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Békés karácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag, boldog
új esztendõt kívánunk!

AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Felavatták az új játszóteret
és parkolót városunkban
Cikkünk a 2. oldalon.

GYÖK választások 2009.

Cikkünk a 22. oldalon.
Az újonnan megválasztott Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
tagjai: Popovics Linda, Csillag Vivien, Vámos Gábor,
Mednyánszky Richárd, Csillag Máté,
Lengyel Dániel (GYÖK polgármester)

Tóthárpád Ferenc

Mint háromkirályok
Csend volt a szobában,
csend és nagyon sötét.
Mint három jó testvér,
fogtuk egymás kezét.

Csak egy csillag látszott
szent karácsony éjjel.
Fényes aranyszállal
szórta fényét széjjel.

Csoda történt aznap,
ahogy ott feküdtünk.
Tudtuk – félálmunkban –
angyal száll felettünk.

Mint azon a napon,
csend ült a világra,
s mint háromkirályok,
indultunk utána.

Angyal szállt felettünk,
angyali ének szólt,
álmodtunk, és mégis
az egész igaz volt.

– Erre, erre! – hívott
betlehemi csillag.
– Kis Jézus érkezett! –
…s szállt a mirhaillat.

Témanap az egészséggel
kapcsolatban
Cikkünk a 21. oldalon.
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Felavatták az új játszóteret és parkolót városunkban
Bábolna Város Önkormányzata
2008. évben pályázatot nyújtott be a
Polgármesteri Hivatal és környékének
területrendezésére. A „Bábolna város
központjában több generációs aktív
szabadidõ eltöltésére alkalmas közcélú tér kialakítása” c. projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv részeként a
Közép-dunántúli Operatív Program
keretében 76.097.300,- forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert, melyet a Magyar Állam és az Európai
Unió finanszíroz. Az önkormányzati
önrésszel együtt egy közel 90 millió
forintos beruházás valósult meg. A

projektre vonatkozó támogatási szerzõdés 2009. június 10-én került aláírásra.
Ezt követõen elkezdõdtek az elõkészületek a napközis udvar és a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló átalakítására, felújítására. A Liget Kertépítész Iroda és a Titán Bt. tervei alapján,
a Bricoll Kft. ellenõrzése mellett, a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft., mint közremûködõ szervezet
részvételével, a Swietelsky Magyarország Kft., mint kivitelezõ, elkezdte a
munkálatokat. A projekt megvalósí-

tásával kerítéssel körbevett, az EU elõírásoknak megfelelõ játszóteret alakítottak ki, ahol minden korosztály
megtalálhatja a számára megfelelõ
aktív szabadidõ eltöltésének módját.
A megfelelõ környezet kialakításához
szükséges volt a fejlesztendõ terület
közvetlen közelében található járdák
felújítására, parkosításra, valamint
egy, a közösségi térhez szorosan kapcsolódó aszfaltozott és térburkolattal
ellátott parkoló kialakítására, ahol 44
parkoló állás került kiépítésre. A Polgármesteri Hivatal melletti terület
rendezése során egy pihenõkert is lé-
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tesült, valamint növénytelepítésre is
sor került. A munkálatok nagy része
szeptember közepére befejezõdött, s
végül a mûszaki átadás – átvételi eljárás 2009. október 6. és 13. között zajlott le.
A projekt ünnepélyes átadó ünnepsége 2009. november 25-én 14.30
órakor kezdõdött, a Polgármesteri Hivatal melletti parkolóban. A Himnusz
hangjait követõen dr. Horváth Klára
köszöntötte a szép számban megjelenteket, s köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy városunk egy
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része ismét megújulhatott. Ezután
Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, avató beszédében elismerõen nyilatkozott Bábolnáról, hiszen mint elmondta, az
elmúlt idõszakban több pályázaton is
nyertes lett településünk. Így megújulhat az általános iskola, megkezdõdött az Egészségügyi Központ és
folytatódhat a Szabadidõközpont fel-
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újítása is. Ez csak is úgy lehetséges,
ha az itt élõ, dolgozó emberek összefognak, s ki-ki a maga tudását, munkáját adja a megvalósításhoz. Az elismerõ szavakat követõen ovisaink kis
mûsorát nézhették meg a jelenlévõk,
majd dr. Horváth Klára polgármester
és Kocsis Gábor jegyzõ úr elismerõ
okleveleket adott át a projektben
résztvevõ cégeknek. Végül, a már tü-

Legidõsebb lakosainkat köszöntötték
Legidõsebb lakosainkat köszöntötte dr. Horváth Klára polgármester és Berkesné Szûcs Ágnes a Szociális Gondozási Központ vezetõje
november 20-án.
Elsõként a 93 esztendõs Törköly Pálnét látogatták meg Toldi utcai
otthonában. Ida néni érdeklõdésünkre elmondta, hogy Nagyigmándon született, szegény családban nõtt fel, hatan voltak testvérek. Ida
néni az iskolát követõen Budapesten ment férjhez, itt született elsõ
lánygyermeke. Férje korai halála után az ’50-es évek elején Bábolnára
jöttek lányával. Kajándon laktak, ahol szakácsnõként dolgozott. Újból
férjhez ment, három fiúgyermeket szült és nevelt fel. Késõbb Darányiban laktak, ahol baromfigondozóként dolgozott egészen 1973-ig, amikor nyugdíjba vonult. Nyugdíjas éveit Bábolnán, lányánál tölti jó erõben, egészségben.
A Móra utcai családi házban a 89 éves Pauer Rudolf fogadta a köszöntõket. Õ 1920-ban Jeges pusztán született. Egy éves volt, mikor
családja Bábolnára költözött, itt nõtt fel nyolc testvérével együtt, itt járt
általános iskolába. Napszámosként kezdett dolgozni, majd jött a háború, a hadifogság Ausztriában. 1949-ben megnõsült, Kajánd pusztára költözött, családot alapított, két lánya, majd öt unokája és négy dédunokája született. Állatgondozóként helyezkedett el, késõbb az állami gazdaság építészeti üzeménél dolgozott egészen 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig. Jelenleg lányával és két unokájával él Móra utcai házukban.

relmetlenül erre várakozó gyermekek
nagy örömére, polgármesterünk és
Pál Béla úr átvágták a játszótér bejáratát lezáró szalagot, melybõl a mûsorban szereplõ ovisok mindannyian
kaptak egy-egy darabot. Az ünnepség
záró akkordjaként a Tiamo Modern
Tánccsoport, a Bábolna induló hangjaira táncolva vezette be a vendégeket
a játszótérre, ahol pogácsával, csoko-

ládéval, teával és forralt borral kínáltak mindenkit, a gyermekek pedig
birtokukba vették a játékokat.
A rendezvény a Polgármesteri Hivatal dísztermében, állófogadással ért
véget, melyre önkormányzatunk minden olyan cég képviselõjét és személyt
meghívott, akik a projekt elõkészítésében és megvalósításában részt vetT.S.
tek.

Katalin–bál 2009.

Az idei évben már 8. alkalommal rendeztük meg a Szabadidõközpontban az óvoda – bölcsõde jótékonysági bálját. Most is alapos szervezõmunka elõzte meg a rendezvényt.
A Szabadidõközpont berendezésérõl, asztalok dekorációjáról, az ízléses terítésrõl
óvodánk dolgozói gondoskodtak a szülõi szervezet tagjainak segítségével. A bál szervezésében, lebonyolításában még nagy segítségünkre voltak az egykori alapító tagok,
akiknek azóta már kinõttek gyermekeik az óvodából, de kezdetektõl fogva változatlan lelkesedéssel segítenek.
Az este kellemesen, jó hangulatban telt. 9 óra után következett egy kis szórakoztató mûsor, melynek elsõ produkcióját óvónõk és szülõk közösen adták elõ, ami egy
asszonycsúfoló- felelgetõs dal volt. A második elõadásban szintén lelkes szülõk és
pedagógusok vettek részt. Néhány perc erejéig óvódásokká váltak, és a közönségnek
bepillantást nyújtottak az óvoda cseppet sem átlagos napjába, hiszen a reggeli névsorolvasás és torna után az állatkertbe utaztak busszal. A mûsort zenei betétek tették még színesebbé.
A kellemes zene mellett gyorsan repült az idõ a tombolahúzásig. Az intézmény
támogatására ebben az évben is több felajánlás érkezett. Köszönjük! A tombolatárgyak számát az óvodai és bölcsõdei csoportok is bõvítették
A tombolajegyek, belépõjegyek és támogatói jegyek megvásárlása eredményeként
a bál bevétele 226 000 Ft lett.
A Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik a bál sikeres megrendezéséhez hozzájárultak. Köszönjük Pábli Zsoltnak, hogy
a bál helyszínéül a Szabadidõközpontot számunkra biztosította.
Köszönjük a szülõi szervezet tagjainak és családtagjainak a terem berendezéséhez nyújtott segítséget.
Kériné Váradi Marianna óvónõ

Ez évben is lelkes szülõk és óvónõk mûsora szórakoztatta
az egybegyûlteket
Bálunk támogatói voltak: Bábolnai Általános Iskola, Baráth Gábor, Bernáth család, Berton Autó Kft., Bors Erika, Török Sándor, Choi Hoe Jin, Csillag család, Darling
Áruház - Bana, Duna Takarék - Gyõr, Dibusz Ferenc, Dr. Horváth Klára, Homoki Judit, Irodacentrum, Faragó Ügyvédi Iroda, FlórAgro – Gazdabolt, Fõnix Virágbolt,
Heszler Zsolt, Istenesné Nagy Zsuzsanna, T-Kopiker Kft., Kozma Ágnes, Mária Gyógyszertár, Martonosiné Hegegy Mária, Mohácsi család, Nagy Lászlóné, Nagy Lõrincné,
Németh Ferenc, Nemzeti Ménesbirtok Kft., Nüansz Gazdabolt – Bana, Ollé István,
Pelczéder Zoltán, Pettkó-Szandtner T. Lovasiskola, Pintér Zsolt, Reál Élelmiszer, Rákóczi Szövetség, Sáhóné Horváth Márta, Simon András, Szakál Ferencné, Trifusz
Barna, ZS&Zs Mérnökiroda, Az óvodai és bölcsõdei csoportok, valamint az óvónõk.
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SEGÍTÕK NAPJA
Az elmúlt évekhez hasonlóan önkormányzatunk az idén is
köszöntötte a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ dolgozóit, a
Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezetének aktivistáit és a sokszoros véradókat a Segítõk Napja alkalmából. Az eseményre 2009.
november 5-én került sor a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Dr. Horváth Klára polgármester beszédében elmondta, hogy
ezen a napon „a szociális területen dolgozókat köszöntjük, mely
olyan ága a gondozásnak, mondhatjuk nyugodtan, hogy a köz szolgálatának, mely óriási elismerést érdemel. Az õ munkájukra nagyon nagy szüksége van az önkormányzatnak, hiszen e nélkül a
támogatásra szoruló, elesett embereken nem tudnánk segíteni. A
mindennapokban ez a munka nagy energiát és erõfeszítést igényel,
köszönjük ezt mindannyiuknak.” Az ünnepség folytatásaként
Katona Lászlót köszöntötték, aki százháromszoros véradóként a
napokban vehette át minisztériumi kitüntetését.
A továbbiakban állófogadás keretében fogyasztották el az asztalokon lévõ finom falatokat és italokat, miközben kötetlenül, jó
hangulatban beszélgetett, anekdotázott mindenki.
T. S.

