitöltve, Internetes programmal kitöltve, kinyomtatva, elek-
tronikus úton. A határidõ jogvesztõ!

2009. április 30.: Személyre szabott egyszerûsített bevallás
megküldése az adózók részére tértivevényes levélben (e-mail
címre) elektronikus tárhelyre. 

2009. május 20.: Az elfogadott, javított, kiegészített, aláírt egysz-
erûsített bevallás  adóhatósághoz történõ visszaküldése

Az aláírt, módosítás nélkül elfogadott bevallás esedékessége
fizetendõ adó esetén. 

Visszaigénylés esetén a beérkezéstõl számított 30 napon belül
utal az adóhatóság

2009. június 20.: Javított, kiegészített bevallás alapján az
adóhatóság módosítja az egyszerûsített bevallást, és közlés az
adózóval.

Befizetési határidõ: értesítés kézhezvételétõl számított 30. nap
Visszaigénylés esetében a kiértesítés kézhezvételétõl számított

30 napon belül utalás.
0853E bevallás rendelkezés az adó 1%-ról  2009. május 20-ig:
• A bevallás része
• Külön borítékban

0853E bevallás, pótlékmentes részletfizetés:
• Ajánlaton tehet nyilatkozatot
• Legfeljebb négy egyenlõ részben

0853E bevallás, Önellenõrzés, helyesbítés:
• Az egyszerûsített bevallás az önadózás egyik formája, így a

magánszemély a 0853E bevallását az általános szabályok

szerint 0853-as bevallás nyomtatványon helyesbítheti, önel-
lenõrizheti.

A részletes szabályokról tájékozódhat: 
www.apeh.hu/egyszerusitettadobevallas
06-40/42-42-42
Ügyfélszolgálati irodáinkban

Az új, egyszerûbb, könnyebb ügyfélbarát adózási lehetõséget
használja ki Ön is, mi segítünk!

Dégi Zoltán 
Adó- és Illetékügyi Szakigazgató 

APEH Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága

Mi történjen elpusztult
állatainkkal?

Decemberben a bábolnai szennyvíztisztító telep mellett
elhelyezkedõ, már évek óta nem mûködõ állati hullagyûjtõ
telep kapujánál, több elpusztult disznótetemet találtak. Az
hogy az elpusztult állatok honnan származnak nem derült ki.
A dolog viszont fontos problémát vet fel. Mégpedig azt, hogy
ha nincs állati hullafeldolgozó a városban, akkor mi a teendõ-
je az állat gazdájának.

Az említett állati hullagyûjtõt a kilencvenes évek közepén
létesítették, és körülbelül 4-5 évvel ez elõtt zárták be. A régi
Bábolna Rt.-bõl kivált állattartó telepek ugyanis ekkor dön-
töttek úgy, hogy cégen belül oldják meg az állati hullák elszál-
lítását és megsemmisítését. A víztisztító melletti feldolgozót
ekkor a megcsappant forgalom miatt bezárták. Ettõl kezdve
természetesen a magánembernek nem volt lehetõsége arra,
hogy legális úton semmisítse meg a Bábolnán képzõdött állati
hullákat és hulladékokat.

Idõközben az is súlyosbította a helyzetet, hogy egy európai
uniós elõírás szerint meg kellett szüntetni az úgynevezett dög-
kutakat is, vagyis ettõl kezdve mindenkinek saját magának
kellett gondoskodnia az állati hullák megsemmisítésérõl. A
rendelet alapján az 50 kg, vagy annál kisebb állati tetemet a
tulajdonos saját udvarán is megsemmisítheti, míg az 50 kg-nál
nagyobb tetemet állati hullafeldolgozó céghez kell vinni.

Bábolnán ugyan nincs állati hullamegsemmisítõ, de a
környéken kettõ hely is van, ahová állati tetemeket lehet szál-
lítani. Az egyik ilyen megsemmisítõ Örkénypusztán, míg a
másik Gönyün található.

Nagy Attila István

6. oldal 2009. február
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
FEBRUÁR

8-án  vasárnap 10.15 órakor szentmise 
Évközi 5. vasárnap

15-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 
Évközi 6. vasárnap

22-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
Évközi 7. vasárnap

Március
1-jén vasárnap 10.15 órakor szentmise

Nagyböjt 1. vasárnapja
8-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

Nagyböjt 2. vasárnapja

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.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

Február 15. vasárnap, 11 óra Március 08. vasárnap, 11 óra
Január 22. vasárnap, 11 óra Február 08. vasárnap, 11 óra

Február 15. vasárnap, 11 óra
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész

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

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://lreformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu;

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; 
www.reformatus.lapozz.hu; http://biolka.reformatus.ro/;

www.kalvinkiado.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje

FEBRUÁR 15. vasárnap, 15 óra
Igét hirdet:

IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
20/824-2252

Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László
Tel.. 368-109

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

www.evangelikus.lap.hu
http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Kis országunkban ezt a fe-
ne nagy szabadságot sokan
rosszul értelmezik. A de-
mokrácia nem azt jelenti,
hogy mindenki azt tesz, amit
akar. Komoly játékszabályok
vannak, amiket jó lenne be-
tartani, betartatni. Konkré-
tan mire gondolok? Már
megint a környezetünk, ami
az egymás mellett élés, gye-
rekeink jövõjének a záloga.

Önkéntes trágyázás a Ró-
zsaerdõ szélén, mint szalag-
cím jelenhetne meg. De mi-
nek, s ki kérte azt.

Otthon, a kertben a talaj-
ba beforgatva nagyobb hasz-
not hajtott volna, s nem
okozna nemtetszést a kör-
nyéken élõk körében. A higi-
énés aggályokról nem is be-
szélve. Fel kéne lapozni: „a
magyar paraszt hogy is tette
ezt annak idején”-t. Végül is
ez nem bûntény, de hová ve-
zetne, ha mindenki a trágyá-
ját a másik ember elé vinné!
Hadd élvezze!

A Bábolnát övezõ zöldte-
rület szemétlerakóként lé-
tezik, sajnos sokak számára.

Hiába vannak a „Tiltó”
táblák. Mellé pakolnak,
mintegy sportot ûzve abból.

Itt a tél, így újból alkal-
munk van „intelligens”
szomszédaink nem tüzelõ-
anyag égetését élvezni. Ha
szóvá tesszük mindezt, egy-
szerûen lehazudják. Mi

több, õk vannak megsértõd-
ve. Mi meg csak köhögünk a
füsttõl, hisz a szél nem nekik
fújja azt vissza. Bezzeg, ha
velük csinálnák ezt!?

Nem felmentésként mon-
dom, de sajnos országosan
ez a helyzet. Budakeszin új-
gazdagék több tízmilliós há-
za az erdõ szélén, belül
rend, a fûszálak elvágólag
egymás mellet. A szemét át-
dobálva a kerítésen. Bentrõl
nem látszik, csak a termé-
szetjárók szitkozódnak.

A minap voltam Nagy-
szentjánoson. Az autópályá-
ról bekötõ út a falu felé
mintha egy szeméttelep
belsõ útja lenne. Ehhez ké-
pest felüdülés volt az Ácsi út
haza jövet.

Tisztelt bábolnai lakótár-
sak! Egy kicsivel több meg-
értés a másik ember felé
nem tenne titeket sem sérü-
lékennyé.

Az önkormányzatnak ja-
vasolom, ismerve a magyar
mentalitást: 

– kijelölni a nem káros,
komposztálható hulla-
dékgyûjtõ helyeket

– határozat meghozatala,
kihirdetése

– türelmi idõ 
– TETTENÉRÉS
– szankció, de istenigazá-

ból, ebbõl ért a magyar.
Szegedi Sándor

nyugd. agr. mérn.

Nem így kellene ezt
csinálni!
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A szó hallatán azonnal a skandináv or-
szágokra gondolunk, ami igaz is.

A vikingek, a híres felfedezõk, a síug-
rók hazája, a fjordok és a hegyek országa,
ahol trollok, óriásmanók táncolnak -
ilyennek képzeljük el Norvégiát. Ma már
ki kell egészítenünk ezt a képet az Észa-
ki-tenger kõolaj- és földgázkitermelõ fú-
rószigeteivel, a tankhajókkal és az olajve-
zetékekkel.

Egy kis földrajzi ismeret Norvégiáról.
Norvégia a „legek országa”. Itt a leg-

magasabb az életszínvonal, legmagasabb
az átlagfizetés, területén van a legésza-
kibb város, itt a legdrágább az alkohol, itt
gyártják a legtöbb hajót, Oslo a legtisz-
tább fõváros. A leghatalmasabb gleccsere
487 km2 kiterjedésû. Norvégiában 19
nemzeti park és mintegy 1.400 természet-
védelmi terület található.

1 fõre jutó GDP: 34.200 dollár, inflá-
ció: 2,4 %

Norvégia 70 %-a lakatlan, megközelí-
tõleg 4,5 millió ember él itt, a népsûrûség
csak 13 fõ/km2.

A Skandináv-félsziget nyugati részén
található ország határai Svédország,
Finnország és Oroszország. Norvégia egy
része az Északi-Sarkkörhöz tartozik, en-
nek ellenére nyugati partvidéke nem je-
ges, mivel a Golf áramlat felmelegíti ví-
zét. Az ország 27%-át fedik erdõk. Az itt
élõ lappok tradicionális nomád életet él-
nek északon. A norvégok többségének a
kereskedelmi halászat és a tenger közel-
sége jelent megélhetést.

Az ország éghajlatát erõsen befolyá-
solja a Golf-áramlat. A legmelegebb álta-
lában májustól szeptemberig van, és no-
vembertõl márciusig tart a fagyos tél.

Gazdaság fõ tartópillérei: olajkiterme-
lés, gépipar, faipar, elektronikai ipar és a
halászat.

Kereskedelem: az export-import közel
70 %-a uniós országokkal bonyolódik le.

Hogy kerülünk kapcsolatba Európá-
nak ezzel az Északi országával? 

Egyrészt Magyarország gazdasági éle-
te kapcsán, másrészt  a tanulmányi ösz-
töndíjak és pályázatok lehetõséget adnak
arra, hogy magyar fiatalok kijussanak,
onnan pedig norvég tanulók érkezzenek
hazánkba.

A „Leonardo pályázat” keretében ke-
rültek norvég tanulók a Pettkó-
Szandtner Lovas Szakiskolába majdnem
egy teljes tanévre.

Tanulmányaik célja:
A lótenyésztéssel kapcsolatos ismere-

tek elsajátítása, a lovaglás és fogathajtási
módszerek megismerése, és tapasztalat-
szerzés.

A tananyagot angol vagy német nyel-
ven sajátítják el hozzáértõ szaktanárok
segítségével

Az anyaiskolával a kapcsolat és infor-
mációcsere a VIDEO- kamerás rendsze-
ren keresztül történik.

Az egyik tanuló apukája, aki olajkiter-
melõ hajó igazgatója, látogatása kapcsán
felajánlotta, hogy szívesen beszámol a
munkájáról, és megismerteti a fiatalok-
kal az olajkitermelést.

Így szerveztük meg a közös „földrajz
órát” az általános iskola 8/a osztályával.

Milyen kérdésekre kaptak választ a ta-
nulók?

– az olajkitermelõ hajó méreteire,
– az olajtartályok mennyiségére,
– az olaj tartályokba juttatásáról,
– az olaj kitermelésének a menetérõl,
– a munkások mindennapi életérõl,

bérekrõl
– az idõjárásról, a halászatról
– az olajkatasztrófákról
– az olaj piacáról

Az érdekes elõadást nagy figyelemmel
hallgatták a diákok. Az angol nyelvû szö-
veg fordításában Kelemen Katalin ta-
nárnõ segített, aki a kapcsolat kiépítésé-
kor már járt Norvégiában Pelczéder Zol-
tán igazgató úrral.

Azért tartottuk fontosnak ezt az elõ-
adást, hogy a kalandvágyáson túl a fiata-
lok megismerjék az olajkitermelés nehéz-
ségeit, lássák a gazdasági összefüggése-
ket, és bíztassuk õket a nyelvismeret fon-
tosságára, és arra, hogy a világ nyitott
elõttük.

Örömteli érzés olyan volt bábolnai ta-
nítványokkal találkozni, akik arról szá-
molnak be, hogy melyik országban tölte-
nek el akár egy évet is a tanulmányi ösz-
töndíjuk kapcsán.

Jelenleg a Pettkó-Szandtner Lovas
Szakiskolából is nyolc tanuló végezhet
munkát Angliában, az õ kapcsolattartó-
juk Rozmán Ferenc gyakorlatvezetõ ta-
nár úr.

A külföldi tanulmány és munka ma
már minden igyekvõ tanuló számára elér-
hetõ, éljenek a lehetõségekkel!

Bierbauer Imréné
szaktanár

A FJORDOK ORSZÁGA
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Január 16-án véget ért a szor-
galmi idõ elsõ féléve a Bábolnai
Általános Iskolában. Január 22-
én értesítettük a tanulókat és
szüleiket az elsõ félévben elért
tanulmányi eredményekrõl. 

Iskolánk tanulóinak létszáma
303 fõ. 137 alsó tagozatos tanu-
lónk szöveges értékelést kapott.
A felsõ tagozaton 166 diákunk
munkáját hagyományos módon
osztályzattal értékeltük.          Is-
kolánkban 47 tanuló lett kitûnõ,
25-en pedig jeles minõsítést
kaptak. Ez azt jelenti, hogy a di-
ákok mintegy negyede szorgal-
masan tanul, lelkiismeretesen
felkészül az órákra. Sajnos
olyan tanulóink is vannak (18-
an), akik egy vagy több tan-
tárgyból nem teljesítették a mi-
nimális követelményszintet. Õk
a második félévben javíthatnak. 

Volt néhány változás a
2008/2009-es tanév nevelõ-ok-
tató munkájában. A két elsõ
osztály közül az egyiket iskola-
otthonos formában mûködtet-
jük. Ez az újonnan bevezetett
oktatási forma pozitív fogadta-
tást nyert a szülõk részérõl. 

A tárgyi feltételek javulásá-
val már az 5. évfolyamon is be-
vezettük csoportbontásban az
informatikoktatást. 

Új törvényi szabályozásnak
megfelelõen a szakrendszerû
oktatás mellett megszerveztük
a nem szakrendszerû oktatást
az 5. évfolyamon. 

Szeptember elsejétõl porta-
szolgálatot vezettünk be, ezáltal
védjük értékeinket, biztosítjuk
tanulóink nyugalmát és az isko-
la rendjét.    

Az elmúlt idõszakban külön-
féle tanulmányi versenyeken
vettek részt diákjaink:

- Idén második alkalommal
vettünk részt a Bolyai Matema-
tika Csapatversenyen, melyen 6
csapatunk szerepelt eredmé-
nyesen.

- A Zrínyi Ilona Matematika-
verseny helyi fordulójának le-
bonyolítása után 11 tanuló kép-
viseli iskolánkat a megyei verse-
nyen. 

- Ácson a Gárdonyi Géza te-
rületi matematikaversenyen
szép eredményeket értünk el:

1. Szász Márton 7/a,
2. Bakulár Márk 5/a, 
3. Molnár Kitti 8/a,
5. Rózsahegyi Franciska 3/.b
7. Szabó Bence 6/a.
- Az Arany János anyanyelvi

verseny 2 iskolai fordulója után
az országos döntõbe 3 tanulónk
jutott be (Csatlós Natália,
Suhayda Viola, Németh Noémi).
Mindhárman 13. helyezést ér-
tek el.

- Német nyelvi versenyen Ko-
vács Dorottya 5. helyezést, né-
met nyelvi versmondó verse-
nyen Patkó Noémi 3. helyezést
ért el.

- A Tatai Vadlúd Sokadalom
megyei versenyén különdíjban

részesült Pillér Bíborka, Hédl
Alexandra és  Patkó Noémi.

- A Sajó Károly Környezetvé-
delmi Csapatverseny iskolai
fordulójának értékelése után
csapatunk bejutott a megyei
fordulóba.

Sportversenyeken  is szépen
teljesítettek tanulóink. A XVI.
Fiókmaraton és a Mini B-B fu-
tóversenyeken nagyarányú rész-
vétellel és szép eredményekkel
szerepeltek futóink. Az utóbbi
versenyen 8 fõs csapatunk 3. he-
lyezést ért el. A gyermeklabda-
rúgó program mérkõzésein 3
korcsoportban rendszeresen
részt vesznek focistáink.

Nyolcadikosaink iskolavá-
lasztását és szüleik tájékoztatá-
sát igyekeztünk segíteni pálya-
választási rendezvényeinkkel
(sulibörze, pályaválasztási kiál-
lítás), valamint pályaválasztási
szülõi értekezlet szervezésével. 

Jó hangulatú programokkal,
rendezvényekkel próbáltuk szí-
nesebbé, élményszerûbbé tenni
tanulóink tanórán kívüli életét.
Az alsósok megtartották hagyo-
mányos Õszköszöntõ rendezvé-
nyüket, a felsõsöknél az újdon-
ság erejével hatott az õszi tea-
délután. Színházlátogatások, if-
júsági hangversenyek színvona-
las elõadásai gazdagították az
iskolai programokat. A papír-
gyûjtés az osztályok közötti
egészséges versengés jegyében
zajlott. Az „Egészség” témanap

élményt adó programjaival az
egészséges életmódra való ne-
velést kívántuk hangsúlyozni.

Novemberben jubileumi ün-
nepséget szerveztünk iskolánk
új épületének 25 éves fennállá-
sa alkalmából. Meghívtuk a 25
évvel ezelõtti nevelõtestület
tagjait. Színvonalas iskolatörté-
neti kiállítással készültünk erre
az alkalomra.

A karácsonyi programsoro-
zatunk része volt a karácsonyi
kiállítás és játszóház, valamint a
második alkalommal megren-
dezésre kerülõ közös iskolai ka-
rácsonyi ünnepség. 

Pedagógiai munkánk része-
ként bemutató órát tartottunk
az iskolaotthonos elsõ osztály-
ban. Nyílt órákkal biztosítottuk
a szülõk számára a betekintést
gyermekeik tanórai munkájába. 

Január 19-én elkezdõdött a
második félév. Mindnyájan
újabb célokkal, elképzelésekkel
vágunk neki egy kihívásokkal
teli idõszaknak. Gratulálunk a
szép eredményt elért tanulóink-
nak, szorítunk a pályaválasztás
elõtt álló diákjainknak, hogy a
befektetett munka eredménye-
képpen iskolaválasztásuk sike-
res legyen. Akinek az eredmé-
nyei kívánni valót hagynak ma-
guk után, kitartó munkával,
szorgalommal sokat tehetnek a
jobb eredmény elérése érdeké-
ben. 

Peresztegi Gáborné
igazgató

Iskolánk féléves munkájáról

A Bábolnai Általános Iskolában ebben a
tanévben vezettük be az iskolaotthonos ok-
tatást. Ebben az oktatási formában 2 tanító
néni foglalkozik a tanulókkal reggel 8-tól
délután 4 óráig, a tantárgyakat megosztva.
Az egész napos oktatás során a napi 4 tan-
óra eloszlik délelõttre és délutánra, így a
gyermekek terhelése egyenletesebb. 

A tanórák közt önálló és szabadidõs fog-
lalkozások váltják egymást. Az önálló órá-
kon a házi feladatot a tárgyat tanító peda-
gógus végezteti, ami azért jó, mert azonnal
visszajelzést kap az elsajátítás mértékérõl.
A szabadidõs foglalkozásokon lehetõség
van játékra, mesehallgatásra, kézmûves te-
vékenységekre. Nagy hangsúlyt fektetünk a
szabad levegõn történõ mozgásra, sétára.
Mindezek mellett igény szerint szakköri
foglalkozásokon is részt vehetnek tanulóink
(rajz, dráma, foci, néptánc, sakk, stb.). Heti
egy alkalommal, pénteken fedett órát tar-
tunk, melyen mindketten részt veszünk. Itt
lehetõség nyílik az adott héten történtek
megbeszélésére, a tanulók magatartásának

és szorgalmának értékelésére, a közös
problémák megoldására. Ezen órákra ter-
vezhetünk kiscsoportos foglalkozásokat,
differenciált képességfejlesztést is. A válto-
zatos órabeosztás több lehetõséget biztosít
a tanulókkal való beszélgetésre, az egyéni
élmények meghallgatására, a játék közbeni
megfigyelésre, különbözõ nevelési helyze-
tek elemzésére. 

A gyerekek hét közben csak olvasóköny-
vüket, tájékoztató füzetüket és tolltartóju-
kat viszik haza, így a leglényegesebb dol-
gokba nap mint nap bepillanthatnak a szü-
lõk. Pénteken azonban teljes felszerelésük-
kel távoznak, ilyenkor lehetõség van a tanu-
lói munka és a tananyag otthon történõ
nyomon követésére.

Az iskolaotthon nagy segítséget jelenthet
azoknak a szülõknek, akik sokat dolgoznak,
rendkívül elfoglaltak, hiszen otthon már
nem kell házi feladatot írni. Elegendõ a na-
pi élményekrõl beszélgetni gyermekükkel. 

Az iskolaotthonos oktatásnak jelentõs a
közösségformáló ereje. A gyermekek reg-

geltõl délutánig együtt vannak. Nemcsak
közösen tanulnak, hanem együtt játszanak,
ebédelnek, uzsonnáznak, mint egy nagy
család. 

A szülõkkel napi kapcsolatban vagyunk,
mindent meg tudunk beszélni. Úgy látjuk,
hogy õk és gyermekeik is könnyen azono-
sultak ezzel az oktatási formával. 

Az osztályba 19 tanuló jár, 8 lány és 11
fiú. A gyermekek közül 5-en nem helyi la-
kosok (Bábolna-Farkaskút, Tárkány,
Bõny). 

Az elsõ félévben 7 diákunk kitûnõ, 6 pe-
dig jeles tanulmányi eredményt ért el. Egy
tanulónk 1 tantárgyból fejlesztésre szorul.

Úgy tapasztaljuk, hogy kis elsõseink jól
érzik magukat az iskolában. Nagyon örü-
lünk annak is, hogy szép eredményeket ér-
tek el a félév során.  Bízunk abban, hogy
szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetõ-
en sikeresen fognak teljesíteni a jövõben is.

Pillérné Fekete Andrea
Simonné Farkas Beáta

tanító nénik

Eltelt az elsõ félév az iskolaotthonban
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SZEBBÉ AKARJA VARÁZSOLNI
OTTHONÁT?

Egyedi konyhabútorok, kiegészítõk
gyártása!!!

Ingyenes felmérés, fényképes
referenciamunkák!

Gyors kivitelezés
reális áron!

IDÕPONTEGYEZTETÉS: 06-20-213-8042
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GUSTAIOLO HÍREK

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

ÉTKEZÉSI JEGYEKET, VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

Ismét torkos csütörtök
2009. február 26-án 12 órától záróráig

Italajánlatunk:
Topjoy üdítõ italok 3-féle ízben 200,- Ft helyett 100,- Ft
Kékfrankos 2007 
a Szöllõsi Pincészetbõl 180,- Ft/dl helyett 90,- Ft/dl
Cserszegi fûszeres 2007 
a Szöllõsi Pincészetbõl 160,- Ft/dl helyett 80,- Ft/dl

Ízelítõ kínálatunkból: 
Kiterített fürj burgonyafánkkal, 
párolt almával 1700,- Ft helyett   850,- Ft
Cápasteak rákszósszal, párolt rizs 2200,- Ft helyett 1100,- 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!