Márton napi Szólótánc Verseny

Török Márton
Az idén újra megrendezték Tatán a Márton napi Szólótánc versenyt.
A Cseperedõk-bõl öt gyermek indult november 14-én útnak, hogy részt vegyenek a megmérettetésen. Morvai Eszter és Kráz Barnabás kalocsai marsot,
Sermesic Anna és Istenes Bence somogyi ugróst, és Török Márton csárdás egyedül-t (Szatmárból) táncolt. A felkészülés már több mint egy hónappal elõtte elkezdõdött. Próbák után a szólósok ott maradtak, s együtt „nyúztuk” az anyagot.
Megbeszéltük a motívumokat, a variációs lehetõségeket, a stílust, majd a gyerekek ebbõl maguk állították össze a 2 perces improvizációjukat.
November 14-én reggel elindultunk Tatára a Magyary Zoltán Mûvelõdési
Központba, ugyanis ott került megrendezésre a verseny. Az idén a megyébõl jöt-

Morvai Eszter és
Kráz Barnabás
tek többen versenyzõk: Kisbérrõl, Bakonyszombathelyrõl, Mocsáról, Rédérõl,
Tatáról, Kocsról, de voltak Biatorbágyról és Székesfehérvár környékérõl is.
A zsûrit Stoller Antal a Duna Mûvészegyüttes nyugdíjazott vezetõje és Béres
Anikó a budapesti Honvéd Táncegyüttes volt szólótáncosa alkotta.
Délután 14.00 órakor kezdõdhetett a verseny, mert a zsûri majdnem két
órát késett. Szerencsére a gyerekeket ez sem törte le! Elõször Marci lépett színpadra az I. korcsoportban, majd a II. korcsoportban Eszter és Barnabás, õket
pedig Panka és Bence követte.
Mindenki úgy érezte jól sikerült, mindent megmutattak, amit lehetett. Ez valóban így is volt! A gyerekek szívüket, lelküket beleadták a táncba.
Izgatottan vártuk az eredményhirdetést.
Sajnos az idén nem sikerült helyezést elérni egyik táncosunknak sem. A zsûri véleménye szerint ügyesek a gyerekek. Az apróbb hibákat majd igyekszünk
kiküszöbölni, és jövõre újra megpróbáljuk!
Bors Erika

Sermesic Anna és
Istenes Bence
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Véradás – bábolnai véradó országos és megyei elismerése
Az év harmadik és egyben
utolsó véradását tartották a
Szabadidõközpontban
november 19-én. A véradó-kedv
ezúttal sem tudta felülmúlni a
korábbiakat, de az influenzajárványt figyelembe véve az
akciót sikeresnek értékelték a
szervezõk.
Morovicz Józsefné, a bábolnai véradások állandó és fáradhatatlan szervezõje sohasem elégedett a véradók számával. Mint mondta, az eddigi csúcs 120-130 fõ között volt,
de ez már nagyon rég történt.
Sajnos a véradók száma jelentõsen visszaesett, pedig a helyi
vöröskeresztes aktivistákkal

együtt igyekeznek minden
megtenni az ügy érdekében.
Félni sem kell a véradástól, hiszen szigorú szakmai felügyelet mellett, hozzáértõ kezek
veszik a vért. Az egész folyamat fájdalommentes, egy apró
tûszúrást bárki könnyedén elvisel. A véradást orvosi vizsgálat elõzi meg, így aki beteg, azt
azonnal kiszûrik.
A rendszeres véradókat a
szakmai szervezetek megbecsülik. A véradók napján, november 27-én a nagyobb településeken véradó ünnepeket
szerveznek. A legnagyobb
ilyen rendezvényt a Parlamentben tartják, ahol kitünte-

Zábrádi János a megyei véradó ünnepségen vehette át kitüntetését

HALLÁSVIZSGÁLAT
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
Ingyenes szûrõvizsgálaton vehettek részt nyugdíjasaink 2009.
november 4-én az Idõsek Klubjában. Ez alkalommal audiológusok végeztek hallásvizsgálatot.
Amint elmondták, ez egy megyei szintû, megtervezett szûrõfolyamat, melynek részeként Bábolnára is érkeztek. Tapasztalatuk szerint az emberek ritkán mennek el hallásukat megvizsgáltatni, mivel így gondolkodnak: „ez nem fáj, eléldegélek vele,
kicsit felhangosítom a rádiót, televíziót, beszélgetéskor még
egyszer megkérdezem.” Sajnos sokszor már olyan stádiumban
mennek szakorvoshoz, mikor már elkerülhetetlen a hallókészülék, pedig – mint más területeken is – az idõben felfedezett hallásprobléma még kezelhetõ. A fül egy nagyon érzékeny „szerkezet”, nagyon könnyen sérülhet. Pl.: ha valaki zajos környezetben dolgozik, pár óra alatt károsodás éri a fülét, vagy a ma divatos MP3 lejátszókat nagyon nagy hangerõn hallgatókat néhány év múlva valószínûleg az audiológusok fogják kezelni.
Mint megtudtuk, a vizsgálatokon zömében idõsebb emberek

Katona László, a Parlamentben vette át az elismerést

téseket, jutalmakat adnak át
sokszoros véradóknak, véradás-szervezõknek. Ez évben
bábolnai meghívottja is volt a
parlamenti ünnepségnek Katona László személyében, aki
101-szeres véradásáért vehetett át elismerést. A kitüntetett lapunk számára elmondta, hogy 1969-ben adott elõször vért családi indíttatásból,
ugyanis édesanyja is rendszeres véradó volt. Természetesnek tartotta, hogy õ is erre az
útra lépjen, hiszen teheti,
ezért teszi mindaddig, amíg
egészsége, illetve a szabályzat
– 65 éves kor – engedi.
A megyei véradóünnepséget Tatabányán november 30-

án tartották a vöröskereszt
megyei szervezetének székházában. Ennek az ünnepségnek
is volt bábolnai kitüntetettje
Zábrádi János személyében,
aki 60-szoros véradásáért vehetett át oklevelet. Igaz, hogy
valójában rég túl van már a
hetvenedik véradáson, de bizonyos adminisztrációs nehézségek miatt hatvanat tartanak
nyilván. Zábrádi úr immár 39
éve ad vért töretlen lelkesedéssel és meggyõzõdéssel.
Elõször diákkorában adott
vért, majd a katonaévek alatt
folytatta, és azóta is ha teheti,
látogatja a bábolnai véradásokat.

vesznek részt, de néha fiatalabbak is megjelennek, s sajnos már
náluk is kimutatható halláskárosodás.
Tanácsként annyit mondtak a szakemberek, hogy mindenki
figyeljen oda füle tisztaságára, s amennyire lehet, vigyázzon rá.
Idõben forduljon szakorvoshoz, aki problémát érez, hiszen a
kezeletlen halláskárosodás az idõ múlásával csak egyre roszszabb lesz.
T. S.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2009. november 26-án tartott testületi ülésrõl
Az ünnepi testületi ülést – ugyanis
ekkor avatták fel a gyermekönkormányzat új, illetve régi-új tagjait – megemlékezés és egy perces néma felállás elõzte
meg, a nemrég tragikus autóbalesetben
elhunyt Antos Csaba emlékére. Antos
Csaba nyolc esztendõn keresztül vett
részt a bábolnai önkormányzat mûködésében, hiszen korábban maga is képviselõ volt, majd 2006-tól, mint a Pénzügyi Bizottság tagja vett részt a városvezetés munkájában.
A megemlékezést követõen ünnepélyes keretek között letették esküjüket a
Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat új képviselõi, valamint annak
régi-új polgármestere, Lengyel Dániel
is.
Az új gyermekönkormányzat tagjainak köszöntése után Bábolna Város
Képviselõ-testülete rendes ülés keretében folytatta tovább munkáját, így az elsõ napirendi pontban a szokásos ügymenetnek megfelelõen beszámoló
hangzott el a két ülés között történ eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl. Az elsõ napirendi pontból kiemelendõ, hogy a Kulturális és Sport Bi-

zottság szemben a Településfejlesztési
Bizottsággal támogatta egy országzászló
emlékmû építését, így november 26-án
a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
emlékmû létesítésének lehetõségét
megvizsgáltatja a Pénzügyi Bizottság
tagjaival is, és a kérdéssel érdemben
csak az év utolsó rendes testületi ülésén
fog foglalkozni.
Szintén az elsõ napirendi pontban
hangzott el beszámoló egy lakossági
megkereséssel kapcsolatban, amely nehezményezte a Bábolnán létesítendõ
mentõállomás helyszínét.
A második napirendi pontban megalkotásra került a 2010. évre vonatkozó
költségvetési koncepció. A következõ évi
költségvetés gyakorlatilag már most elég
komoly hiányszámokkal küzd, hiszen a
jelenleg is folyamatban lévõ pályázati
projektek mindegyikéhez kisebb vagy
nagyobb mértékû önrészt kellet az önkormányzatnak biztosítani, méghozzá a
2010. évi költségvetés terhére. A városvezetés azonban bízik abban, hogy a
tényleges költségvetési rendelet megalkotásának idõpontjáig az említett hiányösszegekbõl valamennyi azért faragható.

Ismét foglalkozott a Mentõállomás
építésével a Képviselõ-ttestület!
Októberben rendkívüli ülésén döntött a testület a Bábolnán
megépítendõ mentõállomás helyszínérõl. A Mentõállomás a Víztorony és a Jégeri út sarkán fog megépülni. Az Önkormányzat a tulajdonában álló építési telek ingyenes átadásával segíti a projektet.
Az OMSZ megkeresése alapján a TIOP pályázat keretében épülhet meg az állomás településünkön. A helyszínnel szemben lakossági kifogás érkezett, erre az október végi ülésünkön válaszoltunk.
A novemberi ülésre újabb levél érkezett a családtól – akik meghívásunk, invitálásunk ellenére sem kívántak személyesen megjelenni és szóban elõadni érveinket, amelyet felolvastunk az ülésen.
A testület – miután nem érkezett újabb érv, korábbi döntésén
nem változtatott. Az OMSZ-szal aláírt szerzõdésünk alapján a tulajdonjog bejegyeztetése folyamatban van a Földhivatalban.

Néhány gondolat a Lovasiskoláról
és a fenntartó Shagya Alapítványról
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégiumban jelenleg 149 középiskolás tanul, valamint felnõtt és felsõfokú képzés keretében további 87 fõt „okítanak” az iskolában. A középiskolások a belovagló és lótartó és tenyésztõ, valamint lovastúra
vezetõ képzés mellett spanyol lovasiskolai képzésben is részesülhetnek.
Ez év júniusban az MNV Zrt-tõl 9,6 millió forint támogatás érkezett az Epona Lovas Klub kérése alapján az Alapítvány számlájára lovashagyományok ápolása címén. A támogatás továbbutalásra került az Epona részére. Azóta több országos napilap írt több alkalommal errõl jó néhány csúsztatást tartalmazó cikkben.
Tény, hogy az Alapítvány Kuratóriuma utólag hozta meg támogató döntését az utalásra nézve. Döntése során meghallgatta az
Epona beszámolóját az összeg felhasználásáról. A Lovasiskolának
az Eponával történt megegyezés szerint a 2009-2010-es tanévben
nem kell fizetnie a spanyol képzésért. Ez több mint 5 millió forintot jelent, valamint a nyár folyamán a Budavári Oroszlános Udvar-

A harmadik napirendi pontban került elfogadásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámoló.
A negyedik napirendi pontban a
Pénzügyi Bizottság számolt be munkájáról, amely beszámolót a testület szintén elfogadta.
Az ötödik napirendi pontban beszámoló hangzott el Bábolna testvértelepüléseivel kapcsolatban, amely beszámoló
szintén elfogadásra került. Az eddigi,
már meglévõ testvér-települési kapcsolatok mellet most úgy néz ki, egy olasz
is körvonalazódik. Bábolna vezetõsége
még idén felkeresi San Gimignano városát egy jövõben kiépülõ testvér-települési viszony kialakítása érdekében.
A hatodik napirendi pontban a képviselõk a Kardirex Egészségügyi Központ
Bábolna Kft. finanszírozásával foglalkoztak. A kérdéssel kapcsolatban hoszszas vita alakult ki, mivel a Kardirex vezetõi 22 millió forintos finanszírozást
kértek a város önkormányzatától, mivel
az évek során a járóbeteg-ellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) folyamatosan csökkenõ összegekkel támogatta az egész or-

szágban, így a bábolnai Kardirex mûködése gyakorlatilag ellehetetlenült. A képviselõk végül úgy döntöttek, hogy a város eddig meglévõ betegellátásának további mûködését biztosítva a jövõ évre
19 millió forinttal finanszírozzák a
Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna
Kft-t.
A hetedik napirendi pontban beszámoló hangzott el a város folyamatban
lévõ, valamint a jövõben benyújtásra kerülõ pályázataival kapcsolatosan. Az
idén elbírálás alatt lévõ pályázatokból
biztosan sikeres lett a kerékpárút pályázat, amelynek segítségével a jövõ esztendõ folyamán megépülhet a város központjában található körforgalomtól
Nagyigmánd közigazgatási határáig terjedõ kerékpárút teljes hossza.
Egyebek napirendi pontban esett szó
a Bábolnai Római Katolikus Templom
felújításáról, amellyel kapcsolatban a
katolikus egyházközség megkereste a
megyéspüspököt. Az egyházközség épület-felújítási szándékával kapcsolatban
Bábolna Város Önkormányzata támogató nyilatkozatot adott ki.
N.A.I.