Rendelje meg menüjét nálunk még a tavalyi áron 550,- Ft-ért.
Minden pénteken megrendelheti a következõ hétre. 
Kétféle fõétel közül választhat ugyanazon az áron.

Bábolna területére ingyenes házhozszállítás.
A környezõ településekre 30,- Ft-os felárral.
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A KUTYA

A kutya háziállat. Három fõ
részbõl áll, úgymint: fej, törzs és
végtagok. Ha ezen részek bárme-
lyikét a kutyából elvesszük, akkor
a kutya elromlik, és többé sem
nem szalad, sem nem ugat, egyál-
talán nem mûködik tovább.

Különféle kutyák vannak,
úgymint: pulikutya, komondor,
vizsla, agár, szentbernáthegyi, új-
fundlandi kutya, öleb, kis girhes,
nagy dög, mopszli, nyakszli, voní-
tó sühögér, kis kutya, nagy kutya,
tarka kutya, Sajó kutyám. (A ku-
tyuskám az nem kutya, hanem,
amint egy igen kiváló természet-
tudós földerítette, egy nõ.)

A kutya igen hû állat. Ha a
gazdája megrúgja, akkor megla-
pul, és nyalogatja a cipõjét. Ha pe-
dig meghal a gazdája, akkor a ku-
tya nagyon szomorú lesz, sõt van
olyan kutya is, amelyik a gazdája
halála után nem eszik, nem ugat,
lefekszik, és õ is meghal, nem úgy,
mint például a zsebóra, amely a
gazdája halála után is közönyös
ketyegéssel jár tovább, amiért is a
zsebóra egy hûtlen kutya.

A kutya örömének az által ad
kifejezést, hogy a farkát csóválja.
Ha pedig a farkát levágják, akkor
a fejét csóválja.

A kutya valamennyi állat közt
a legértelmesebb. Igen tanulé-
kony, például rövid néhány esz-
tendõs fáradozás után már megér-
ti a saját nevét, s ha azt hangosan
kiáltják, a kutya dühösen ugatni
kezd, ami azt jelenti, hogy hagy-
ják már békén. De a kutya nem-
csak szellemileg fejlett, hanem
lelkileg is, némelyik annyira mély
lélek, hogy emlékeztet a lírai köl-
tõkre, ugyanis ezek a költõi lelkû
kutyák, ha feljön a hold, és az ég
tetején szépen ragyog, szintén
ugatni kezdenek.

A kutyának veszedelmes be-
tegsége a veszettség, ami igen ra-
gadós nyavalya, az ember is meg-
kaphatja, és harapás által terjed,
mégpedig úgy, hogy vagy a ve-
szett kutya harap meg egy em-
bert, vagy a veszett ember harap-
ja meg a kutyát.

A kutyának a veszettségen kí-
vül legfõbb ellensége a sintér. Ez
egy olyan úriember, aki drótkari-
kával jár az utcán, s ha meglát
egy kutyát, utánaszalad, a drótot
a nyakába veti, és elkezdi a kutyát
húzni, mire a kutya gazdája pedig
két pofont ad a sintérnek, a gaz-
dát a rendõr fölírja, s utcai bot-
rány miatt fizet húsz korona bír-
ságot. A bírság lefizetésének nap-
ján a gazda a kutyának öt flem-
met ad és két rúgást, mikor pedig
a gazda ebéd után elmegy a kávé-
házba feketézni, a felesége úgyne-
vezett vigasz-cvikipuszit ad a ku-
tyának, ami, ha öreg és csúnya az
asszony, még csak fokozza és be-
tetézi a szegény kutya szenvedé-
seit.

A veszettség ellen Pasteur nevû
francia orvos kitûnõ szérumot ta-
lált föl, de a sintér és a cvikipuszi
ellen õ sem tudott még semmit
kitalálni. A veszettségen kívül
még nagy baja a kutyának az el-
veszettség, ami ellen az apróhir-
detések, s a megtaláló fejére kitû-
zött illõ jutalom szolgál.

A kutyáról szóló eme tanul-
mány keretein belül meg kell
még emlékeznünk az ebzárlatról,
amit plakátokon tesznek közhírré
a városban. A plakátok arra va-
lók, hogy azt a kutyák elolvassák,
és pontosan betartsák. Azért he-
lyezik el rendszerint az utcasarko-
kon.

A kutyát házõrzésre, a szoba
bepiszkítására, mások zavarására,
a háziúr és házmester bosszantá-
sára használják, tehát igen hasz-
nos állat, csontjából rongyot ké-
szítenek, húsát várostromok al-
kalmával eszik.

A GÓLYA
A gólya egy madár, két gólya

két madár. Két gólya és három
csirkefogó, az öt jómadár. A dög-
lött gólya már nem madár, mert
nem tud repülni. De azért a repü-
lõgép még nem madár, ha tud is
repülni.

A gólya külalakját a hosszúság
jellemzi: hosszú a csõre, hosszú a
lába és igen hosszú a nyaka; ez

utóbbi tulajdonságáért, a jó hosz-
szú, gusztusos, szabad választékot
engedõ nyakáért bátorkodom
mindazok figyelmébe ajánlani,
akik az élõlények felakasztásában
különös passziót találnak. (Kr. u.
1920.)

A gólya a meleget szereti, azért
a sarkvidékeken csak akkor fordul
elõ, ha odaviszik, a maga jószán-
tából csupán a mérsékelt öv terü-
letére jön a meleg vidékrõl nya-
ralni, amiért is ezennel visszavo-
nom elõbbi állításomat, mely sze-
rint a gólya a meleget szereti (ve-
lem lehet alkudni). Õsszel azután
a gólya elrepül tõlünk ismét dél
felé, amirõl azt mondják, hogy:
“Költözködik”, ez pedig nem is
igaz, mert nem visz magával sem-
mit, tehát nem költözködik; ha-
nem csak elmegy, de hát a nép aj-
ka azért csak úgy mondja, hogy
költözködik; nyugodjunk bele és
örüljünk neki, hogy nem mind-
járt úgy mondja: hurcolkodik. Ta-
vasszal aztán újra visszajön, ami a
magyar politikai és közéleti viszo-
nyokban való teljes járatlanságára
vall.

A gólya csak kívül szép madár,
de a lelke randa, mert békát, gyí-
kot, kígyót és más efféle undorító
szemetet eszik, ezáltal a legna-
gyobb ízléstelenségrõl tesz tanú-
ságot, túltesz még az olyan disz-
nón is, aki a kávét föllel issza, a le-
vesbõl nem halássza ki a tányér
szélére a hagymadarabokat, s
megeszi a sárgarépát. A békával
és kígyóval szemben a bolond gó-
lya nem szereti a filét tükörtojás-
sal, sem a palacsintát, sem a be-
fõttet, sõt, ha egy gólya csõrébe
befõttet tömnek, azt kiköpi, amit
én a magam részérõl képtelen va-
gyok megérteni, pedig más ter-
mészettudósok ennek az okát már
többször magyarázták nekem; én
csak azt tudom, hogy gólya nem
lennék ezer dollárért sem, márpe-
dig ezek a szamár, hosszú csõrû
madarak egészen ingyen, minden
fájdalomdíj vagy kárpótlás nélkül
teszik azt, hogy gólyák.

Gólyának nevezik még a gó-
lyamadáron kívül az elsõéves jo-
gászokat; hogy miért, azt a tudo-
mánynak még nem sikerült meg-
állapítania. A gólyáról azt állítják,
hogy õ hozza a gyereket, én ezt
hosszú idõn át elhittem, bizonyá-
ra a nyájas olvasó is, mostanában
azonban rettenetes gyanúim tá-
madtak, amelyekkel azonban
még korainak találtam a világ elé
állani, mindenesetre megvárom
az úgynevezett “keresztény kur-
zus” elmúltát.

A gólyának az az érdekes szo-
kása van, hogy egy lábára állva
fejét a szárnya alá dugja, és így al-
szik. Ez igen nehéz kunsztstük,
már többen próbálták utána csi-
nálni, de még senkinek sem sike-
rült. Legtöbbre vitte a kísérletezés
terén egy barátom, aki kinn lakik
a Lipótmezõn, õ egy lábon (ma-
gyarosan: féllábon) állva, hosz-
szabb ideig tartotta szemét le-
hunyva, de az orvosok azt hiszik,
hogy szimuláns, azaz: ha le is van
a szeme hunyva, csak tetteti,
hogy alszik; a fejét persze a szár-
nya alá dugni õ sem tudja, ami
miatt szegény eleget dühöng, de
hát hiába.

A gólya fészkét a falusi házak
kéményére rakja, s oda hordja fió-
káinak a kirántott békákat, már
tudniillik a mocsárból kirántotta-
kat. Megható látvány, amint a gó-
lya repül, és hosszú, kemény csõ-
rében egy eleven béka evickél. Ezt
az idillt már számos természetbú-
vár megfigyelte, s éppen ez szol-
gált alapul a XVI. természettudo-
mányi kongresszus azon határo-
zatához, mely szerint békának
lenni lehetõleg még rosszabb,
mint gólyának lenni.

Összeállította:
Veresné Szkocsek Mária

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
A farsangi hangulathoz, mókázáshoz, bolondozáshoz kapcsolódva esett a választásom

Nagy Lajos (1883. február 5. – 1954. október 28.) Kossuth–díjas író, publicista egy-egy
képtelen írására, mely elképesztõ módon, mégis nagy igazságokat kimondva mutatja be  az
élõvilág bizonyos egyedeit. A kötet 1921-ben jelent meg elõször.

Ismerkedjünk meg a kutya és a gólya leírásával Nagy Lajos-i módra.
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,,Farsang van, farsang van!’’
Gyárfás Endre:

Förgeteges
ez a bál

Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!

Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.

Kéménykürtõn hosszan kürtöl,
nagybõgõzik pincemélybõl,

cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.

Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,

Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,

meleg a napsugár.
Mire füstje eloszlik,

a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik.

FARSANGI

FINOMSÁGOK

A vízkereszttõl hamvazó-
szerdáig tartó idõszak a viga-
dozás, mulatozás, evés-ivás,
bálozás, karneválozás ideje,
amit viszont majd a böjt kö-
vet. Alig léptünk át az új esz-
tendõbe, január 6-án (azaz
vízkereszt vagy háromkirályok
napján), máris kezdetét veszi
a lakomázás, szórakozás más-
fél-kéthónapos idõszaka: egy-
mást érik a különféle bálok,
mulatságok; a farsangi mulat-
ságoknak majd csak a húsvét
elõtti negyvenedik nap, vagyis
a húshagyókeddet követõ
hamvazószerda vet véget.

A farsangi mulatságokat
gazdagon terített asztalok jel-
lemzik: sok a különféle hú-
sukból készített leves és sült,
sok az édesség. Néhány jelleg-
zetes farsangi étel receptjével
szeretnék kedvet csinálni a
farsangoláshoz.

Gombás korhelyleves
Hozzávalók: 25 dkg füstölt

hús, 10 dkg füstölt kolbász, 40
dkg savanyú káposzta, 10 dkg
gomba, egy fej vöröshagyma,
egy csokor petrezselyem, 4
dkg liszt, 2 dl tejföl, 2-3 evõka-
nál olaj, õrölt bors, pirospap-
rika, só

Elkészítés: A hagymát ap-
róra vágjuk, olajban megpirít-
juk, majd rátesszük a kockák-
ra vágott húst, és pirospapri-
kával szórjuk meg, majd pedig
hozzáadjuk a savanyú káposz-
tát. Erre aztán annyi vizet ön-
tünk, hogy ellepje, és fedõvel
letakarva fõzzük. Közben a
vékonyra szeletelt gombát ke-
vés olajban megpirítjuk, vá-
gott petrezselyemmel, sóval,
borssal ízesítjük. A pirított
gombát a káposztához kever-
jük, felengedjük, és felforral-
juk. Világos rántást készítünk,
ezzel a levest besûrítjük. Vé-
gül beletesszük a felkarikázott
kolbászt, valamint a tejfölt, és
még 2-3 percig forraljuk.

Boros pecsenye
Hozzávalók: 50 dkg sertés-

comb, 2 zsemle, 3 dl fehérbor,
10 dkg gomba, 10-10 dkg sár-
ga- és fehérrépa, 5 dkg zeller,
1 tojás, 1 tojássárgája, 1 dl pa-
radicsomlé, 1-2 evõkanál olaj,
egy csokor petrezselyem,
õrölt szegfûbors, õrölt fehér
bors, só

Elkészítése: A zsemléket a
fehérborba áztatjuk, majd jól
kinyomkodjuk, és összekever-
jük a szeletekre vágott, olaj-
ban megpárolt gombával, a
párolt zöldségekkel, valamint
az apróra vágott petrezse-
lyemmel. Ezt követõen az
egészet ledaráljuk, keverõtál-
ba helyezzük, hozzáadjuk a
tojást, továbbá szegfûborssal,
borssal, sóval ízesítjük, és ösz-
szedolgozzuk. A húst négy
nagy szeletre vágjuk fel, a sze-
leteket jól kiveregetjük, a töl-
teléket elosztjuk rajtuk, majd
felgöngyöljük a szeleteket.
Kevés forró olajban pirosra
sütjük, hozzáöntjük a paradi-

csomlevet valamint a bort, és
puhára pároljuk. Az így elké-
szített húst felszeleteljük, és
párolt zöldségekkel tálaljuk.

Rizsfánk
Ahogy nincs karácsony má-

kos, diós bejgli nélkül, úgy
nem múlhat el ez az idõszak
fánksütés nélkül. Ezt a fánkot
talán kevesebben ismerik,
mint a hagyományos szalago-
sat vagy a csörögét.

Hozzávalók: 20 dkg rizs, 5
dkg cukor, 2 tojás, egy-egy cit-

rom és narancs reszelt héja, 2
dkg élesztõ, 5 dkg liszt, kb. 0,5
dl tej, fél bögre kandírozott
gyümölcs és mazsola vegye-
sen, egy kupak rummal meg-
locsolva

Elkészítése: A rizsbõl és a
tejbõl készítsünk tejberizst.
Amikor kihûlt, keverjük hoz-
zá a reszelt citrom- és na-
rancshéjat, a két tojás sárgá-
ját, 2 evõkanál cukrot, és mor-
zsoljuk bele az élesztõt és 2
evõkanálnyi olvasztott vajat.
Miután alaposan elkevertük,
szórjuk bele a lisztet és a rum-
ba áztatott kandírozott gyü-
mölcsöt, legvégül forgassuk
bele a tojások keményre vert
habját. Két evõkanál segítsé-
gével formázzunk galuskákat
belõle, és forró olajban mind-
két oldalát  süssük meg. Te-
gyük papírtörölközõre, hogy
az olaj felszívódjon, és még
melegen, vaníliás vagy fahéjas
porcukorral megszórva tálal-
hatjuk.

Jó sütést – fõzést és az elké-
szített finomságokhoz jó étvá-
gyat kívánok !

Veresné Szkocsek Mária

Meghívó
2009. február 19-én 17 órakor

Bábolna Város Önkormányzata
és a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

közös szervezésében

farsangi
batyus bál
kerül megrendezésre
a Bástya Sörözõben. 

Tombola, jelmezes bemutató, 
hangulatos zene színesíti az estét.

Várunk minden kedves nyugdíjast!
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Egészségakció Bábolnán az ereik védelmében
Kedves bábolnaiak! Mint tudják, az ereik állapota

nagyon fontos az egészségük fenntartása érdeké-
ben. Statisztikai tény, hogy a 40-50 éves kori érke-
resztmetszet a 20 éves korinak átlagosan csak a fe-
le. Míg pár évvel ezelõtt az összes elhalálozási ok
közül még „csak” 52%-a volt az érszûkület, ma már
57% ez az arány. (A rettegett rák „csak” 20%) A már
meglévõ érszûkület komolyan vétele azért is ne-
héz, mert inkább csak akkor látványosak a tünetek,
ha már súlyos az állapot. Ezért hívják „néma gyil-
kosnak” az érszûkületet. Míg csak fáradékonyak
vagyunk, gyakrabban fáj a lábunk, nehezebben ka-
punk elég levegõt, néha szorít a szívünk, magas a
vérnyomásunk, lassúbbak a gondolataink,
aluszékonyabbak vagyunk, inkább az idõsebb kor-
nak tulajdonítjuk a tüneteket. Ha már rendszeres
lábikra-görcsök kínozzák az embert, be nem
gyógyuló sebek keletkeznek, agyi, - vagy szívin-
farktus történik, már komoly a helyzet. Sajnos az
ember hajlamos azt gondolni, hogy pont vele nem
történhet meg semmi csúnya dolog. 

Hála a modern computer-technikának és a ma-
gyar feltalálónak, Nagy Lajosnak, nem csak az egy-
szerûbb, hanem a súlyosabb esetekben is van
megoldás, a sonotherápia. Kuala Lumpurban, az
Egyetemi Kórházban, 51 jelentkezõ részvételével
végeztek egy kísérletet. Mindegyik betegnek dia-
béteszes fekélyei voltak a lábain. 35 személy a ha-
gyományos kezeléseket kapta, 26 személy pedig a
hagyományos kezelés mellett 60 napig sono-
therápiás kezeléseket is kapott. Az eredmények
önmagukért beszélnek. A 35 beteg közül, akik
csak a hagyományos kezeléseket kapták, 14 bete-
get amputáltak, a fennmaradó 21 betegbõl senki

sem gyógyult meg. Azok, akiken sonotherápiás
kezeléseket is végeztek, mindannyian meg-
gyógyultak.  

Az érszûkület létrejöttét több tényezõ is valószí-
nûsíti. Gondolják végig, hogy volt-e a családban ér-
szûkületes. Volt-e valakinek agyi, - vagy szívin-
farktusa? Kellett-e a családban valakinek végtag-
ját amputálni? Cukorbeteg-e? Ugyanis az ezekre
való hajlam öröklõdik. Cigarettázik-e? Jár, vagy
járt-e a munkája állandó rázkódással? Folyamato-
san stresszben él-e? Túlsúlyos-e? Mozgássze-
gény-e az életmódja? Ha ezek közül bármelyikre is
igen a válasz, akkor már érdemes kivizsgálásun-
kon részt vennie. 

Ma már Magyarország nagyobb városaiban 27
helyen találhatók Sonoterápiás centrumok. Mi a
gyõri, veszprémi és székesfehérvári Sonoterápiás
centrumok képviseletében szólunk Önökhöz.
Egyik fõorvosunk, dr. Hartai Iván, a volt bábolnai
körzeti orvos javaslatára visszük el Bábolnára ezt a
kezelési módszert, melynek segítségével 1 hónap
alatt jelentõs javulás érhetõ el a fent felsorolt ese-
tekben is. Így nem kerül annyi pénzükbe, idejükbe
a mérésre, illetve az esetleges kezelésekre való be-
járás.

A részletekért figyeljék a Bábolnai TV-t, és Kép-
újságot, illetve olvassák el figyelmesen a füzetün-
ket, melyet bedobunk minden postaládába. Aki
jobban kedveli az élõ szóval történõ tájékoztatást,
telefonon is érdeklõdhet a bábolnai rendelõintézet
fõnõvérénél a 34/568440 telefonszámon. (Hétfõn,
kedden, csütörtökön 8.00-16.00 óra, és szerdán,
pénteken 8.00-12.00 óra között.

Dr. Hartai Iván: Örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek, hogy
szóljak pár szót a sono-
therápiáról Önöknek, illetve,
hogy a bábolnai érszûkület vizs-
gálatokat vezessem. Már csak

azért is, mert életem egyik leg-
szebb szakaszát itt, Bábolnán él-
hettem meg. A mai napig úgy ér-
zem, hogy hazajövök, amikor ide
vezet az utam. Azt, hogy most
ezeket a szavakat mondhatom, a
sonotherápiának köszönhetem.
Súlyos nyaki fõverõér szûkülete-
met is ez a kezelés mulasztotta
el. Ezóta segítem a gyõri
Sonoterápiás Centrum munkáját.
Akinek bármilyen artériás elválto-
zása van, annak rendkívül aján-
lom ezt a kezelést! Sokat fog ja-
vulni! Ottlétem alatt sok ember
lába menekült, és menekül meg

ma is az amputációtól, illetve ke-
rülték el az agyvérzést, infarktust.
Munkám sok örömet okoz szá-
momra, mert mindennaposak a
csodaszámba menõ sikertörté-
netek. (X)
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A Bábolnai Szociális Gondozási Központ 2009. január 1-jétõl
Alapszolgáltatási Központ néven mûködik tovább

Intézményünk szolgáltatásaiban nem
történt változás. Továbbra is várjuk a tele-
pülés lakóit a Családsegítõ és Gyermekjó-
léti szolgálatnál, valamint az Idõsek Klub-
jában. Zavartalanul mûködik a házi segít-
ségnyújtás és a szociális étkeztetés is.

Szeretnénk egy cikksorozattal bemu-
tatni Bábolna lakóinak intézményünk
munkáját, és az itt dolgozó szakembere-
ket.

Elõször a Gyermekjóléti Szolgálatról
készítettünk egy rövid ismertetõt

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a
gyermek érdekeit védõ szociális szolgálta-
tás, amely a szociális munka módszerei-
nek és eszközeinek felhasználásával szol-
gálja a gyermek testi és lelki egészségé-
nek, családban történõ nevelkedésének
elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettsé-
gének megelõzését, a kialakult veszélyez-
tetettség megszûntetését, illetve a család-
jából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A szolgáltatás feladata a családok köz-
vetlen segítése, valamint egyfajta segítõ
intézmények közötti koordinációs sze-
repkör betöltése. 

Bábolnán 2002 óta a családgondozási
feladatokat Rabi Judit szociálpedagógus
látja el.

A családgondozó tulajdonképpen ösz-
szekötõ kapocs az otthon, az iskola és a
közösség között.

A segítõ szakember célja a kliens
(gyermek, szülõ, pedagógus) támogatása,
a problematikus helyzet megváltoztatásá-
nak elõsegítése, valamint a kettõ egymás-
hoz illesztése.

A legfontosabb feladatok, melyeket
ennek érdekében végzünk:

– Együttmûködünk más intézmények-
kel, a jelzõrendszer tagjaival: óvoda, is-
kola, bölcsõde gyermekvédelmi felelõsé-
vel, védõnõvel, gyermekorvossal, gyám-
hivatali ügyintézõvel, jegyzõvel, rendõr-
séggel.

– Feladatainknak megfelelõen ellát-
juk a gyermekek alapellátását , védelem-
be vételét, valamint a szorosan ide kap-
csolódó családgondozást. 

– Fontos feladat a lakosság tájékozta-
tása az intézményünkben folyó munká-
ról, tájékoztatás a szolgáltatásokról. Pla-
kátokkal, bemutatkozó elõadásokkal, a
Bábolnai Fórum és a Bábolnai Televízió
segítségével próbáljuk magunkra vonni
az emberek figyelmét. 

– Különbözõ akciókat szervezünk, pl.
játékgyûjtés

– Preventív elõadásokat szervezünk
– Pszichológiai és jogi tanácsadást mû-

ködtetünk
– Szabadidõs foglalkozásokat szerve-

zünk
– Bekapcsolódunk más intézmények

által szervezett kulturális és egyéb ren-
dezvények szervezésébe, megvalósításá-
ba

– Figyelemmel kísérjük a településen
élõ gyermekek és családok jogainak és
érdekeinek érvényesülését, szociális hely-
zetét, veszélyeztetettségét. 