ban több alkalommal léptek fel spanyol lovasbemutatón diákjaink
többszáz fõs közönség elõtt. A mintegy 4,6 millió forint ezen és a
még sorra kerülõ fellépések költségeit fedezi. A Kuratóriumi ülésen egyébként az Alapítvány Felügyelõ Bizottságának elnökasszonya elismerte, hogy korábban nem ismerte ezen megállapodásokat, nem is tájékozódott az összeg felhasználásáról. A döntés a Kuratórium által megtörtént!
Ennek ellenére az Alapítvány Felügyelõ Bizottságának
Elnökasszonya ismét összehívta az FB-t és megpróbálta rávenni a
tagokat feljelentések megtételére, akik nem támogatták azt. Ezt
követõen jelent meg a témával kapcsolatban egy újabb cikk, amelylyel „megterítették” a települést.
Ez tipikus példa arra: ha már nem tudod lebegtetni az ügyet – lévén a Kuratórium döntést hozott (utólag, amelyet nem zár ki a törvény), akkor legalább jól sározd be az érintettet!
Úgy gondolom inkább segíteni és tenni kellene a Lovasiskola
minél sikeresebb mûködéséért, az ott tanuló diákokért!
Én azon vagyok és várom mások segítségét is!
dr. Horváth Klára a Kuratórium elnöke

LEZÁRULT EGY ÜGYÉSZSÉGI VIZSGÁLAT!
Ez év tavaszán a felszámolás alatt álló Bábolna Zrt. felszámolója meghirdette eladásra a dr. Köves János úti, 6/20 hrsz-ú
raktárépületet. A raktárra két cég adott be ajánlatot: az André
Van Olst Kft. és a T - Kopiker Kft.
Az Önkormányzat, miután az épületben közös tulajdonos
volt – elõvásárlási jogával élve – megvásárolta az ingatlant,
majd némi felárral továbbadta a T – Kopiker Kft-nek.
Az Önkormányzat ezen döntésével kivívta a másik cég ellenszenvét. Országos napilapokban cikkeztek a jogszabályellenes
eljárásról és döntésrõl, ügyészségi eljárást kezdeményeztek.
Tájékoztatjuk Bábolna lakosait, hogy a KEM Fõügyészség
lefolytatta eljárását és nem állapított meg jogszabályellenes cselekményt, nem tartotta szükségesnek semmiféle intézkedés
megtételét.
A tájékoztatást azért tesszük, hogy a bábolnaiak az eljárás lezárásáról is értesüljenek.
Polgármesteri Hivatal
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Belterületi vízrendezés
A Tisztelt Olvasók már több alkalommal is olvashattak a Bábolnai Fórum korábbi számaiban a városunkat nyaranta érintõ belvízproblémákról.
A jelenlegi állapot mielõbbi megoldása érdekében az Önkormányzat a kritikus pontok felmérését
követõen rövid idõ alatt végrehajtható célokat, valamint hosszabb távon megoldandó feladatokat tûzött
ki.
A legutóbbi áztató esõ óta stílusosan szólva sok
víz lefolyt a Dunán, a lakosság az ingatlanok elõtti
nyílt árkokat rendbe tette, az évek alatt felhalmozódott hordalékot eltávolította.
A lakók tevékeny részvétele mellett az önkormányzat is végrehajtotta mindazokat a feladatokat,
melyekrõl a lakosságot jelen lap hasábjain és a Bábolna Televízió adásán keresztül is tájékoztatta.
A kitûzött feladatok – melyek megoldása a nyári
zivatarok idején legsürgetõbbnek mutatkozott –
megvalósultak.
A Mezõ Imre utca végén található áteresz átépítése megtörtént. Az esõzéseknél itt a problémát az jelentette, hogy a kavicsos út alatti 800-as átereszen
átömlõ vizet két kis átmérõjû áteresz vezette a BanaBábolna csatornába torkolló 84 hrsz.-ú árokba.
(A nyílt árok a Pék köztõl indul és a Toldi M. utcai kertek mögött húzódik.) Az átereszek fölött húzódó gravitációs szennyvízcsatorna nem tette lehetõvé egyetlen nagy átmérõjû áteresz építését, így egy
beton burkolatú nyílt árok épült, mely meggyorsítja
a vizek befogadóba történõ jutását.
A 84 hrsz.-ú árok növényzettel sûrûn benõtt
medrének kotrása, hordaléktól, nádtól való mentesítése mintegy 450 m hosszban megtörtént. Az árok
gyakorlatilag a város teljes területén összegyûlt csapadékvizet vezeti a Bana-Bábolna csatornába, így
rendbe tételével a „káros vizek” levezetése akadálytalanná- gyorsabbá vált.

A Mezõ Imre utcai betonárok kimozdult-, törötthiányos mederlapjainak helyreállítását is végrehajtották. Ez utóbbi munka azért is sürgetõ volt, mert a
nyílt árok mellett húzódó kavicsos út alapját is kimoshatta volna a nyári záporok alkalmával nagy sebességgel lezúduló víz.
A Névtelen úton az erdõsáv és az úttest közt tervezett 480 m hosszú övárok is elkészült, mely a
Banai úti lakótelep ingatlanjainak és az ingatlanok
pincéinek elöntését akadályozza meg.
A Csikótelepi út és a Radnóti utcák mentén találhatók azok a földárkok, melyek saroktelkek mellett
vannak. Az itt lakóknak aránytalanul hosszú árkot
kellett volna rendbe tenni, így ezt a munkát az önkormányzat végeztette el. A fentebb említett két utcában a kikotort árok hossza összesen 520 m.
Nagyobb volumenû beruházás a Csekonics,
Nagyváthy, Kozma, és Újhelyi utcákban kiépített folyókás csapadékelvezetõ rendszer átalakítása, melyre engedélyes tervek állnak rendelkezésre. A tervek
megvalósítása érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be, mely jelenleg elbírálás alatt van. A jövõbeni feladatok mellett a csapadékelvezetõ rendszer karbantartása folyamatos, a Bábolnai Szolgáltató Kft. december hónapban elvégzi a keresztezõdésekben lévõ átereszek és a zárt csapadékelvezetõ
csatornák mosatását.
A Csikótelepi utcai áteresz építésére december
hónapban, vagy legkésõbb a tavaszi hónapokban kerül sor.
A jelenlegi intézkedések, a lakosság pozitív hozzáállása, segítõ közremûködése remélhetõleg meghozza eredményét és a következõ évek intézkedései
nyomán a csapadékelvezetõ rendszeren jelentkezõ
problémák fokozatosan megszûnnek.
Bábolnai Szolgáltató Kft.

ÜLÉST TARTOTT A BÁBOLNÁÉRT
KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
2009. november 4-én tartotta soron következõ kuratóriumi összejövetelét a közalapítvány.
A napirendi pontok között szerepelt a nyugdíjas támogatások és a közép- és felsõoktatásban tanulók ösztöndíjának odaítélése.
A legnagyobb arányú támogatást minden évben a Bábolna Rt és annak jogutód szerveitõl
nyugdíjba vonult dolgozóknak folyósított évi
egyszeri juttatás jelenti.
A Személyi jövedelemadó törvény vonatkozó
rendelkezései szerint „A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettõl eltérõ szabályt,
az adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek figyelembevételével - csak törvény állapíthat meg.” (Szja. tv. 1.
§. (3). bek.).
Tekintettel arra, hogy az eddigi módon kifizetett összeg jövedelemnek minõsül és nem
szerepel az adómentes jövedelmek között, ezért
adókötelesnek számít, így utána adóbevallást
készíteni kötelezõ. A közalapítvány vezetõ testületei ezért keresték azt a lehetõséget, hogy
milyen módon lehetne úgy támogatást nyújtani,
hogy ne kelljen a pénzbõl adót levonni, az idõs
embereknek adóbevallást készíteni.
A személyi jövedelemadó törvény 1. melléklete szerint „ a közérdekû kötelezettségválla-

lásból, a közhasznú, kiemelkedõen közhasznú
társadalmi szervezetbõl, alapítványból, közalapítványból annak létesítõ okiratában rögzített
közhasznú céljával összhangban a közhasznú
cél szerint címzett magánszemély által természetben megszerzett bevétel…” adómentes.
A kuratórium tagjai ezek figyelembe vételével úgy döntöttek, hogy élelmiszerekbõl összeállított 5.000 forint értékû csomagot juttatnak
el az igénylõknek. Több ajánlat közül végül a
következõ tartalmú egységcsomag kerül átadásra: 2 liter étolaj, 5 kg liszt, 3 kg kristálycukor,
1 kg rizs, 0,5 kg kávé, 0,5 kg tészta, 1 csomag
ételízesítõ és 1 doboz Milka szaloncukor. Az
élelmiszereket a Kisalföld Füszért Zrt-tõl vásárolta meg a közalapítvány nagykereskedelmi
áron, így a csomagok egységára 5.021 Ft.
Ebben az évben 960 támogatási igény érkezett, melybõl 346 bábolnai, 77 szendrõi, 121
uraiújfalui, 159 gyõri, 27 ácsi, 49 nagyigmándi,
31 tárkányi, 31 banai és néhány egyéb települési (Ászártól, Dunaújvároson és Budapesten át
Zalacsébig) lakos élt a kérelem beadásának
lehetõségével.
A közalapítvány kuratóriuma úgy határozott,
hogy minden beadott pályázatot elfogad és támogat.
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Az Önkormányzat tulajdonában és vagyonkezelésében lévõ földek hasznosítása
kapcsán csúsztatásoktól hemzsegõ újságcikk jelent meg az egyik országos napilapban és az Önkormányzat valamennyi választott képviselõje levelet kapott a cég vezetõjétõl, amelyben többek között újabb
ügyészségi vizsgálat lehetõségét lebegtette
meg a levélíró. Az általunk lefolytatott pályáztatási és kiválasztási eljárás megfelelt
valamennyi elõírásnak. A polgármesterhez
és a képviselõkhöz eljutatott levelekben
foglalt gondolatok egy részére úgy gondoljuk, hogy a település lakóinak tisztánlátása
érdekében szükséges, hogy az alábbiakban
válaszoljunk:
- kritika érte a választási folyamatnak azt
a mozzanatát, hogy a végsõ döntés meghozatalára zárt ülés keretében került sor: az
Önkormányzati törvény világosan fogalmaz, amikor lehetõséget biztosít arra, hogy
a képviselõ-testület zárt ülést rendelhet el a
vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor,
- elgondolkodtató, hogy valaki, aki elindul egy pályázaton akkor kezdi el annak vélelmezett szabálytalanságát hirdetni, amikor a kiíró nem õt hirdeti meg gyõztesként,
- az Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
ajánlása a megfogalmazáskor, a képviselõtestület döntése meghozatalakor valamennyi, a pályázati kiírásban szereplõ
szempontot figyelembe vett, így azt is melynek szövegét a levélíró kifogásolta bár egy
korábbi levelében õ maga tett javaslatot a
szempontrendszerbe emelésére,
- a képviselõ-testület azon tagjai, akik
munkáltatóik révén érintettek, jelezték öszszeférhetetlenségüket és a véleményezési döntési folyamatban nem vettek részt,
- egy korábbi bérleti pályázat kapcsán a
levélírónak lehetõsége lett volna, hogy az
azonos mértékû ajánlatokra tekintettel kiírt versenytárgyaláson megjelenjen és licitáljon, õ azonban nem élt a lehetõséggel,
akkor is a levélírást választotta, és így a másik pályázó került gyõztesként kihirdetésre.
Bábolna Város Önkormányzata
A tanulók ösztöndíjának odaítélésekor a
döntéshozók a pályázati kiírásnak megfelelõen
döntöttek: támogatják azokat a középiskolában
vagy fõiskolán, egyetemen tanuló bábolnai
gyermekeket, akiknek valamelyik szülõje bábolnai székhelyû gazdasági szervezetnél dolgozik. Így a kérést benyújtók közül 103 tanuló pályázata részesült pozitív elbírálásban.
Egyéb témájú kérelmekkel is foglalkozott a
kuratórium, melybõl a bábolnai kérelmezõk
esetében hozott támogató határozatot.
Bízom abban, hogy a sokévi gyakorlattól eltérõ támogatást megértéssel fogadják a támogatottak. Úgy ítéltük meg, hogy a természetben
juttatott adomány biztosításával kiküszöbölhetjük az adóbevallás készítési feladatot, mely
nemcsak a közalapítványnak, hanem minden
támogatottnak kötelezettséget jelentene.
A Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány
nevében jó egészséget, boldog karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok!
Dr. Jankó Miklós Jenõ a kuratórium elnöke
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Az öregségi nyugdíjkorhatárról:
Melyek az öregségi nyugdíjra jogosító korhatárok?
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár az 1952. január 1-je elõtt születetteknél –
nõk és férfiak számára – egységesen a 62. betöltött életév.
2010. január 1-jétõl fokozatosan 62-rõl 65 évre emelkedik az öregségi nyugdíjra
jogosító nyugdíjkorhatár.
Az öregségi nyugdíjkorhatár az alábbiak szerint módosul:
aki 1952-ben született, annak a 62. életév betöltését követõ 183. nap,
aki 1953-ban született, annak a betöltött 63. életév,
aki 1954-ben született, annak a 63. életév betöltését követõ 183. nap,
aki 1955-ben született, annak a betöltött 64. életév,
aki 1956-ban született, annak a 64. életév betöltését követõ 183.nap,
aki 1957-ben született, annak a betöltött 65. életév.
Születési év
Férfiak
Nõk
Korhatár
Mikor veheti
Korhatár
Mikor veheti
(év)
igénybe
(év)
igénybe
1952. I. félév
62,5
2014. II. félév
62,5
2014. II. félév
1952. II félév
62,5
2015. I. félév
62,5
2015. I. félév
1953.
63
2016.
63
2016.
1954. I. félév
63,5
2017. II. félév
63,5
2017. II. félév
1954. II. félév
63,5
2018. I. félév
63,5
2018. I. félév
1955.
64
2019.
64
2019.
1956. I. félév
64,5
2020. II. félév
64,5
2020. II. félév
1956. II. félév
64,5
2021. I. félév
64,5
2021. I. félév
1957.
65
2022.
65
2022.
1958. I. félév
65
2023.
65
2023.
1958. II. félév
65
2023.
65
2023.
1959.
65
2024.
65
2024.