– Meghallgatjuk a gyermekek panaszát
és ennek orvoslása érdekében megtesz-
szük a szükséges intézkedéseket.

– Családlátogatásokat teszünk, kör-
nyezettanulmányt készítünk

– Fogadó órát tartunk az általános is-
kolában szülõk és gyermekek részére.

Nem akadályozhatjuk meg, hogy 
a szomorúság madarai átrepüljenek

a fejünk felett,
de megakadályozhatjuk, 

hogy fészket rakjanak a hajunkban.

(kínai közmondás)

BBeesszzáámmoollóó  aa  CCssaallááddsseeggííttõõ
ééss  aa  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt

kkéérrddõõíívveess  ffeellmméérréésséérrõõll
A 8-25 éves korosztály szabadidõs szokásainak felméré-

sére irányuló kérdõív eljutott minden családhoz, a Bábol-
nai Fórum mellékleteként, valamint az általános iskolában
is 270 példány került kiosztásra. Mindössze 174 db kitöl-
tött kérdõív került vissza hozzánk, amelynek 99 %-a az is-
kolából érkezett, ebbõl 170 db volt értékelhetõ.

A felmérésbõl kiderült, hogy a vizsgált korosztály zöme
a zenehallgatást, sportolást, otthoni filmnézést, számítógé-
pezést és a „haverokkal való lógást” választja legszíveseb-
ben szabadideje eltöltésére.

A válaszadók többsége (94%) azonban úgy vélekedik,
hogy egyáltalán nincs szórakozási lehetõségük.

Hiányolják a mozit, a discot, vidámparkot, bevásárló-
központot, játszóteret. A sportolással kapcsolatos szabad-
idõs tevékenységek közül az uszodát, kosárlabda pályát,
gördeszka pályát, Bmx pályát, lovaglást. A felsorolt igé-
nyek megvalósítása a Családsegítõ és- Gyermekjóléti Szol-
gálat részérõl nem lehetséges.

Az általunk felkínált, és megvalósítható programokra
sajnos csekély számú érdeklõdés mutatkozott.

FIGYELEM!
A Bábolnai Szociális Gondozási Központ

segítséget ajánl!
Lakásukban történõ szükség szerinti segítséget nyújtunk

azoknak a koruk, fogyatékosságuk vagy egészségi állapotuk
miatt rászoruló személyeknek, akik az életvitelükhöz,
személyi és környezeti tisztaságuk biztosításához ezt igény-
lik.

A házi segítségnyújtás körébe tartozó tevékenységek:
- meleg étel biztosítása
- bevásárlás
- testi, személyi higiéné biztosítása
- öltöztetés, ágyazás
- orvoshoz kísérés, orvos lakásra hívása, gyógyszerkiváltás
- hivatalos ügyek intézése
- pszichés gondozás
- külsõ kapcsolattartás elõsegítése

A HÁZI GONDOZÁS NEM BETEGÁPOLÁS! 
A gondozásért térítési díjat kell fizetni.

Kérjük, hogy akik szeretnék igénybe venni ezt 
a szolgáltatást, jelentkezzenek a 

368-587 vagy 368-467-es telefonszámokon, 
vagy személyesen az Idõsek Klubjában (Arany J. u. 4.)



Január 22-én ismét össze-
gyûltek a Bábolnai Zeneiskola
diákjai, akik a tanrendnek meg-
felelõen, félévi vizsga keretében
adtak számot tudásukról. A ze-
neiskola növendékei furulyán,
klarinéton, szaxofonon, trombi-
tán, hegedûn, zongorán és ütõ-
hangszeren mutatták be, hogy
mennyit fejlõdtek a fél év során.
A szokásoknak megfelelõen
elõször az elsõ vizsgázók, majd
a tapasztaltabbak, végül a kö-
zépiskolás korúak következtek,
igaz az egy hangszeren tanulók

mindegyike végighallgatta a
másik elõadását. Bánfi Csaba a
Ritmus Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény -, vagy ahogy a
köznyelv ismeri, a zeneiskola
vezetõje szerint ennek a vizsgá-
zási rendszernek pedagógiai
célzata van. Ha egy kezdõ, a ko-
ránál fogva jóval tapasztaltabb
és többet tudó vizsgázót hallgat,
akkor az elõadás sok esetben
sarkallhatja arra, hogy további
energiát fektessen a tanulásba.
Az iskola vezetõje szerint, ha a
fiatalabbak látják, hogy hová le-

het fejlõdni az évek során, ak-
kor sokkal könnyebb õket rá-
venni a további ismeretek meg-
szerzésére.

A vizsgáknak természetesen az
is célja, hogy a növendékek meg-
tanulják kezelni azt, hogy a vizs-
gák során közönség elõtt lépnek
fel. A félévi vizsga gyakorlatilag
nem más, mint egy szakmai stáb
elõtt történõ meghallgatás, míg
az év végén nyilvános vizsga kö-
vetkezik, amelyre meghívót kap-
nak a növendékek szülei, rokonai
és Bábolna zeneszeretõ lakossága

is. Ekkor már valódi koncerttel
búcsúznak majd a növendékek a
tanévtõl.

A félévi vizsgákon túl érde-
mes még szót ejteni néhány
szép versenysikerrõl is. 2008 de-
cember elején rendezték meg a
Veszprémi Regionális Trombi-
taversenyt, ahol négy megye
több száz fúvós növendéke mér-
te össze tudását. A versenyen
két Bábolnai zeneiskolás nö-
vendék is részt vett. Buza Barna
korosztályában bronz minõsí-
tést kapott, míg a nálánál fiata-
labb Zsédely Gellért megnyerte
korosztályának versenyét.

Nagy Attila István
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Talán az írásom  címeként
szolgáló József Attila idézettel
tudnám a legjobban összefog-
lalni a mûvészeti iskola dráma-
csoportjában folyó munka lé-
nyegét. Errõl adtunk számot
2009. január 26-án tartott félévi
vizsgánk keretében. 

A számonkérés rendhagyó-
nak mondható, hiszen nem
elõadással készültünk, hanem
a foglalkozásokon végzett gya-

korlatokból válogattunk össze
egy csokorra valót. Meghívtuk
az intézmény vezetõit, Bán-
finé Varga  Ágnest és Bánfi
Csabát, illetve a növendékek
szüleit. Nagy volt az izgalom,
hiszen a gyerekek sem tudták,
hogy milyen típusú gyakorla-
tokban kell számot adni tudá-
sukról .Úgy válogattam össze
a feladatokat, hogy láthassák
a jelen lévõk a készség- és ké-

pesség fejlesztõ munkát. A ze-
nére történõ mozgásos gya-
korlatokkal a mozgáskoordi-
nációt, ritmusérzéket fejleszt-
jük, és a színpadi tér helyes ki-
töltését gyakoroljuk. A légzõ
gyakorlatok segítségével meg-
tanuljuk a helyes légzéstechni-
kát, a levegõvel való gazdálko-
dást. A tablókkal, az egyéni és
csoportos némajátékokkal a
kreativitást, fantáziát, megfi-
gyelõképességet, koncentrá-
cióképességet fejlesztjük. A
szöveges improvizáció a játé-
kok koronája, hiszen itt már
össze kell hangolni a mozgást,
a helyes és érthetõ beszédet a
cselekménnyel.

S miközben „csak” játszunk,
a gyerekek észre sem veszik,
hogy mennyi mindent megta-
nulnak.

Hiszen a drámapedagógiá-
nak nem a színészképzés az el-
sõdleges célja! A cél nyitott,
másokkal együttmûködõ és má-
sokat elfogadó személyiségek
nevelése. 

A vizsga utolsó gyakorlatát a
vendégekkel együtt végeztük. A
felnõttek is megtapasztalhatták,
hogy nem is olyan könnyû egy
dologra koncentrálni, és a meg-
figyelõ képességünket helyesen
„kamatoztatni”.

Úgy gondolom szükség van
az ilyen típusú bemutatókra is.
Itt minden gyermek a saját élet-
korának, tapasztalatának meg-
felelõen végzi a rászabott fel-
adatot. Fontos, hogy a szülõk is
lássák, hogy a foglalkozások
nem szövegtanulásból állnak,
hanem nagyon is összetett mun-
ka folyik.

Természetesen a gyakorlato-
kat nem öncélúan végezzük, ha-
nem  egy-egy színpadi bemuta-
tót alapozunk velük. Legköze-
lebb az iskolai március 15-i ün-
nepségen lép fel a csoport. Ter-
mészetesen  az év végi vizsga
már egy igazi színpadi elõadás
lesz, de hogy pontosan mi, az
maradjon még titok.

Veresné Szkocsek Mária
drámapedagógus

,,Jó szóval oktasd, játszani is engedd...’’

Félévi vizsgák a zeneiskolában
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BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

pályázatot hirdet
tanulmányi segélyre

közép-, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

Pályázati feltételek:

– az általános iskolát Bábolnán fejezte be,
– állandó bábolnai lakos,
– szociális rászorultság,
– középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag,
– nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben 

részt vevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3,70 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:

– iskolalátogatási igazolás,
– bizonyítvány/leckekönyv másolata,
– valamennyi, egy háztartásban élõ személy hivatalos

jövedelemigazolása.

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

A pályázati lapok igényelhetõk 2009. január 2-tõl
a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázatok leadási határideje: 2009. február 27.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének szervezésében
és  Bábolna Város Önkormányzat támogatásával

megrendezésre kerül a

16-ik  hagyományos
BÁBOLNAI

BORVERSENY,
IDÕPONT:

2009. február 20. (péntek) 17.00 óra

HELYSZÍN: 
BÁSTYA SÖRÖZÕ (Bábolna, Mezõ I. u. 15.)

A rendezvény fõ védnöke:
Cseh László

Bábolnai Borbarátok  Egyesület
elnöke

További információ és jelentkezés: 
Tel.:  20/824-8491 és 34/ 568-037

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Buza Barna korosztályában bronz minõsítést kapottBuza Barna korosztályában bronz minõsítést kapott

Zsédely Gellért korosztályának I. helyezettje



DUDAVARÁZS
KONCERT

és
MOLDVAI TÁNCHÁZ

2009. február 14-én (szombaton) 16 órakor
a Szabadidõközpontban

A közelmúltban alakult Dudavarázs zenekar dudán,
furulyán és más hagyományos hangszereken szólal-
tat meg történelmi és népzenei dallamokat. A kon-
cert után moldvai táncokat tanulhatnak, táncolhat-
nak a résztvevõk.

Belépõdíj:
felnõtteknek: 200,- Ft/fõ

gyermekeknek: (14 éves korig) 100,- Ft/fõ

További információ:
Török Sándor - 20/430-0703

18. oldal 2009. február

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

MAGYAR  ÁLLATORVOSI  KAMARA
HUNGARIAN  VETERINARY  CHAMBER

H–1078 Budapest, István utca 2.
Mail: H-1400 Pf./P.O.B.: 2

Tel.:(36-1)478-42-72, Fax:(36-1)478-42-82, 
E-mail:maok@t-online.hu

Elnök/president: Dr.  Gönczi  Gábor
Alelnök/vice president: Dr.  Kurucz  János Fõtitkár/secretary general: Dr.  Horváth  László

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY
A 2009. január 1-jétõl hatályba lépett, a veszettség elleni véde-

kezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rende-
let elõírásai következtében részben megváltoztak az ebek tartásá-
hoz és kötelezõ veszettség elleni védõoltásához kapcsolódó szabá-
lyok.

Ezért az Országos Fõállatorvos és a Magyar Állatorvosi Kamara
az alábbi tájékoztatóval kívánja elõsegíteni az állattartók jogköve-
tõ magatartását:

1. A korábbiaktól eltérõen 2009. január 1-jétõl az eb tartója nem
a területileg illetékes önkormányzatnak, hanem az állata állat-
egészségügyi felügyeletét ellátó, az eb tartója által szabadon vá-
lasztott magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a há-
rom hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdo-
noshoz került.