Az elõrehozott öregségi nyugdíjkorhatárról:
Az öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével összefüggésben változnak az elõrehozott nyugdíjba vonulás korhatárai is.
A módosított szabályozás szerint a nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõen elõrehozott öregségi nyugdíj annak az 59. életévét betöltött 1952-ben vagy 1953-ban született nõnek, illetve annak a 60. életévét betöltött 1950-ben született férfinak állapítható meg, aki rendelkezik legalább 40 év szolgálati idõvel és nem áll meghatározott biztosítással járó jogviszonyban (Változatlan az a szabály, hogy a vállalkozói
körben a jogviszony átalakul kiegészítõ tevékenységet folytató vállalkozói jogviszonnyá.)
Születési év
Férfiak
Nõk
Korhatár
Mikor veheti
Korhatár
Mikor veheti
(év)
igénybe
(év)
igénybe
1952. I. félév
60,5
2012. II. félév
59
2011.
1952. II. félév
60,5
2013. I. félév
59
2011.
1953.
61
2014.
59
2012.
1954. I. félév
61,5
2015. II. félév
60,5
2014. II. félév
1954. II. félév
61,5
2016. I. félév
60,5
2015. I. félév
1955.
62
2017.
61
2016.
1956. I. félév
62,5
2018. II. félév
61,5
2017. II. félév
1956. II. félév
62,5
2019. II. félév
61,5
2018. I. félév
1957.
63
2020.
62
2019.
1958. I. félév
63
2020. II. félév
62,5
2020. II. félév
1958. II. félév
63
2021. I. félév
62,5
2021. I. félév
1959.
63
2022.
63
2022.
Az elõrehozott öregségi nyugdíjakat érintõ egyéb változások:
Csökkentett összegû elõrehozott öregségi, nyugdíjra pedig az említett személyi kör
akkor jogosult, ha legalább 37 év szolgálati idõt szerzett, és megfelel az elõrehozott
öregségi nyugdíjra jogosultsághoz szükséges egyéb feltételeknek. (Ebben az esetben
a nyugellátás összegét a szükséges 40 évhez képest hiányzó szolgálati évek számától függõ mértékben és az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár eléréséig terjedõ idõ
hosszával arányosan, a már ismert módon kell csökkenteni. Az 1952-ben és 1953ban született nõk esetében a csökkentés mértékét nem az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig, hanem – kedvezményként – a 62. életév betöltéséig, azaz legfeljebb
1095 napra kell számítani.)
Jelenlegi szabályozás Jövõbeni szabályozás
Csökkentés mértéke 1 -12 hónap
0,1 % havonta
0,3 % havonta
szolgálati idõ esetén
Csökkentés mértéke 12 -24 hónap 0,2 % havonta
0,4 % havonta
szolgálati idõ esetén
Csökkentés mértéke 24 hónapnál 0,3 % havonta
0,4 % minden
több szolgálati idõ esetén
további hónapban
• Ma, az jogosult elõrehozott nyugdíjra, aki legalább 40 év szolgálati idõvel rendelkezik, férfiként 60 éves, nõként elérte 59. életévét. Ha 37 év szolgálati idõt szerzett, csökkentett elõrehozott nyugdíjat kérhet e korban.

• A jövõben ha valaki rendelkezik 37 év szolgálati idõvel, a csökkentés csak attól
függ, hogy a rá irányadó korhatárhoz képest mennyi idõvel korábban kéri nyugdíjazását.

A Nyugdíjkorrekció folytatódik

A nyugdíjkorrekció a korábbi években elõnytelenebb szabályok szerint megállapított nyugdíjakat hivatott korrigálni a hátrányosan érintett korosztály számára,
csökkentve ezzel a nyugdíjrendszer „örökölt” igazságtalanságait.
Az érintettek köre: mintegy 1 millió fõ
A 2009. évi XL. törvény 2009. július 1-jétõl módosította a nyugdíjak korrekciós célú emelésérõl szóló 2005. évi CLXXIII. törvényt. A 2009. szeptember 1-jétõl hatályos nyugdíjkorrekciós intézkedések késõbbi idõpontban, 2010. január 1-jétõl kerülnek végrehajtásra.
Ennek keretében az 1988. január 1-je és 1990. december 31-e közötti idõponttól
kezdõdõen megállapított saját jogú nyugellátás 2 %-kal, az 1992. január 1-je és
1995. december 31-e, valamint az 1997. január 1-je és 1998. december 31-e közötti idõponttól kezdõdõen megállapított saját jogú nyugellátás 4-4 %-kal kerül felemelésre.
Intézkedések
Érintettek száma (fõ)
A korrekció már végrehajtott lépései
50 %-os özvegyi nyugdíjak emelése két lépésben
(55%-ra és 60 %-ra)
190 ezer fõ
Az 1987. decemberéig nyugdíjba vonultak nyugdíjemelése
(férfiak + 3%, nõk + 5%)
680 ezer fõ
Az 1991. és 1996. között nyugdíjazottak nyugdíjemelése
+ 4%-os emelés 29 év szolgálati idõ esetében, 29 év feletti
szolgálati idõkre további + 0,5 %/év, maximum 10 %-ig.
760 ezer fõ
A korrekció 2010. januártól érvénybe lépõ intézkedései
Az 1988. január 1. és 1990. december 31. között
nyugdíjazottak nyugdíjemelése: + 2 %-os emelés
320 ezer fõ
Az 1992. január 1. és 1995. december 31. között
nyugdíjazottak nyugdíjemelése: + 4 %-os emelés
490 ezer fõ
Az 1997. január 1. és 1998. december 31. között
nyugdíjazottak nyugdíjemelése: + 4 %-os emelés
160 ezer fõ

Tájékoztató a nyugdíjasok
karácsonyi ajándékáról

Többéves hagyomány a városban, hogy az év végéhez közeledve
Önkormányzatunk a bábolnai nyugdíjasok részére 2.000 forint öszszegû karácsonyi utalványt ad. Ebben az évben is biztosította a település költségvetésében erre a kiadásra a forrást.
A korábbiakban a vásárlási utalványt automatikusan minden
nyugdíjasnak megküldtük, azonban az idei évben megállapítottuk,
hogy az utalvány az 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) szerint adóköteles.
Az adókötelességet az alábbiakban szeretnénk indokolni:
Szja. tv. 1. §. (3) bekezdése: „A magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettõl eltérõ szabályt, az adóból kedvezményt a kivételes célok érdekében - e törvény alapelveinek figyelembevételével csak törvény állapíthat meg.”
Szja. tv. 1. számú melléklet 1.3. pontja alapján adómentes jövedelem: „az állami szociális rendszer keretében, illetõleg a helyi önkormányzat, továbbá az egyház és az egyházi karitatív szervezetek által
nyújtott szociális segély, …stb.”
Az önkormányzat által biztosított utalvány nem tekinthetõ szociális segélynek, mert a szociális segélyre jogosultság szigorú kritériumainak nem felel meg.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat által nyújtott utalvány
jövedelemnek minõsül és nem szerepel az adómentes jövedelmek
között (nem szociális segély), ezért adókötelesnek számít, így utána
adóbevallást készíteni kötelezõ.
A fent leírtakra figyelemmel a Képviselõ-testület úgy határozott,
hogy az önkormányzat 2.000 forint értékû ajándékcsomagot állít
össze minden nyugdíjas részére, amelyet az Alapszolgáltatási Központ Idõsek Otthonában vehetnek át a jogosultak.
A jövõ évre vonatkozóan úgy határozott a Képviselõ-testület, hogy
az Idõsek Világnapja keretében kívánja ezt a hagyományt tovább
folytatni és ajándékával köszönteni a település munkában megfáradt lakosait.
Bízunk abban, hogy az adójogszabályok változását követõen is sikerült jó döntést hozni és Önök megelégedéssel fogadják jókívánságunkat és ajándékunkat.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és jó egészséget kívánok a
Képviselõ-testület és valamennyi bizottsági tag nevében!
dr. Horváth Klára polgármester

BÁBOLNAI FÓRUM

2009. december

9. oldal

2010. január 1-jjétõl a tervezett inflációnak és a halasztott novemberi
korrekciónak megfelelõ, egységesen 4,1 %-oos nyugdíjemelésre számíthat
minden érintett.

(A hatályos törvényi szabályozás szerint, amennyiben a nyugdíjas infláció és
a nyugdíjemelés mértéke közötti különbség nem éri el az 1%-ot, akkor a novemberi korrekció beépül a januári évi rendes nyugdíjemelésbe.)

A nyugdíjemelés szabályainak
változása
(azaz nyugdíjindexálás a nyugdíjak vásárlóértékének megõrzése mellett)
A nyugdíjak vásárlóértékének megõrzését szem elõtt tartva, sávosan eltérõ arányban
lehet figyelembe venni a nettó keresetkiáramlás növekedését és az árak emelkedését, a gazdasági növekedés tervezett mértékétõl függõen.
3%-nál kisebb GDP növekedés alatt:
árkövetõ indexálás;
3-4%-os GDP növekedés esetén:
80%-ban ár-, 20%-ban bérkövetõ indexálás;
4-5 %-os GDP növekedés esetén:
60%-ban ár-, 40%-ban bérkövetõ indexálás;
5% feletti GDP növekedés esetén:
svájci indexálás (50%-ban ár, 50%-ban bérkövetõ) lesz az éves
nyugdíjemeléseknél.
2010-ben az árkövetõ indexálás módszere szerint emelkednek a nyugdíjak. Tekintve, hogy jövõre bérnövekedés nem valószínû, erre az évre vonatkozóan az új szabályrendszer – a nyugdíjasok számára kedvezõ – magasabb emelést eredményez,
mint amit a – korábban érvényben lévõ – svájci indexálás jelentett volna.
Folytatódik a „szépkorúak” jubileumi juttatása
2006-ban a Kormányprogram az Idõsügyi Tanács kezdeményezésére rögzítette, hogy
vizsgálni kell a legidõsebbek, a 90., 95., 100 évesek erkölcsi és anyagi elismerésként, jubileumi juttatásban részesítésének lehetõségét.
A társadalom idõs tagjainak megbecsülése és tisztelete jeleként a Kormány olyan
döntést hozott, mely lehetõvé teszi annak hivatalos kifejezését, hogy a legidõsebbek,
a „szépkorúak” a család és a szûkebb közösség mellett a Magyar Köztársaság megkülönböztetett figyelmét élvezik. Ennek jeleként hivatalos köszöntésben részesülnek a magas, kerek évszámú születésnapjukat betöltõ állampolgárok.
A magas életkort betöltõk köszöntése mellett az ünneplést anyagi megbecsülés is kíséri. 2009-tõl a 100., 95., 90. születésnapját ünneplõk a „szépkorúak” jubileumi
juttatására jogosultak. A juttatás bevezetése 3 év alatt fokozatosan történik. A szépkorúak személyes köszöntésérõl és a Miniszterelnöki Hivatal által megküldött oklevél átadásáról a település önkormányzatának jegyzõje gondoskodik. A jubileumi juttatást a Nyudíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.
Bevezetés éve
2009. év
2010. év
2010. év
2011. év
2011. év
2011. év

Juttatásban részesülõ korosztályok
100 évesek és idõsebbek
95 és 96-99 évesek
100 évesek
90 és 91-94 évesek
95 évesek
100 évesek

Juttatás összege
100 ezer Ft
95 ezer Ft
100 ezer Ft
90 ezer Ft
95 ezer Ft
100 ezer Ft

(2010-tõl a 90 évesek 90 ezer, a 95 évesek 95 ezer, a 100 évesek 100 ezer
forintnyi juttatásban részesülnek.)
A Magyarországi LEADER Közhasznú
Egyesület, mint a vidékfejlesztés témakörében jártas országos szervezet olyan kezdeményezésbe fogott, amelynek célja az,
hogy a településeken, falvakban, ill. a kisvárosokban élõ és dolgozó vidéki emberek
megélhetését elõsegítse. Szeretnénk egy
olyan internetes értékesítési hálózatot útjára indítani, amely kifejezetten helyi kistermelõk, feldolgozók, elõállítók, õstermelõk, stb. termékeit juttatná piaci lehetõséghez, hogy a termékek forgalmazása minél hatékonyabban megoldott legyen.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
A szociálisan hátrányos helyzetû személyek üdülésének,
pihenésének és rekreációjának elõsegítésére
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetû személyek részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elõsegítése érdekében az alábbi pályázatot hirdeti meg:
Pályázat megnevezése
Támogatási keret
Ezüst nyár – Nyugdíjasok részére
1 500 millió Ft
Esély a pihenésre – Fogyatékossággal
élõ személyek részére
300 millió Ft
Szolidaritás – Munkavállalók részére
1 300 millió Ft
Vakációs Program –
Szakiskolai tanulók részére
100 millió Ft
A pályázat teljes szövege, valamint a kérelem benyújtásához szükséges „PÁLYÁZATI ADATLAP 2010” az alábbi linken érhetõ el:
http://www.mnua.hu/palyazat_temp.php?id=vege
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. december 01. – 2010. január 31.

Uniós pályázat az adósságcsapda
elkerülésére
A szegénységben élõk élethelyzetének javítását és a családok adósságcsapdahelyzetének elkerülését célzó új eljárások, módszerek, kísérleti programok kidolgozására és azok gyakorlati alkalmazására jelent meg 500 millió forintos keretösszegû európai uniós pályázat az ország 33 leginkább hátrányos helyzetû
kistérségében.
Mire igényelhetõ uniós támogatás?
A konstrukció keretében többek között külföldi példák, tapasztalatok feldolgozására, azok hazai alkalmazási módszertanának kidolgozására, egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazására és ilyen jellegû programok indítására, szakmai együttmûködési hálózat kialakítására, szakmai mûhelyek, konferenciák szervezésére, a társadalmi integrációt segítõ szolgáltatásokra, valamint adósságrendezési és -kezelési tanácsadásra igényelhetõ uniós támogatás.
Kik pályázhatnak?
A konstrukció keretében adósság-megelõzési, adósságkezelési tevékenységet
folytató non-profit és egyházi szervezetek, vagy ilyen tevékenységet bevezetni
szándékozó önkormányzatok, önkormányzati szervezetek és önkormányzati
társulások nyújthatnak be pályázatot önállóan, illetve legfeljebb öttagú konzorciumot alkotva.
Mekkora az elnyerhetõ támogatás összege?
Az összesen 500 millió forintos keretösszegû pályázaton igényelhetõ vissza nem
térítendõ támogatás összege 40 millió és 60 millió forint között lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének a 100 százaléka.
A pályázatok benyújtására 2009. december 15. és 2010. február 15. között van
lehetõség.
A pályázati kiírás teljes szövege, illetve a kapcsolódó dokumentumok a következõ linken érhetõek el:
http://www.nfu.hu/unios_palyazat_az_adossagcsapda_elkerulesere

A LEADER NET-Bolt Hálózat kialakításában való részvételhez minden helyi
kistermelõ, feldolgozó, elõállító termékeit
szívesen várjuk, legyen az élelmiszer, kézmûves munka, vagy bármilyen egyéb termék, amelyet forgalmazásra szánnak. A
hangsúlyt mindenképpen olyan kisvállalkozásokra, termelõkre, magánszemélyekre helyezzük, akik e lehetõség nélkül csekély mennyiségben és körben tudják az általuk elõállított termékeket értékesíteni,
és a feleslegessé vált termékeiket felajánlják internetes hálózatunkra.

BÁBOLNAI FÓRUM

INFORMÁCIÓS LAP AZ ALÁBBI
ELÉRHETÕSÉGEKEN TALÁLHATÓ:
Magyarországi Leader Közhasznú
Egyesület
3127 Kazár, Diófa út 13.
Tel./fax: 06 32/341-333
7191 Hõgyész, Kossuth tér 6.
Tel: 74/588-102 fax: 74/588-100
www.leaderegyesulet.hu
Kocsisné Rátkai Melinda MLKE elnök
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Tisztelt Olvasó!

Újra itt a december, és a hétköznapok rohanása közepett is egyre többet gondolunk az ünnepre. Elkezdõdött a várakozás ideje, és ilyenkor talán jobban odafigyelünk egymásra, türelmesebbek vagyunk, többet beszélgetünk, igyekszünk
közelebb kerülni egymáshoz.
Ezért olyan történetet választottam, amely nekünk, idõsebbeknek felidézi a régi karácsonyok hangulatát, a fiatalabbaknak pedig
segít megérteni a karácsony igazi üzenetét.
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves Olvasónak.
Veresné Szkocsek Mária

Garay András

- KARÁCSONYI TÖRTÉNET

Mi, gyerekek, nagyon vártuk
az elsõ havat. Karácsony tájt érkeztek meg nyugat felõl a szürke fellegek, s letették terhüket a
hegyek koszorúja övezte völgyben, de nem olyan városias,
hosszú szállingózás módján, hanem vastag bunda alá került a
táj, a falu. Az iskolának akkor
egyszeribe vége szakadt, a szünidõ kezdetét nem a kalendárium betûi, hanem az elsõ hó jelentette. Mi már december eleje óta a reggeli felkelés után
azonnal az ablakhoz siettünk,
hogy ledörzsölve a jégvirágokat,
megláthassuk az elsõ havat, szabadságunk kezdetét.
Idén sem kellett csalódnunk.
Már november végén megjelentek a fellegek, András-napra
már hósipka borította a
Kömöge tetejét, s december közepén egy éjszaka két arasznyi
hó hullott, beterített mindent, s
mesevilágot varázsolt a környékre.
Hurrá! - rohantunk vissza az
ablaktól, s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezdtük szõni a szünidei terveket. Kertünk
vége a hegyek lábáig nyúlott, s
kukoricacsutkát cipõnkre kötve
vígan siklottunk a havon. Csúszkálással, ródlizással telt az idõ, s
este, mikor a konyhában egybegyûlt a család, hallgattuk az öregek szavát, apám, Márton tréfálkozásait, a világ gondját, s
körülfogott bennünket anyám
szeretõ gondoskodása.
Kezdetét vette a sütés-fõzés,
a készülõdés. Hamarosan itt a
karácsony.
S mikor apánk egy este azt
mondta, hogy másnap levágjuk
a disznót, tudtuk, már csak napok vannak hátra, s esténként
leszakítva a leveles naptár lapjait, mi, gyerekek, lestük azt az
egyre közelebb kerülõ piros betûs számot. Már a szánkózás
sem volt az igazi, s amíg a férfiak az udvarban tettek-vettek az
állatok körül, mi néztük a konyhaasztal köré kuporodva az

anyám keze alól kikerülõ mézes
figurákat, cukordíszeket, apró
meglepetéseket.
Titkolózni nemigen lehetett,
nem is volt rá szükség. Õszinte
világ volt a miénk, tiszta szándékú, egyszerû szavú.
Úgy mondták otthon: karácsonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk, készülünk, hogy
méltónak találjon minket. S az
igazi ajándékok ezek az esték
voltak, amikor a család összehajolva, gyerekek és szülõk közös
izgalmával, tréfálkozással az eljövendõ nap örömében készülgetett.
Egy este, hogy apám elfújta a
lámpást, Dorka húgom odasúgta anyjának:
Anya, ugye a Mennyországban is így telnek az esték?
Anyám igenére már tudtuk,
eljön õ hozzánk, mint tavaly, tavalyelõtt, s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet álmodtam, angyalok seperték a
havat a behavazott utcán.
Egy meglepetés azonban
mindig volt. A fa. Ezt mindig
apám hozta, de oly észrevétlen,
hogy mi, gyerekek sehogy sem
értettük, hogyan kerül oda az
asztalra, csak lenyûgözve álltuk
körül este a gyertyafényben alakot öltõ karácsonyfát.
A várt reggelen apám szokás
szerint fogta a fejszéjét, felvette
hótaposó csizmáját, s mikorra
mi elõkászálódtunk a meleg
dunyhák alól, már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tartva a fehér hómezõben.
A fát még az õsszel kinézte.
Igaz, kicsit messze kellett mennie fel a hegyekbe, de ezt az
utat minden évben megtette, talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni a csendes, behavazott tájon. A hó érintetlen
volt, nehezen haladt elõre. Ittott állatnyomokat látott. A fagy
megdermesztette a fákat, bokrokat, s tündérvirággá varázsolta az erdõt. A Kömöge alatt vitt
az útja, aztán fel egy dombtetõ-