2. Az új tulajdonosnak az eb tulajdonába kerülését be kell jelen-
tenie az általa szabadon választott, az állata állat-egészségügyi fel-
ügyeletét ellátó magán-állatorvos felé.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a legutóbbi veszettség elleni
védõoltás helyszínét, idõpontját, a védõoltást beadó állatorvos ne-
vét és kamarai bélyegzõjének számát is. A bejelentés történhet a
kutya oltási könyvének bemutatásával is.

3. Az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra
is a kutya tartójának kötelessége.

Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet
30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal
beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megis-
mételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen
beoltatni.

4. A kutyák veszettség elleni védõoltását valamennyi magán-ál-
latorvos elvégezheti.

Az oltást végzõ magán-állatorvos köteles az oltás beadását a
helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai ál-
latútlevelében a saját kezû aláírásával és a kamarai bélyegzõjének
lenyomatával igazolni.

5. A rendelet 2009. január 1-jétõl kezdõdõen a kutyák veszettség
elleni védõoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények
közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról
szóló, a Bizottság 2003. november 26-i 2003/803/EK határozatának
melléklete szerinti útlevelet (egységes európai állatútlevél), vagy
egy új, pontosan meghatározott tartalmú oltási könyvet (Kisállat
Egészségügyi Könyv) ír elõ.

Az új típusú oltási könyvek egyedileg sorszámozottak, a sorszá-
mokat a Magyar Állatorvosi Kamara adja ki.

6. 2009-ben az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolásá-
hoz csak azoknak az állatoknak kötelezõ az új, a rendelet elõírása-
inak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyv kiállítása, amelyek
2009. január 1-ig még nem kapták meg az elsõ veszettség elleni vé-
dõoltásukat, vagy az oltási könyvüket pótolni szükséges, esetleg az
állat tulajdonosának a személye megváltozik. Minden egyéb eset-
ben a 2009. év folyamán változatlanul használhatóak a korábban
kiállított oltási könyvek.

2010-ben valamennyi, a rendelet elõírásainak meg nem felelõ ol-
tási könyvet le kell cserélni legkésõbb akkor, amikor az állatot ve-
szettség ellen beoltják. 2010. január 1-jétõl már csak a rendelet
elõírásainak megfelelõ Kisállat Egészségügyi Könyvben vagy az
egységes európai állatútlevélben igazolható a veszettség elleni vé-
dõoltás beadása.

7. Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelõ-
en elõírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védõoltásban, ve-
szettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni. A veszettség
szempontjából aggályos állatot tizennégy napra hatósági megfigye-
lés alá kell vonni, és - amennyiben még nincs - az ebeket elektroni-
kus azonosító transzponderrel (bõr alá ültetett mikrochippel) a tu-
lajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésé-
vel egy idõben az érvényes veszettség elleni védõoltással nem ren-
delkezõ eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni. Az oltatási
kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is
kiszabható.

8. Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszett-
ség elleni védõoltás beadatását ellenõrzõ állat-egészségügyi ható-
ság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új
tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a
közterületen az ebre felügyelõ személy magánál tartsa az oltás ér-
vényességének bizonyítása céljából.

Budapest, 2009. január 05.

Országos Fõállatorvos Magyar Állatorvosi Kamara



Mint arról korábban hírt ad-
tunk, decemberben felmerült a
kérdés: vajon az Ölbõ tavi Horgász-
egyesület használatában marad-
hat-e az Ölbõi tó? Mint ismeretes,
ekkor már több hónapos konflik-
tus alakult ki a tavat bérlõként üze-
meltetõ horgászegyesület, és a te-
rület kezelõje, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft között. A problé-
ma azóta sem oldódott, azonban az
események a horgászegyesület ve-
zetését is kikezdték. 

Történt ugyanis, hogy több egye-
sületi tag - Balogh István elnök
tudta nélkül - személyes találkozót
kért a Ménesbirtok Kft vezetésétõl,
hogy ekképp tisztázzák, hogy mi
okozta a kialakult helyzetet az
Ölbõi tóval kapcsolatban. Azt, hogy
pontosan mi hangzott el a találko-
zón, természetesen nem tudjuk,
annyit azonban az említett hor-
gászegyesületi tagok elmondtak: a
Ménesbirtok Kft. vezetése nyilván-
valóvá tette számukra, hogy Balogh
Istvánnal nem szeretne tovább tár-
gyalni a vitás kérdésekrõl. Ekkor a
külön utakat járó egyesületi tagok
csoportja szembefordult Balogh
Istvánnal és megpróbálták rávenni,
mondjon le posztjáról. A "partizán-
akcióba" kezdett kis csoport egy
nem hivatalos ülésen, a január 10-
ére összehívott horgászegyesületi
gyûlést megelõzõen közölte Balogh
Isvánnal az észrevételeit. Elkövet-
kezett január 10-e. A horgászgyûlé-

sen az egyesület vezetésén belül ki-
alakult belsõ konfliktusok szemé-
lyeskedéshez vezettek, a decem-
berben megválasztott titkárt Szabó
Ferencet pedig eltávolították a he-
lyérõl. Az igazsághoz azonban az is
hozzátartozik, hogy Szabó Ferenc
decemberben a horgászegyesület
szabályzatával ellentétesen lett
megválasztva, hiszen a korábbi tit-
kár, Põcze László nem írásban,
csak szóban jelentette be lemondá-
sát, így pedig Szabó Ferenc megvá-
lasztásakor és a január 10-i gyûlé-
sen - az írásbeli lemondás hiányá-
ban - továbbra is õ töltötte be titká-
ri posztot. Decemberben Balogh
István szintén jelezte: ha nem ol-
dódnak meg a konfliktusok a
Ménesbirtok Kft. és a horgászegye-
sület között, akkor távozik posztjá-
ról. A január 10-i ülésen azonban
közölte, hogy továbbra is az elnöki
székben kíván maradni, ezen túl
pedig vizsgálatot indít az általa
nem engedélyezett találkozó részt-
vevõivel szemben.

Persze a januári gyûlésen nem
csak ezek a dolgok paprikázták a
hangulatot, hiszen jelen volt a
Ménesbirtok Kft. mûszaki igazgató-
ja Bõsze László és Bábolna polgár-
mestere dr. Horváth Klára is. Az
egyesület egyébként már a decem-
beri gyûlésére meghívót küldött a
Ménesbirtok vezetésének, azonban
akkor a meghívásnak senki sem
tett eleget a kft. részérõl Most azon-

ban mind a horgászegyesület tag-
jai, mind pedig a Ménesbírtok kép-
viselõje egy helyiségben, plénum
elõtt mondhatta el véleményét a tó
körül kialakult vitával kapcsolat-
ban. Bõsze László itt is és a nekünk
késõbb adott interjújában is el-
mondta, hogy nem kívánják a tavat
elvenni a bérlõtõl annál is inkább,
mert a horgászegyesületnek 2010.
december 31-ig érvényes bérleti
szerzõdése van az Ölbõi-tóra. Azt
azonban kifejtette, hogy 2008. áp-
rilisában, vagyis akkor, amikor dr.
Mezei László került a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. élére,
közös bejárást tartottak a tó körül,
amelyen Balogh István szintén
részt vett. Ekkor a két fél közötti
együttmûködési szerzõdésben fog-
lalt, a tó és annak környezetével
kapcsolatos teendõket, kötelezett-
ségeket tisztázták. A Ménesbirtok
Kft. részérõl ezután több alkalom-
mal voltak kint ellenõrizni, hogy a
megbeszélteknek megfelelõen zaj-
lanak-e a munkálatok. Miután a
többszöri ellenõrzés során a tulaj-
donos nem tapasztalt javulást az
általuk felvetett problémák ügyé-
ben, 2008. október 22-én levélben
jelezte észrevételeit az Ölbõ tavi
Horgászegyesületnek. A levél meg-
érkezte után Balogh István szemé-
lyes megbeszélést kért, amelyen õ
maga, a horgászegyesület titkára
Põcze László, dr. Mezei László a
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyveze-
tõ igazgatója, és Bõsze László a
Ménesbirtok Kft. mûszaki igazgató-
ja vettek részt. Bõsze László szerint
a találkozó a horgászegyesület el-
nökének viselkedése miatt ered-
ménytelenül zárult.

Persze arról is érdemes szót ej-
teni, hogy melyek voltak azok a

problémák, amelyeket nehezmé-
nyezett a Ménesbirtok Kft. Bõsze
László elmondása szerint a több-
szöri ellenõrzés során csak sávok-
ban találtak lekaszált területet a tó
körül, a vihar miatt lehullott ága-
kat nem gyûjtötték össze a hor-
gászegyesület tagjai. Ezen túl
számtalan helyen szemetes volt a
tó környéke, és az illemhelyek sem
voltak megfelelõ állapotúak. Bõsze
László szerint az említett problé-
mákat a bérlõnek, vagyis a hor-
gászegyesületnek kellett volna
megoldania. Balogh István a la-
punknak decemberben adott inter-
jújában légbõl kapottnak mondta a
Ménesbirtok Kft. vádjait, mostanra
azonban változtatott álláspontján
és úgy gondolja, hogy részben jogo-
sak a kft. észrevételei.

A mostani horgászgyûlésen
részt vett dr. Horváth Klára polgár-
mester is, aki elmondása szerint
végig figyelemmel kísérte a hor-
gászegyesület és a Ménesbirtok Kft.
közötti konfliktust, és õ maga is
többször próbált személyesen tár-
gyalni a kérdésben. Dr. Horváth
Klára azért tartja fontosnak az ügy-
ben való részvételt, mert bár a két
fél közötti konfliktus nem önkor-
mányzati probléma, de mint Bá-
bolna polgármestere, arra is tekin-
tettel kell lennie, hogy az Ölbõi tó-
ra nem csak a horgászok látogat-
nak ki, hiszen a területet nagyon
sok bábolnai lakos használja sza-
badidejének eltöltésére. Ebbõl adó-
dóan a település és az önkormány-
zat érdeke is, hogy minél elõbb
tisztázódjon az Ölbõi tó körül ki-
alakult vita - nyilatkozta lapunknak
dr. Horváth Klára.

Nagy Attila István
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Az új év programsorozatát
Prutkay Zoltán és Tuska Pál ál-
tal vezetett edzõtábor (január
16-17-18.) nyitotta Bábolnán
a Kisbábolna Lovas Klubban.

Mindkét lovas szaktekintély
jól ismert a szakma ber-
keiben, eredményeik, munká-
juk magáért beszél.

Prutkay Zoltán 1963-ban
kezdett lovagolni édesapja
irányítása alatt. 1963-tól 1986-
ig versenyzett díjlovagló, díj-
ugrató és military szakágak-
ban. Díjugratásban válogatott
szintig jutott.

Agrármérnökként végzett a
mosonmagyaróvári egyete-
men, dolgozott a Bábolnához
tartozó dióspusztai ménes ve-
zetõjeként, 1986-2008 között
a Nemzeti Lovarda vezetõje
volt, 1993 óta a Magyar Sport-
lótenyésztõk Országos Egye-
sületének ügyvezetõje, a díjlo-
vaglás terén M szintû bíróként
segíti a versenyzõk munkáját.

Tuska Pál 1967-ben kezdett
lovagolni Mezõhegyesen,
Mátchanszky Gyula mester-
edzõ keze alatt.

1971-ben a kiskunhalasi
lovasiskolában tanult. Innen
indult versenyzõi pályafutása.
Díjugratásban többszörös ifi
és junior csapat magyar bajno-
ki címet, military szakágban
pedig számos felnõtt bajnoki
érmet és válogatottbeli ered-
ményt tudhat magáénak.

Állattenyésztõ üzemmérnö-
ki oklevelet, majd szakedzõi
és lótenyésztõ szakmérnöki
végzettséget szerzett.