re, majd végig a gerincen. Megismerte a helyet. Az õsszel itt
kaszáltak egy réten, s már akkor
látott egy kis fenyõfát. Arányos
termete, dús ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rögtön feltûnt neki, s képzeletében már
látta is felöltöztetve a szoba sarkában. Ott is volt a fa egy kis beszögellésben, évszázados fenyõk oltalmában. Két csapásra
kivágta, majd kicsit megpihenve
belakmározott tarisznyájából,
amelyet anyám varrt neki, s elindult visszafelé. A megindult
hóesés betemette a nyomokat, s
bizony iparkodnia kellett, hogy
sötétedésre visszaérjen. Baljós
zúgással feltámadt a szél. Hóna
alatt a fenyõfával ugyancsak különös látvány lehetett.
De ismerte a tájat, hiszen itt
gyerekeskedett, s a falut is alig
hagyta el. S mikor arról beszélt
az unszolásunkra, hogy volt egyszer Pesten is, teljes bizonyossággal gondoltuk, hogy apánk
világlátott ember. Leért a völgybe, s már erõst szürkült az idõ,
mikor elérte a falu elsõ házait.
A hegyek alatt, a forrásnál hova együtt jártunk a nyáron a
többi gyerekkel vízért -, kis ház
állott. Egy öreg juhászé volt, kit,
mivel nem csizmában járt, hanem bakancsban - mindenki
Bakancsos Pista bácsinak szólított.
Rossz érzés fogta el apámat a
behavazott udvar, a setét ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót, letámasztotta a fát a tornácra és benyitott a házba. Pista
bácsi az ágyban feküdt.
Mi van magával? - kérdé
apám, ahogy meggyújtotta a világot.
Beteg vagyok, Márton mondta az öreg. A kályha hideg
volt.
Mindjárt befûtök. Zsófi majd
holnap hoz meleg levest meg
kóstolót.
Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt talált
nyirkos, korhadt fadarabokat,
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így a feladat reménytelennek
látszott. Aztán pillantása az ajtónál lévõ fára esett. A tuskóra
tette a kis fenyõt, s nagyot fohászkodva apróra hasította.
Lassan pattogni kezdett a
tûz, s fenyõillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönynyebbedett.
Akkor holnap - mondta
apám búcsúzóul.
Már nagyon vártuk õt. Nehéz
lépteit hallva izgalom vett rajtunk erõt. Végre mindannyian
együtt vagyunk idehaza.
Mikor pillantásunk fehér arcára esett, csak annyit gondoltunk, milyen hideg lehet, s újra
átadtuk magunkat a várakozás
bódító érzésének. Anyám néhány szót váltott apámmal,
majd ünneplõbe öltözve ültünk
le a konyhában, s kezdõdött,
amit úgy vártunk. Apám ölbe
vett bennünket, s szokásunk
szerint mesélni kezdett egy idegen országról, egy házaspárról,
a születendõ kisgyermekrõl,
emberekrõl, hatalmasokról és
szegényekrõl. Beszélt a rokonokról, a barátokról, a nélkülözõkrõl, s percek alatt odavarázsolta elénk a falut, a múltat és
jövõt, az egész világot. Aztán
énekelni kezdtünk, s mikor a kis
csengõ megszólalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a szobaajtót. Az asztalon egy tányérban
ott voltak a mézes és cukrozott
díszek, égtek a gyertyák a tartókban, de a fa, a fa nem volt sehol.
Könnyes szemmel, kérdõn
néztünk apánkra. A sarokban
állt, anyával egymáshoz hajoltak, szemükben megcsillant a
gyertyák fénye.
Találkoztam az úton Vele, elkérte a fát, én meg odaadtam
neki, hiszen nem illik egy kérést
Tõle megtagadni.
Szavai megnyugtatóan csengtek. Anyám, hogy a csend feszültségét feloldja, az ünnepi
asztalhoz invitált bennünket.
Boldog karácsonyt mindenkinek - mondta, és behozta a gõzölgõ levest.
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Zarándoklat
Idén július 22-én egy kb. 60 fõbõl álló
gyalogos zarándoklat haladt át és szállt meg
az Önök településén, Bábolnán. A Szent
Jakab zarándoklat Budapestrõl indult és 7
nap gyaloglás után érkezett meg céljához, a
lébényi Szent Jakab plébániatemplomhoz.
Szívünkben nagyon kellemes és vendégszeretõ helyként marad meg Bábolna, amely
zarándoklatunk leghosszabb és legforróbb
napjának végállomása volt. Elcsigázott zarándokainknak jól esett a Sportcsarnok hûvöse, a tisztaság, ami ott fogadott minket, a
frissítõ zuhany, majd a Gustaiolo Étterem
finom és friss fõztje. Nagyon hálásak vagyunk a szeretetteljes fogadtatásért, a helyiek mosolyáért, a kedves vendéglátásért. Köszönjük Önnek, hogy lehetõvé tette a zarándoklat településükön való áthaladását és
a vendéglátást. Külön köszönet illeti Szilágyi Ágnest, aki rengeteget tett azért, hogy
a lehetõ legnagyobb biztonságban és kénye-

lemben szállhassunk meg Bábolnán. Ágnes
sokat segített a fekvõhelyek beszerzésében
(Tatáról hozatott szivacsokat), az étteremkeresésben, a Sportcsarnok büféjének nyitva tartásában és abban, hogy másnapi indulásunkkor, kora hajnalban friss pékáru várja a zarándokokat. Nagyon köszönünk
Önöknek mindent! Reményeink szerint a
Szent Jakab zarándoklatból hagyomány
lesz, és minden évben elindulnak a zarándokok Lébény felé, jövõre várhatóan még
többen, mint idén. Bízom benne, hogy Bábolnával megmarad a kialakult jó kapcsolat, és jövõre is szívesen látnak minket településükön! Mi hálából elvisszük Bábolna jó
hírét az ország többi pontjába.
Elnézést, hogy egy nyári zarándolatról
így, tél küszöbén írok, a magyarországi gyaloglás után spanyolországi zarándokúton
jártam, és csak nemrég tértem haza.
Bízva a jövõbeli újbóli találkozásban,
tisztelettel:
Dukát Csilla,
a Szent Jakab zarándoklat szervezõje

Kézjegyüket itt hagyták
Engedjék meg a Tisztelt Olvasók, hogy egy
különleges könyvbemutatóról számoljak be
Önöknek. A Bábolnai Fórum és a megjelent
könyv közötti összekötõ kapocs édesapám –
Szkocsek József – személye, hiszen e lap hasábjain is éveken át jelentek meg versei.
Csatlakozott a Szegedi Amatõr Alkotók Köréhez, és a negyed évente megjelenõ folyóirat is
rendszeresen közölte írásait. A Kört 12 éve alapította Sántáné Kurunczi Mária írónõ, és szervezi azóta is lelkesen .A 12 év alatt 22 alkotó távozott el a mi világunkból. Az írónõ az õ alkotásaikból válogatott , állított össze egy kötetet Kézjegyüket itt hagyták címmel.
A bemutatóra Szegeden került sor 2009. november 25-én. A Kör tagjai mondták el volt alkotótársaik verseit, majd a megjelent hozzátartozókkal együtt emlékeztek, emlékeztünk meg a
könyv szerzõirõl.

Sántáné Kurunczi Mária:

Emlékezés
Halottainkra emlékezünk,
S már nem könnyezünk.
Évek hosszú sora telt el,
Hogy nincsenek velünk.
Virágok a sírokon
S néha egy-egy rokon
Jó barát gyertyát gyújt,
s emlékezik az õszi avaron.
Szél fújja a leveleket,
Megsárgult ágról lehullt.
Bánatunk, könnyünk
Ugyanígy elmúlt.
Már csak emlékezünk és
egy-egy gyertyát gyújtunk.
Veresné Szkocsek Mária

KÖNYVISMERTETÕ
Hugo de Burgh: KÍNA - BARÁT VAGY ELLENSÉG?
Kína befolyása a világpolitika és a világgazdaság változásaiban napról napra érezhetõbbé válik.
A könyv szerzõje éveken át kínai tudósítóként dolgozott a legnevesebb brit televíziós csatornák számára, és újságírást tanított, és tanít ma is számos európai egyetemen.
Könyvében átfogó ismertetést nyújt Kínáról, a világ legnépesebb hatalmáról, azokról a
legfontosabb tudnivalókról, amelyeket Kínával kapcsolatban tudni érdemes.
Negyven különbözõ témát jár körbe, olyanokat, amelyekre az emberek kíváncsiak és
amelyekkel kapcsolatban az olvasóban bizonyára számos kérdés megfogalmazódik .
Bemutatja Kína történelmét, kultúráját, társadalmát, gazdaságát, és tájékoztatást ad
arról, milyen szerepet játszik Kína a világ változásaiban.
Megpróbál segítséget nyújtani abban, hogy az olvasó önállóan kialakíthasson egy képet Kína jövõbeni szerepérõl.
Mit is jelent Kína felemelkedése a világ számára?
Barát vagy ellenség?
(HVG Kiadó Zrt., Budapest)

ER
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Ünnepek elõtti
gondolatok
December az ünnepek és a megemlékezések hónapja. Az volt évszázadokon keresztül és ma is az. Nálunk
Magyarországon, valamint szûkebb
hazánkban Bábolnán is így van ez.
Nem maradnak el az ilyenkor szokásos megemlékezések és az ajándékozások sem. December 6-án a Mikulásnak örülhetünk, 25-én Jézus születésének és 31-én az érkezõ új esztendõnek.
Mi, bábolnaiak is emlékezünk és
ünnepelünk! Ezelõtt 51 évvel, december 5-én egy nagy – azt is mondhatnánk, hogy történelmi – napnak voltunk a részt vevõi. Elbúcsúztattuk
Bábolnapusztát és köszöntöttük a
megszületõ Bábolna községet. A mi
életünkben, bábolnaiak életében ez
egy óriási esemény volt! Hogy ez alatt
az 51 év alatt itt Bábolnán mi történt?
Az egy csoda! Szinte hihetetlen! A
pusztából város lett! Az akkori utcanélküli településnek ma több mint 30
utcája van! Felépült magánerõbõl
több mint 1000 családi ház, állami erõbõl 4 új lakótelep. A közintézmények
nélküli településen a közintézmények
sokasága épült. Csak emlékeztetõül:
új óvoda, új iskola, új mûvelõdési ház,
új orvosi rendelõ, új sportcsarnok, új
tanácsháza, hogy csak néhányat említsünk a sok közül.
Ma tehát Bábolna város! És most
amikor a hagyományos decemberi ünnepekre emlékezünk, errõl a bábolnai
eseményrõl se feledkezzünk el. Azért
sem, mert ami itt történt a sok létesítmény és építmény nem az égbõl mannaként hullott ide, hanem a ma is itt
élõ bábolnai emberek munkájának az
eredményeként született.
Ezeknek a bábolnai embereknek a
nagy része a kezdet kezdetén 1958ban még ifjú volt, ma már idõs ember
vagy már nem és létezik. A munkájuk
eredménye azonban megmarad és dicséri õket.
Hamarosan jön Szilveszter napja,
az óév búcsúztatása és az újév köszöntése. Bábolna várost építõ és szépítõ
mai lakosainak további fejlõdést, kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!
Szakács Ferenc
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OKTATÁS

MEGHÍVÓ

OKJ-s képzések
Komáromban

A Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ

Óév búcsúztató
batyus bált
rendez a Szabadidõközpontban
nyugdíjasok számára,

2009. december 30-áán
17 órai kezdettel.
A zenérõl Szõke Tamás gondoskodik.
A jó hangulatot vicces játékokkal,
és tombolával fokozzuk!
Minden bábolnai nyugdíjast
szeretettel várunk!

TÛZIFA AKCIÓ!
Bábolnán a PA-RO
Fakereskedésben

Kínálatunk:
– Tûzifa
– Akác karók, oszlopok,
deszkák,
értékesítése
Várjuk Tisztelt megrendelõinket
az alábbi elérhetõségeinken:
Cím:
Bábolna, Nagyváthy u. 17.
Telefon: 06-30/711-0821

– Ápolási asszisztens
– Óvodai dajka
– Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ
– Motorfûrész kezelõ
– Biztonsági õr
Érdeklõdni:
Pannon Kincstár Tanoda
Alapítvány
06/34/343-007
06/30/237-96-30
Ny.sz.: 11-0200-04

FIGYELEM!
2009. december 21-én, hétfõn, 16 órától

ingyenes pszichológiai
tanácsadást

tart Horváth Tímea pszichológus
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálatnál (Zrínyi u. 15.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KARÁCSONYFA
ÁRUSÍTÁS
(ezüst és luc)
az egészségház elõtti parkolóban
2009. december 15-én 8–16 óráig.
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KARÁCSONYI
VÁSÁR
ÉS JÁTSZÓHÁZ
2009. december 18-án 15.30 órától
a Szabadidõközpontban
A vásárban díszek, ajándéktárgyak
és sütemények vásárolhatók.
A játszóházban, többek között karácsonyi díszeket
készíthetnek a vállalkozó kedvûek a tatai Pötörke Egyesület
tagjai segítségével.
A délután folyamán megtekinthetik a betlehem készítõ
pályázatra beérkezett alkotásokat.
17 órától a Bábolnai Idõsek Klubja adventi mûsora
színesíti a programot, majd 17.15 órakor a betlehem
készítõ pályázat eredményhirdetésére kerül sor.
A díjakat dr. Horváth Klára polgármester adja át.
Ezt követõen, 17.30 órakor a Cseperedõk Néptánccsoport
és a „Cseperedõs szülõk” betlehemes mûsorát
tekinthetik meg.
Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi díszítés az út mellett?
Különös színeket láthatnak azok az autóval, kerékpárral közlekedõk, akik Bábolnáról az M1-es autópálya felé haladva, az út bal oldalán lévõ, fenyõfákból álló útvédõ erdõsávra néznek.
Sárga színnel díszítette valaki, talán a karácsonyi ünnepi készülõdés jegyében?
Nem, sajnos nem!
A napraforgót - növénytermesztési technológiai gyakorlatnak megfelelõen - vegyszerrel permetezik annak érdekében, hogy a lombot vesztett növényállomány termését könnyebb és olcsóbb legyen betakarítani.
Ezt a permetezést napjainkban helikopterrel végzik. Odafigyelve a
kijuttatásra, nem károsodik a napraforgó tábla mellett élõ növény.
Fenti esetben azonban a nemtörõdömség, a figyelmetlenség és a szabályok be nem tartása következtében a feketefenyõ fák lombfelületét
különbözõ mértékben leperzselte a vegyszer.
Majd meglátjuk, milyen mértékben, hiszen ha a növény nem tudja
kiheverni asszimiláló felületének ily mértékû csökkenését, akkor kiszárad.
Ennek a fasornak telepítését hosszú, komoly csaták elõzték meg, a
Kombinát akkori növénytermesztési vezetése termõföld-területet féltõ
hozzáállása nehezítette a fasor létrehozását. A vállalat vezetésének
bölcs döntése helyt hagyott az erdészek elképzelésének, melynek következtében a hófogók kihelyezését megtakarító, tájképben is szép erdõsávot sikerült ültetnünk. Õriztük is, hiszen a népi játéknak tartott csemete-lopások megelõzése érdekében a Rendészeti Osztály dolgozói is
„gyökeret eresztettek” az erdõtelepítés melletti 24 órás õrzésben.
Volt értelme, az idõ minket igazolt, nem kellett hófúvások miatt kerülõutakat tenni.
Ezt kockáztatta az, aki leperzselte a fenyõfákat!
Abban bízom, ha netalán mégis elpusztulnak a fenyõk, akik a felelõtlen permetezést végezték, majd odaállnak a hófúváskor, szabaddá
teszik az utat.
Bízom benne? Dehogyis bízom! Aki így áll hozzá a mások által végzett munka eredményéhez, attól jót nem várhat senki! A nemtörõdömség csak kártételt eredményez!
Lukáts Péter,
aki Erdészeti igazgatóként az erdõsávot telepíttette, õriztette.