Eredményes sportolók fém-
jelzik máig tartó sportoktatói,
sportvezetõi és szervezõ mun-
káját.

Az edzõtábor iránt nagy ér-
deklõdést mutattak a verse-
nyekre, szakmai vizsgára és
rajtengedély vizsgára készülõ
sportolók. A résztvevõk kü-
lönbözõ lovas egyesületekbõl,
a Pettkó-Szandtner Tibor Lo-
vas Szakképzõ Iskolából és a
helyi lovas klubból érkeztek.
A tábor érdekessége volt,
hogy a bábolnai lovas iskolá-
ban, ebben a tanévben itt ta-
nuló norvég diákok is részt
vettek.

A tábor elsõ napja ismerke-
déssel és szintfelméréssel telt.
Szombaton a résztvevõk cso-
portokra bontva dolgoztak,
ahol mindenki személyre sza-
bott akadálypályát teljesített
az edzõk irányításával. A
munka során sok jó tanács, di-
cséret, bíztatás hangzott el.

A harmadik nap szintén ke-
mény megpróbáltatások elé
állította a lovakat és lovaso-
kat.  Az edzõk elsõsorban a hi-
bák javítására helyezték a
hangsúlyt, de minden lovas
akkor fejezte be a munkát,
amikor a nehézséget leküzdve
sikeresen megoldotta a fel-
adatot így bíztatással, dicsé-
rettel, sikerélménnyel indul-
hatott haza.

A három nap alatt edzõk és
lovasok idõt szakítottak arra
is, hogy beszélgessenek a lo-
vassportról, lovaséletrõl, a
problémákról és a megoldási
lehetõségekrõl.

A szakemberek véleménye
szerint, mivel az állam szinte
teljesen kivonult a támogatá-
sával mûködõ ménesekbõl, a
kisebb magán lovardákra há-
rult a feladat, hogy tovább vi-
gyék a különbözõ lovas tevé-
kenységeket. Ma nehéz fel-
adat a sport különbözõ ágai-
ban versenyzõket összefogni

és összetartani. Épp ezért fon-
tos lenne, hogy a profi ver-
senyzõk még komolyabb fel-
készítést és támogatást kapja-
nak, hogy el tudjanak indulni
nemzetközi szinteken is. Mi-
vel a követelmény nagyon ma-
gas ezért elsõsorban az itthoni
munkát kell nagyon komolyan
venni és a szakmai tudás fon-
tosságát, tekintélyét erõsíteni.
A szakágakat összefogó szö-
vetségeknek  nagy szerepe van
ebben a munkában, mert a
csapat építés mellett õk azok,
akik meg tudják alapozni a
sport és a sportolók tekinté-
lyét és továbbvinni a tradíció-
kat.

A beszélgetés végén közö-
sen értékelték a tábor tapasz-
talatait. Tuska Pál és Prutkay
Zoltán elégedett volt a három
nap munkájával, elmondták,
hogy az edzõtábor fontos ré-
sze a felkészülésnek mind a
sportolók mind az amatõrök
számára. Ez egy jó lehetõség
arra, hogy a hétköznapi mun-
ka mellett új iránymutatást
kapjanak a lovasok és edzõik
illetve megerõsítést, hogy jó
irányban haladnak.A lovasok
egymás munkájából is sokat
tanulnak és ami nem elhanya-
golható, ha csak rövid idõre is
de közösség kovácsolódik.
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Díjugrató és military edzõtábor Kisbábolnán

Kiss Zsófia

Szedlacsek Dóra
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NB II-es tekecsapatunk ja-
nuár 31-én teljesítette elsõ
bajnoki mérkõzését a hosszú
téli pihenõt követõen. Addig
is több elõkészületi mérkõzést
is lejátszottak, melyek közül a
legérdekesebb  az NB III-ban
szereplõ budapesti TÜKER
együttese elleni találkozó volt.
Ebben a csapatban több egy-
kori felsõbb osztályú játékos is
szerepelt, sõt, a pestiek csa-
patvezetõje néhány évvel ez-
elõtt még nemzetközi szintû,
szuper ligás versenyzõ volt.
Természetesen a találkozón
nem a végeredmény volt a
fontos, és annak kimenetele
sem volt kétséges. A BSE hoz-
ta NB II-es formáját, így jó
hangulatú, küzdelmes mérkõ-
zést vívott egymás ellen a két
csapat. 

Érdemes megjegyezni, hogy
tekecsapatunk számtalan felké-
rést kapott elõkészületi mérkõ-
zések lejátszására. Ebbõl két
dologra következtethetünk.
Egyrészt tekés körökben kitûnõ
hírnévre tett szert a csapat,
mely remek játékosokból áll,
így nyilván jó ellenük játszani.

Másrészt pedig maga a pálya is
a legjobbak közé tartozik, ahol
szívesen tekéznek olyanok is,
akik még nem jártak itt.

Az NB II-es bajnokság
„visszajátszásának” elsõ mér-
kõzése aztán nem kezdõdött
túl fényesen  Az a Dunaújvá-
ros látogatott Bábolnára,
akiktõl a legelsõ fordulóban –
tegyük hozzá, még tapaszta-
latlanul – 8 : 0 arányú veresé-
get szenvedett csapatunk.
Mindenkiben égett a visszavá-
gási vágy, ezért nagyon készül-
tek tekéseink a meccsre. Elsõ
két játékosunk ehhez képest
kissé gyengébben teljesített a
szokásosnál, de a második
menetben már felcsillant a re-
mény. A harmadik sorozatban
már mindenki számolgatott,
és a végelszámolás döntött.
Vesztésre álló együttesünk
több dobott csapatfával 4:4
arányú döntetlenre hozta a
mérkõzést. A végeredmény,
és a játékosok küzdeni tudása
mindenképpen reményt ad a
további jó szereplésre. Együt-
tesünk 9 ponttal a hatodik he-
lyen várja a folytatást.

Eddig kevés szó esett a BSE
tekeszakosztályának másik
együttesérõl, akik alacso-
nyabb osztályban, a Megye II-
ben szerepelnek. Eredménye-
ik egyre biztatóbbak. Január
24-én gyõzelemmel kezdtek
Gyõrújfaluban, majd január
29-én a hántai „Jobb dáma”
csapatát verték hazai pályán 4
: 2-re.

A BSE tekecsapatának ifjú
reménysége, Körmendi Imre

is szép eredményekkel büsz-
kélkedhet. Benevezett a Gyõr
városi diákolimpiára, ahol az
elsõ helyen jutott tovább a
megyei versenybe. A Sopron-
ban megrendezett megyei
megmérettetésen aztán a ha-
todik helyet sikerült megsze-
reznie, mellyel bekerült a te-
rületi versenybe. Ha itt is jól
teljesít, az országos döntõben
szerepelhet.

Hantos
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AZ OTP GARANCIA ZRT. 
KISBÉR VONZÁSKÖRZETÉBEN

területi képviselõt keres. 

AMIT KÍNÁLUNK: 

- stabil munkahely
- ingyenes képzés
- magas kereseti lehetõség

Érdeklõdni: 30/664-0616

TÁMOGASSA ÖN IS UTÁNPÓTLÁS FOCISTÁINKAT!
A gyerekek nevében most az Ön segítségét kérjük!

2008-as évi adóbevallása során a gyerekek javára
rendelkezzen adója 1%-ával!

Támogatását feltételrendszerünk fejlesztésére, javítására 
szeretnénk felhasználni:

felszerelések, eszközök, utaztatás, tornák rendezése.

Elõre is köszönjük segítségét.

Adószámunk: 18614598 - 1 - 11



A Komárom-Esztergom Megyei
Labdarúgó Szövetség évtizedek óta
szervez utánpótlás korú labdarú-
gók számára téli teremtornákat.
Ezúttal két korosztály mérkõzéseit
játszották településünk sportcsar-
nokában. 

Január 17-én az 1990 után szüle-
tett focisták küzdelmei zajlottak
Bábolnán. A selejtezõkön két cso-
portban bonyolították le a mérkõ-
zéseket a Csémi MEDOSZ, az Ácsi
KINIZSI, a Bábolna SE, az Ete SE,
a Komáromi VSE, a Mocsa KSE,
valamint a Nagyigmándi KSK ifjú
focistáinak részvételével. Sajnos a
BSE legénysége egy mérkõzést sem

tudott megnyerni, így csoportjuk-
ból nem jutottak tovább, pedig a
szabályok szerint az elsõ két helye-
zett léphetett feljebb.

Az 1995 után született labdarú-
gók selejtezõ mérkõzéseit január
24-én játszották sportcsarnokunk-
ban. Ezúttal Ács, Bábolna, Ete,
Bokod, Kocs, és Komárom együtte-
sei versengtek a továbbjutásért.
Legnagyobb bánatunkra itt sem si-
került a BSE focistáinak az elsõ két
hely valamelyikét megszerezni, mely
a továbbjutást jelenthette volna.

Korábban kimondottan kispá-
lyás szabályok szerint játszották a
mérkõzéseket – mondta el lapunk
számára Both Tibor, a KEMLSZ
versenybizottságának elnöke. Az
elmúlt évtõl kezdve azonban úgy
döntöttek, hogy a futsal szabályait
is alkalmazzák, bizonyos értelem-
ben keverve a hagyományos sza-
bályrendszerrel. Így a techniká-
sabb, gyorsabb és fegyelmezettebb
teremfocit próbálták megismertet-
ni a fiatal korosztállyal, mely úgy
tûnik, sikerrel járt. 

A tornára 37 egyesület 85 csapa-
ta nevezett. A selejtezõ mérkõzése-
ket négy helyszínen bonyolították
le: Esztergomban, Tatán, Száron és
Bábolnán. 

A fent említett korosztályokon
kívül természetesen a BSE többi
utánpótlás csapata is indult a tor-
nán. Az 1997-es korosztály a többi-
ekhez hasonlóan nem jutott döntõ-
be, az 1993 után születettek viszont
megnyerték selejtezõ csoportjuk
küzdelmeit, így „felsõbb osztályba”
léphettek. Õk hazai pályán, február
7-én sportcsarnokunkban játsszák
elõdöntõ meccseiket komáromi,
nyergesújfalui, esztergomi és
környei együttesek ellen. 
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Téli Futsal Gyermekkupák

Az elmúlt évi sikeres mûfüves
focibajnokság hatására Nagy
László, a BSE labdarúgó szakosz-
tályának vezetõje idén is úgy gon-
dolta, érdemes a mûfüves pálya
elõnyeit kihasználni. Ezúttal is
megkereste a környék focicsapa-
tait, hogy mozduljanak ki a torna-
termek, sportcsarnokok fûtött
környezetébõl, és hódoljanak az
igazi labdarúgás élvezetének.
Amint azt lapunk számára el-
mondta: a világítással rendelkezõ
mûfüves pálya remek lehetõség a
megyei osztályokban szereplõ
labdarúgócsapatok téli felkészü-
léséhez. 

A szakosztályvezetõt, aki egy-
ben a BSE labdarúgócsapatának
edzõje, arról is megkérdeztük,
miként igyekszik felrázni „Csip-
kerózsika-álmából focistáinkat. A
kérdésre nem egyszerû válaszol-
ni, mindenesetre fegyelmezett
edzésmunkát követel azoktól,
akik szeretnének játszani a csa-
patban. Kiemelte, hogy a közép-
pályán és a támadósorban szeret-

ne új játékosokkal erõsíteni, de
neveket egyelõre nem mondott,
hiszen az átigazolási idõszak kö-
zepén járunk. Mogyorósi Balázs –
aki eddig a Nagyigmánd gárdáját
erõsítette – visszatért Bábolnára,
és már be is mutatkozott a mûfü-
ves bajnokságban. Róla Nagy
László úgy vélekedik, hogy jó
technikai képzettséggel rendelke-
zõ focista, akinek az állóképessé-
gén, az erõnlétén kell javítani.
Konkrétumokat, neveket, össze-
állítást következõ lapszámunkba
ígért a szakvezetõ.