Karácsonyi jótékonysági
akció Bábolnán
A “Tízezer gyermek karácsonya” akció
története
Gondolkozott már azon, hogy mennyi szeretet fér el egy cipõsdobozban?
A Baptista Szeretetszolgálat 2004. meghirdeti karácsonyi akcióját, a “Tízezer gyermek karácsonyát”, amely az “Operation
Christmas Child” néven futó nemzetközi mozgalom ötlete alapján
született. E mozgalom alapgondolata szerint gyermekek vagy egész
családok készítenek ajándékot rászoruló gyermekeknek. Az ajándékok csomagolására szolgáló, színes csomagolópapírba öltöztetett
cipõsdobozok ma már nem csak sok millió nehéz sorsú gyermek
örömét, hanem a szeretet és együttérzés jelképét jelentik szerte a
világon. 2004-ben mintegy 6 millió csomag került szétosztásra a világ 95 országában, és ebben az évben Magyarországon is legalább
10.000 gyermek megajándékozása a cél!
A “Tízezer gyermek karácsonyá”-nak cipõsdoboz ajándékai –
sok kisgyermek örömén túl – a tolerancia és szeretet jelképévé vált
Magyarországon!

Szeretnénk mi is csatlakozni ehhez a jótékonysági kampányhoz oly módon, hogy a beérkezõ ajándékokat bábolnai
családok közt osztjuk szét.
Bízunk abban, hogy jótékonysági felhívásunk az Ön részérõl is
támogatásra talál, s ezzel egy olyan mozgalom indulhat el, amelyben nézetkülönbségektõl mentesen foghat össze minden magyar
ember, egy jó és nemes ügy érdekében!.
Hogyan készíthetek ajándékot?
1. Keressen egy jó állapotban lévõ, üres cipõsdobozt. Amennyiben a doboz típusa megengedi, akkor a tetejét és az alját is különkülön vonja be színes csomagolópapírral.
2. Döntse el, hogy hány év körüli fiúnak vagy lánynak szánja
ajándékát.
3. A cipõsdobozt töltse meg ajándékokkal az alábbi szempontok
szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító
vagy hangot adó játékok (extra elemmel!)
Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestõk, jegyzettömbök
Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésû
Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra, kis képeskönyv
Kedves lehet még: egy családi fotó néhány üdvözlõ sorral, jókívánsággal
4. A dobozba NE TEGYEN:
Használhatatlan, játékot, ruhát, könyvet
Agresszivitásra késztetõ képeket, játékokat: játékpisztoly, kés,
pc-játék
Konzervet, romlandó ételeket: csipszet, gyümölcsöt
Folyékony dolgokat: sampont, testápolót
Gyógyszereket
Törékeny tárgyat: tükröt, porcelánbabát
Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat
Semmilyen alkohol tartalmú italt
5. Az elkészült ajándékcsomagot csomagolja be színes csomagolópapírral, (lehetõleg külön a tetejét és külön az alját), végül pedig
a dobozra, jól láthatóan írja fel, hogy milyen korosztályú lánynak/fiúnak szánja ajándékát.
6. Az elkészült ajándékcsomagot legkésõbb december 17-ig juttassa el a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálathoz, (Bábolna,
Zrínyi u. 15.) vagy az Idõsek Klubjába (Bábolna, Arany J. u. 4.).
Cipõsdoboz… Kicsinek tûnik?
Ne foglalkozzon vele. A szeretetnek nincs mértékegysége!
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Tollpróbák

A december az ünnepvárás, készülõdés hónapja. Mindannyian szeretnénk örömet szerezni szeretteinknek karácsony alkalmával.
Ez nincsen másként az iskolában sem. Változatos programokkal készítjük elõ az ünnepeket, és ünnepi hangulatot varázsolunk az intézmény falai közé.
Ennek jegyében – hagyományként- ez évben is meghirdettük a vers-és prózaíró versenyt.
A gyermekek pályamunkáikban vallanak a szeretetrõl, családról, ünneprõl, évszakokról.
A számos pályamunka közül közreadjuk a legsikerültebbeket, ezekkel kívánunk boldog ünnepeket.
Klincsokné S Lívia

Téli kép

Jönnek az ünnepek
A gyerekek örülnek.
Itt van a téli szünet újra,
Gyertyát gyújtunk ADVENT
ünnepén újra.
Itt van a karácsony,
Sok ajándékot hoz magával.
Szánkózik minden gyerek,
Az utcán hóember mereng.
Hógolyó csatát vívnak,
Versenyt csúszkálnak
vidáman.
Kajdi Xavér 7.a

Honnan jöttél,
Télapó?
Honnan jöttél, Télapó?
Hóországbó, hol a hó
Hegyvastagnyi takaró.
Jegesmedve barátom
Varrta meg a kabátom.
Kibélelte bundával,
Hogy az úton ne fázzam.
Szarvasomat befogtam,
Szíves szóval bíztattam:
Úgy szaporázd a lábad,
Szél se érjen utánad.
Meseország világos
Hóországgal határos.
S Meseországból az út
Egyenesen ide fut.
Szerencsémre nyitva volt
Útközben a mesebolt.
Jöttek elém tündérek
Megkérdezni, mit kérek.
Bellon Anna 7.a

Nyitrai
Bernadett Noémi
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A fehér évszak
A jégre tekintve,
A felhõkre figyelve,
A szállongó hóra gondolva,
Szívembõl a melegséget hívja.
A fák már nem susognak,
És hóval befedve végre
Korcsolyával mehetünk a
jégre.
Sokszor télen is süt a nap,
Engem a természetbe hívogat.
Minden élõlényt ez éltet,
A tél a keblén melenget.
Gyécsek Dániel 8.c
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Lászlófalvi Dávid

Karácsony

A karácsony szerintem a legjobb ünnep.
Ilyenkor van együtt a család. Ezen az ünnepen minden ember meghatódik. Sok
kisgyerek csak arra vár, hogy megkapja az
ajándékot. De ez nem jó! Nem az a lényeg, hogy milyen ajándékot kapsz, hanem milyen ajándékot ADSZ. Ezért él az
a mondás, hogy jobb adni, mint kapni.
Gonda Gergõ 5.b

Közeleg a karácsony
Itt a tél, jaj de jó,
Száll már a sok hógolyó!
Felvesszük a korcsolyát,
A jégpálya csak ránk vár.
Lassan eljön karácsony este,
Várnak a gyerekek angyalkát lesve.
Lobog a gyertyák gyönyörû fénye,
Legyen közöttünk szeretet és béke!
Nagy Gábor 8.c

Vidám évszak
Legszebb évszak a tél,
Ilyenkor minden szép fehér.
Sokat tudunk szánkózni,
A hóban vígan játszani.
Csúszkálunk és hógolyózunk,
Ugye jó, hogy együtt vagyunk?
Ezért szeretünk téged, tél,
Az idén is szép fehér legyél!
Kulcsár Bianka 8.c

Karácsony
A karácsony egy nagy ünnep,
Ünnepeljük, amíg lehet.
A fa alatt sok ajándék,
Szeretet, öröm, gyertyafény.
Mózer Viktor 5.b

Janecskó Annamária
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A karácsony
Volt egyszer egy kisfiú, nagyon szeretett
volna egy autót karácsonyra. Az anyukája
nem engedélyezte. A fiú minden álma az
volt, hogy egy piros autót kapjon.
A kisfiú hadilábon állt a tanulással. Az
anyukája azt mondta, ha jó jegyet kap,
azon is múlik a piros autó. Pár nap múlva
négyesnél rosszabb jegye nem is lett.
Az anyuka látta, hogy milyen szorgalmas
is tud lenni a fia.
Eljött a karácsony, a fa alatt ott volt a piros autó. A fiú büszke volt magára és a jegyeire, és minden álma teljesült a piros
autóval. Szeretettel ölelte át az édesanyját. A karácsonyuk jól telt el finom kalács
mellett. A kisfiú soha nem fogja elfelejteni ezt a karácsonyt. Ma is élnek, ha meg
nem haltak.
Csomai Daniella 6.b

Lee Woo Yeol
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Patkó Eszter

A szeretet ünnepén

A vágyakozó kispingvin

Hull a hó, hull a hó a fákra
Sok gyerek karácsony estéjét várja.
Az erdõben az állatok eleséget keresnek,
A gyerekek hógolyózás közben sokat
nevetnek.
Nem is sejtik, mi történik a szobában,
Ott áll egy karácsonyfa magában.
Ajándékok sorakoznak a fa alatt,
Az anyuka kihordja a pulykát, halat.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy pingvin.
Már nagyon várta a Mikulást. Az anyukája sokat gondolkozott azon, hogyan
mondja meg a fiának, hogy a Mikulás
nem létezik, Elérkezett a nagy nap. A kispingvin csak várta, várta a Mikulást, de
nem jött. Egyre szomorúbb lett. Odament hozzá az anyukája, és így szólt:
- Nagyon sajnálom, kicsi fiam, de a Mikulás nem létezik.
- De igen! Hiszen eddig minden évben
láttam!
- Sajnálom, az apukád volt.
- Nem, az a Mikulás volt!
Ez volt az utolsó szava a kispingvinnek, és
elszaladt. A szülõk nagyon elszomorodtak.
Az apuka azt mondta:- Majd megérti,
hogy nem létezik a Mikulás.
De amint ezt kimondta, csoda történt.

Pszt, szól a csengõ!- kiált egy lány.
A gyerekek rohannak be egymás után.
Mindenkinek szeme, szája tátva marad,
Rengeteg ajándék a fa alatt.
Repked a sok csomagolópapír,
Minden dobozban sok ajándék lapít.
Elõkerül a sok labda, baba és játék,
Mindenkinek nagyon tetszik az ajándék.
Így tellett az este a szeretet ünnepén.
Nagy Nikolett 8.c
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Kiss Gergõ

Megjelent a Mikulás. A kispingvin is elõszaladt, és nagyon-nagyon boldog volt.
Azóta mindenki hisz a Mikulásban.
Pillér Attila 5.b

Szomorkodás helyett
Szilveszter volt, s mi vendégeket vártunk,
Kedves rokonokkal mulatni vágytunk.
De nem jött, csak hó, meg hóra hó,
A vonat nem járt, sem hótoló.
Szomorkodás helyett, hogy üres a házunk,
Lapátot ragadtunk, s a hóba utat vájtunk.
A süvítõ szélben nevetve álltunk,
S az Ördög-dombról lefelé szálltunk.
Kráz Barnabás.
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Karácsonyi
meglepetés
E rövidke történet egy fiúról és
karácsonyáról szól. A családnak karácsony elõtt három
nappal nem volt karácsonyfája
.A kisfiú nagyon izgatott volt,
hogy közeledik a karácsony, de
félt is, hogy nem lesz fájuk.
Többször megkérdezte szüleit,
de õk nem tudtak mit válaszolni, ezért õ még jobban izgult. Már csak egy nap volt
szentestéig. Hogy a gondolatait elterelje, sötétedésig kint
hógolyózott a barátaival. Este
gyorsan ágyba bújt, és rögtön
el is aludt.
Álmában egy csodálatos karácsonyfa állt a szobájában. Mikor felébredt, nagyon elszomorodott, hogy álom volt csak
az egész.
Bánatosan indult el a nappali
felé. Ahogy benyitott, hinni
sem akart a szemének!