Visszatérve a Mûfüves Labda-
rúgó Bajnoksághoz ezúttal tíz
Komárom-Esztergom és Gyõr
megyei gárda nevezett a megmé-
rettetésre. Az együttesek – Ács,
Bana, Bábolna, Gönyû, Kop-
pánymonostor I. és II., Mind-
szentpuszta, Nagyszentjános,
Szend és Tárkány - két csoport-
ban vívják küzdelmeiket keddi és
csütörtöki estéken, hogy majd az
elsõ három hely valamelyikét
megszerezzék. A torna egyébként

január 20-án indult, és várhatóan
február 26-ig tart majd, igazodva
a megyei bajnokságok kezdési
idõpontjaihoz. 

Lapzártánkig 2-2 fordulót bo-
nyolítottak le, ezek eredményeit
közöljük.
„A” csoport, január 20. (kedd)
Bábolna–Nagyszentjános 0:0
Ács–Mindszentpuszta 5:1

„B” csoport, január 22. 
(csütörtök)
Szend–Tárkány 0:0
Koppánymonostor II.–Gönyû 1:4

„A” csoport, január 27. (kedd)
Ács–Bana 1:4
Mindszentpuszta–

Nagyszentjános 0:8

„B” csoport, január 29.
(csütörtök)
A csapatok kérésére a mérkõzé-
seket késõbb játsszák le.
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Január 11-én az ötödik forduló-
val folytatódott településünk sport-
csarnokában a Téli Teremlabdarú-
gó Kupa. Ekkorra már stabilizálód-
tak az erõviszonyok, és már úgy
látszott, a csapatok tabellán elfog-
lalt helye sem sokat változik majd.
A „T-KOPI Trans Bábolna” együtte-
se az eddig veretlen „Márka-
szervíz” csapatának kapuját 3 gól-
lal meglepte. Izgalmas mérkõzése-
ket láthatott a közönség. A sereg-
hajtó „Régi Csibészek Komárom”
megszerezte  elsõ pontját a tornán. 

Az utolsó elõtti hatodik forduló-
ban találkozott egymással a két el-
sõ helyezett gárda. A bajnokság
sorsát is eldöntõ találkozó parázs
küzdelmet hozott, melynek gyõzte-
se a találkozó utolsó percében lõtt
góllal „BANAKER Bana” csapata
lett. A „Rózsaszín Lódobogás” nagy
arányú gyõzelmet aratott a rossz
napot kifogó tárkányi csapat ellen,
és  „Szend SE-nek” sem sikerült a
nyerni a jobb napot kifogó „T-KOPI
Trans” ellen. Január 25-én aztán
az utolsó fordulóval befejezéséhez
érkezett a két hónapon át tartó te-
remlabdarúgó kupa. Az öt fordu-
lón keresztül az elsõ helyen álló
„Márkaszervíz”  kénytelen volt a
második hellyel megelégedni. A
„BANAKER Bana” nagy csatában
az utolsó helyen szereplõ SZEND
SE-vel döntetlent játszott, mely
elég volt az elsõ hely megtartásá-
hoz. 

A mérkõzések után eredmény-
hirdetés következett. A díjakat dr.
Horváth Klára polgármester, or-
szággyûlési képviselõ és Török
Sándor a Bábolnai Városi Könyvtár,
Mûvelõdési- és Sportközpont veze-
tõje adták át. Az elsõ három helye-
zett serleget kapott, valamint a
csapatok oklevélben részesültek. A
torna legjobb kapusa Vörös Vince
(„Márkaszervíz Bábolna”) lett, a
gólkirályi címet pedig Tóth András
19 góllal („Rózsaszín Lódobogás
Ács”) szerezte meg.

V.  forduló:  2009.  január  11.  (vas.)
Rózsaszín Lódobogás Ács–Szend SE 11:2
Régi Csibészek Komárom–Csak Tárkány 4:4
T-Kopi Trans Bábolna–Márkaszervíz 

Bábolna 3:6
Másnapos Banda Kocs–BANAKER Bana 2:6

V.  forduló  után  a  bajnokság  állása:
1.  Márkaszervíz Bábolna 5 15 25:3
2. BANAKER Banat 5 15 22:9
3. Rózsaszín Lódobogás Ács 5 9 29:13
4. Másnapos Banda Kocs 5 6 18:25

5. T-KOP Trans Bábolna 5 6 14:22
6. Csak Tárkány 5 4 16:19
7. Szend SE 5 3 11:28
8. Régi Csibészek Komárom 5 1 11:18

VI.  forduló:  2009.  január  18.  (vasárnap)
Régi Csibészek Komárom–Másnapos

Banda Kocs 7:1
Csak Tárkány – Rózsaszín Lódobogás

Ács 0:11
Szend SE – T-Kopi Trans Bábolna 0:3
Márkaszervíz Bábolna - BANAKER 

Bana 2:3

VI.  forduló  után  a  bajnokság  állása:
1. BANAKER Bana 6 18 25:11
2. Márkaszervíz Bábolna 6 15 27:6
3. Rózsaszín Lódobogás Ács 6 12 40:13
4. T-KOP Trans Bábolna 6 9 17:22
5. Másnapos Banda Kocsis Gábor 6 6 19:32
6. Régi Csibészek Komárom 6 4 18:19
7. Csak Tárkány 6 4 16:29
8. Szend SE 6 3 11:31

VII.  forduló:    2009.  január  25.  (vasárnap)
Rózsaszín Lódobogás Ács–Régi 

Csibészek Komárom 6:3
Másnapos Banda Kocs–Márkaszervíz

Bábolna 1:10
T-Kopi Trans Bábolna–Csak Tárkány 12:6
BANAKER Bana–Szend SE 1:1

VII.  forduló  után  a  bajnokság  állása:
1. BANAKER Bana 7 19 26:12
2. Márkaszervíz Bábolna 7 18 37:7
3. Rózsaszín Lódobogás Ács 7 15 46:16
4. T-KOPIKER Trans Bábolna 7 12 29:28
5. Másnapos Banda Kocs 7 6 20:42
6. Csak Tárkány 7 4 28:35
7. Régi Csibészek Komárom 7 4 21:25
8. Szend SE 7 4 12:32

Legjobb  góllövõk: Rózsaszín Lódo-
bogás Ács: Skuba 4, Somogyi 2, Mészá-
ros 6, Kubola 1, Balázs 2, Tóth A. 19,
Kovács 6, Nagy 2, Ódor 2, Halász N. 2

Másnapos  Banda  Kocs: Gombik 6,
Zsülinszky 2, Csonka 4, Farkas 3, Ko-
vács 5,

T-KKopi  Trans  Bábolna: Végh 10,
Pauer 1, Szabó R. 2, Romhák 1, Borzuk
1, Kalamár 6, Horváth T. 3, Szedlacsek
D. 2, Végh Tamás 3.

Régi  Csibészek  Komárom: Beiberger
8, Herczeg 3, Lencse 1, Varga 1, Vígh L.
6, Rajkai 2.

Csak  Tárkány: Sárközi G. 10, Hor-
váth L. 5, Dömötör 4.

BANAKER  Bana: Szedlacsek Z. 9,
Szedlacsek S. 11, Márkus 3, Bíró 3.

Márkaszervíz  Bábolna:  Gyécsek K. 4,
Ollé I. 13, Pohl 4, Rózsahegyi 4,
Pankovics 6, Vörös V. 3, Vörös P. 1, Szar-
ka P. 1.

Szend  SE:  Kiss 8, Pográcz 1, Bazsó 1,
Bakulár 2,
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A kupagyõztes BANAKER Bana csapata

A második helyet a Márkaszerviz Bábolna együttese szerezte meg

A harmadik helyen a Rózsaszín Lódobogás Ács végzett
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Rekord számú résztvevõvel – 131
induló – remek hangulatúra sikerült a
17. alkalommal megrendezett sakk-
fesztiválunk.

Köszönet érte a hazai és külhoni ver-
senyzõknek, kísérõiknek, és támogató-
inknak.

Fõ  támogatónk  voltak:
– Bábolna város Önkormányzata
– Misztótfalusi Kft. Nyomda munka-

társai
– Gombolai István és családja
– Kiss János vállalkozó
– Szabó Ferenc a BSE elnöke, vállal-

kozó
– a Bábolnai Általános Iskola dolgo-

zói
– a BTV Kht. ügyvezetõje és munka-

társai
– a Magyar Sakkvilág szerkesztõség.
A megyei sakkszövetség játékvezetõi

(László Imre, Horváth Csaba,
Kulhanek József) szakszerûen, zökke-
nõmentesen vezényelték le a bonyolult
versenyt.

Az eredményhirdetés már-már fer-
getegesre sikerült.

A díjak átadásában dr. Horváth Klá-
ra polgármester asszony és korábbi re-
mek diáksakkozónk Gombolai Henri-

etta mûködött közre.
A legtöbb versenyzõ szerint a legér-

dekesebb sakkversenyek egyike a bá-
bolnai találkozó.

A fogadtatásukról is csak elismerõen
szólnak. Reméljük, hogy városunk ven-
dégszeretetét hirdetik környezetükben.

EREDMÉNYEk:

ALSÓS  LÁNYOK:
1. Takács Evelin; Révkomárom
2. Takács Odett; Révkomárom
3. Bánszegi Bíborka; Kisbér-Ászár

ALSÓS  FIÚK
1. Molnár Viktor; Révkomárom
2. Vörösvácki András; Zoltek
3. Mészáros Edmond; Turul SE

FELSÕS  LÁNYOK
1. Mária Rosinska; Révkomárom
2. Ipóth Viktória; Révkomárom
3. Suhayda Viola; Bábolna

FELSÕS  FIÚK
1. Vörös Gellért; Komárom
2. Erky Tamás; Szimultán, Gyõr
3. Janetka Ákos; Öregfalu

KÖZÉPISKOLÁS  LÁNYOK
1. Kiss Zsófia; Bábolna

KÖZÉPISKOLÁS  FIÚK
1. Varga Tamás; Öregfalu

FELNÕTTEK
1. Jánosi Ferenc; Almásfüzitõ
2. Igler Szilárd; Turul
3. Gáspár Dávid; Vértes Erõmû

NYUGDÍJASOK
1. Fekete Pál; Komárom
2. Vinkovits László; Kisbér-Ászár
3. Szilágyi László; Bábolna

MEGYÉNK  RAPID  BAJNOKAI
Pintér Alexandra; Géniusz
Sipos István; Ács
Számos különdíjat, és sorsolt ajándé-

kot is kiosztottunk a FORTUNA kategóriá-
ban.

A helyezetteken kívüli bábolnai sakk-
résztvevõk voltak: (Szõke Tibor, Nagy
Károly, Bor Beatrix, Bakulár Márk, Sza-
bó Bence, Pillér Attila, Gúzs László, Né-
meth Norbert), akik a pillanatnyi tudá-
suknak megfelelõen végeztek, és sport-
szerûen játszottak.

Minden induló játékosnak köszönjük
a nevezést. 

Bízunk abban, hogy jövõre újabb csa-
patokkal és sakkszeretõ versenyzõkkel fo-
gunk találkozni.

Bierbauer  Imre
szervezõ
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BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:

Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:

Török Sándor
Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)

Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:

Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna
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Hátul Bor Beatrix (balról) és
Suhayda Viola (jobbról)

Németh Norbert (jobbról) Bakulár Márk (jobbról)

Nagy Károly (balról)

Szõke Tibor (jobbról)

Pillér Attila (jobbról) Szabó Bence (jobbról)

Középiskolás lányok versenyét Kiss Zsófia nyerte

Felsõs lányok közül Suhayda
Viola (jobbról) 3. helyezett lett

A nyugdíjasok közül
Szilágyi László (balról) 3. lett 
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