17. oldal

A szoba közepén ott állt egy
gyönyörû karácsonyfa, talán
még szebb, mint amit álmában látott. A fa alatt szép kis
csomagok sorakoztak, és ott
álltak a szülei is. A fiú meg
sem nézte az ajándékokat, neki csak a karácsonyfa és a felé
áradó szeretet számított.
Bednár Dániel 8.c

A beteljesült
álom
Mint mindenki tudja, a Télapó
piros ruhában és nagy szakállal
mássza a kéményeket. Repülõ
szánnal járja a városokat a rénszarvasaival együtt. Egyetlen
éjszaka alatt jár be mindent.
Volt egyszer egy kisfiú, aki nagyon szerette volna látni a Télapót. Minden télen küldött
karácsonyi lapokat neki. A lapokra ezt írta: -Nekem az az
egy vágyam van, hogy lássalak.

Suhayda Viola

Ezt a Télapó elolvasta. Igyekezett is, hogy ezt a kívánságot
teljesítse. A fiú egész nap izgult, hogy látja-e kedvencét.
És azon a különleges estén
megjelent Télapó, bemászott a
kéményen. A kisfiúnak tátva
maradt a szája a csodálkozástól, boldog volt, hogy álma
beteljesedett. Nektek is be
fog, ha nagyon hisztek benne.
Fekete Réka 5.b

Karácsonyfa

Csillag Máté

Szobánkban áll egy nagy fa,
Illatos, zöld fenyõfa.
Rajta függnek kicsi gömbök,
És csillogó aranygyöngyök.
Ezüstcsengõk csilingelnek,
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Kis madarak csivitelnek.
De szép ez a nagy fa,
Illatos, zöld fenyõfa
Patkó Noémi 8.b.

Karácsonyi
kívánság
Volt egy kislány, Pálma,
Egy baba volt az álma.
Nem kapta meg tavaly,
Ezért sírva fakadt.
De most karácsonyra
Valóra vált álma.
Magkapta a babát,
Még kettõt is talán.
Patkó Eszter
és Suhayda Viola 6.a
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Szentmisék rendje

PROTESTÁNS TEMPLOM

Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

2009. DECEMBER
3-án csütörtökön
4-én pénteken
6-án vasárnap
13-án vasárnap
20-án vasárnap
24-én csütörtök
25-én pénteken
26-án szombaton
27-én vasárnap

16 órától lelki gyakorlat
17 órakor szentmise
16 órától lelki gyakorlat
17 órakor szentmise
10.15 órakor szentmise
- Advent 2. vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Advent 3. vasárnapja
10.15 órakor szentmise
- Advent 4. vasárnapja
SZENTESTE 21.30-kor pásztorjáték
- 22 órakor ünnepi szentmise
10.15 órakor ünnepi szentmise
- Karácsony 1. napja
10.15 órakor ünnepi szentmise
- Karácsony 2. napja
10.15 órakor szentmise
- Szent Család vasárnapja

2010. JANUÁR
1-én pénteken

10.15 órakor ünnepi szentmise
ÚJÉV

,,Jézus és az Õ Édesanyjának öröme legyen mindannyiótokkal a szeretet ünnepe alatt. Az ehhez vezetõ
legbiztosabb út kölcsönös szeretetünk elmélyítése,
hogy fölfedezzük, mennyi szeretetre méltó is van
a másikban. Meg kell éreznünk, mire van szüksége a másiknak, és meg kell becsülnünk, föl kell
ismernünk minden egyes lény ajándékát és képességét. Más szavakkal: legyetek valóban és
igazán a Jézus-szõlõtõ szõlõvesszõi. Isten nagy
dolgokat vár tõlünk, ezért szívünknek egészen
tisztának kell lennie. Ki kell üríteni szívünkbõl
mindazt, ami a szeretettel ellentétben áll, hogy
csakis Jézust láthassuk.’’

Kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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DECEMBER 13. – Vasárnap 11 óra
Advent 3. vasárnapja
DECEMBER 20. – Vasárnap 11 óra
Advent 4. vasárnapja
DECEMBER 24. – Csütörtök 11 óra
Szentesti istentisztelet
DECEMBER 25. – Péntek
11 óra
Karácsony 1. napja Úrvacsora
DECEMBER 26. – Szombat 11 óra
Karácsony 2. napja
DECEMBER 27. – Vasárnap 11 óra
DECEMBER 31. – Csütörtök 11 óra
Óévbúcsúztató istentisztelet
JANUÁR 1. – Péntek
11 óra
Újévköszöntõ istentisztelet
JANUÁR 3. – Vasárnap 11 óra
JANUÁR 10. – Vasárnap 11 óra
JANUÁR 17. – 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 34/369-266
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://reformatus.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

HIRDESSEN
a Bábolnai Fórumban!

Hirdetési díjaink 2009. évben:
1 oldal
9600 Ft
1/2 oldal
5700 Ft
1/4 oldal
2850 Ft
1/8 oldal
1500 Ft
A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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HELYESBÍTÉS a Fórum novemberi számának
„Új játékok az óvoda udvarán” címû cikkéhez
A Fórum hasábjain a lapzárta miatt, elõre mondtunk köszönetet
a szülõknek a „társadalmi” munkában meghirdetett homoklapátolásért – bízva abban, hogy kérésünkre majd érkezik a segítség. A
nagyóvoda udvarára meghirdetett munkára nem a jelenlegi, hanem
két volt szülõtõl, Csillag Józseftõl és Németh Ferenctõl kaptunk segítséget.
Köszönjük nekik!
Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

LEVÉLSEPRÉS
,,Itt van az õsz, itt van újra’’, lehullottak a falevelek a bölcsõde
udvarán is. Nyáron áldás volt a sok levél a fákon, mivel gyermekeinknek nem kellett a tûzõ napon játszani, kellemes árnyat adó
fák alatt tölthették napjaikat. A sok levélbõl õszre bosszúság lett,
mivel gyermekeinknek térdig érõ falevélben kellett az udvaron játszaniuk. A gyermekek nem csak nehezen mozogtak a sok levél
között, de minden alkalommal a vizes levelektõl elázott a ruhájuk.
Mivel a takarító nénik nem gyõzték a rengeteg levél összeseprését, ezért a szülõk szülõi értekezleten felajánlották, hogy majd
besegítenek a levélgyûjtésbe. November 23-án egy kellemes napos
délután 6 szülõ, 6 gyermek és 3 bölcsõdei alkalmazott fogott össze,
hogy kupacokba sepregesse a sok levelet, és nemcsak a bölcsõde
udvarán, hanem az épület elõtt is.
Köszönjük a szülõknek a segítséget.
Martonosiné Hegegy Mária bölcsõdevezetõ

Köszönetnyilvánítás A Bábolnai Városi Óvoda

és Bölcsõde köszönetét fejezi ki a Bábolnáért Közhasznú
Közalapítványnak, hogy kérésünkre támogatást nyújtott
az óvoda udvarán lévõ 2 db életveszélyessé vált mászóka
azonnali felújításához.

Ismerõs ismeretlenek a tantestületben
Ha azt írom, hogy szeptemberben két új
arc tûnt fel a Bábolnai Általános Iskola tantestületében, akkor nem mondok teljesen
igazat. Hiszen Illyés Rita tanárnõ, csak az
iskolát most kezdõ elsõ osztályosoknak tûnhetett „új” pedagógusnak. Az ének-zene
szakos tanerõ ugyanis korábban három és
fél éven keresztül teljes munkaidõben avatta be itt a gyerekeket a muzsika és az éneklés rejtelmeibe. Most, óraadóként tért viszsza. Amikor felkérték a munkára, nagy
örömmel mondott igent, mert véleménye
szerint az itteni gyerekek jóval fogékonyabbak a mûvészetre nagyvárosi kortársaiknál.
Egyetlen feltételt kötött ki csupán, azt,
hogy a helyi kórust õ irányíthassa. Az énekkar azóta szorgalmasan gyakorol és a har-

móniák is egyre tisztában csendülnek fel.
Éppen ezért nagy szívfájdalma az elhivatott
pedagógusnak, hogy munkája gyümölcsét –
lévén más intézményben van a fõállása –
nem hallhatja. Az ünnepségeken, rendezvényeken az õ dirigálása nélkül szólalnak meg
a hosszas munkával kiérlelt dallamok. Ilylyés Rita mégis úgy látja, ebben a helyzetben is van segítsége, hiszen a hangszeres
elõképzettséggel rendelkezõ diákok ezekben a helyzetekben egy kicsit pótolhatják a
karvezetõt.
A szeptemberi évnyitón azonban egy valóban ismeretlen pedagógust is köszönthettek a diákok. Kozma Péter testnevelés,
földrajz és természetismeret szakos tanár
egyenesen a szombathelyi fõiskoláról került
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ide. A komáromi származású fiatal tanerõ –
bár kezdetben nem az oktatás kedvéért választotta ezt a szakmát – a tanítási gyakorlatokon megszerette munkáját. A határozatlan idejû szerzõdéssel Bábolnán tanító pedagógust a gyerekek hamar elfogadták.
Testnevelõként sokat tehet az osztályok
egységgé kovácsolásában, hiszen kedvencei
a csapatsportok, amelyek erre kiváló alkalmat teremtenek. Komolyabb fegyelmezési
problémái eddig nem akadtak, bár elmondása szerint vele is elõfordult, hogy tanítványai – fiatal kora miatt – inkább a barátot,
mintsem a nevelõt látták benne, ám a helyzetet jó pedagógushoz méltón kezelni tudta. Azt ugyan még nem tudja, hogy sorsa
hova vezényli a késõbbiekben, de az bíztatónak tûnhet, most úgy érzi: városunk iskolájában megtalálta a helyét.
- bm -
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PÁLYAVÁLASZTÁS, 2010.
Ismételten közeleg az az idõpont, amikor nyolcadik osztályos tanulóinknak választ kell adniuk arra a kérdésre, hogy merre tovább? Nehéz döntés ez diáknak, szülõnek egyaránt. Sok mindent figyelembe kell venni: elsõsorban az egyén elképzelését, vágyait, terveit. Ezt kell egyeztetni a tanulmányi eredménnyel és a felvételi követelménnyel. Napjainkban nem lenne szabad figyelmen kívül hagyni a munkaerõ
piac elvárásait sem, hiszen számos hiányszakma létezik ma Magyarországon, míg
egyéb területeken munkaerõ felesleg mutatkozik.
Iskolánk igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy diákjainknak
megkönnyítse a döntéshozatalt.
November 6-án Tatabányára utaztunk a Pályaválasztási Kiállításra. Itt megismerkedhettek a diákok megyénk középiskoláival, szakmai bemutatókat láthattak, tájékozódhattak az iskolák felvételi követelményeirõl.
November 13-án a GYÖK-kel közösen SULIBÖRZÉT szerveztünk iskolánkban. Itt
12 gyõri és a bábolnai középiskola tanárai, diákjai mutatták be intézményüket, tájékoztatást adtak az induló tagozatokról, szakmacsoportokról.
Informatika órán nyolcadikosaink pályaorientációs tesztet töltenek ki, amely segítséget nyújt a bizonytalankodóknak abban, hogy melyik szakirányt válasszák.
December 3-án pályaválasztási szülõi értekezleten adunk tájékoztatást a szülõknek a felvételi eljárás menetérõl, a betartandó határidõkrõl.

A tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok kitöltését a nyolcadikos osztályfõnökök végzik intézményünkben, ezzel is könnyítve a szülõk munkáját.
Ezek után már csak a jó félévi bizonyítvány megszerzése lehet a cél .Ehhez kívánok tanulóinknak jó felkészülést, sikeres felvételi vizsgát és eredményes pályaválasztást.

Betartandó idõpontok a felvételi eljárás során

2009. december 11.
2010. január 23. 10 óra
2010. január 28. 14 óra
2010. február 11-ig
2010. február 19.

jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára
írásbeli felvételi vizsga
pótfelvételi írásbeli vizsga
értesítés a felvételi vizsga eredményérõl
tanulói adatlapok és a jelentkezési lapok beérkezési
határideje
2010. febr.22.-tõl március 12-ig szóbeli vizsgák
2010. március 16.
ideiglenes felvételi jegyzék közzététele
2010. március 18-19.
tanulói adatlapok módosítása
2010. április 26-ig
értesítés a felvételi eredményrõl
2010. május 3-14.
rendkívüli felvételi eljárás
2010. május 10.
jogorvoslati kérelmek beérkezésének határideje
2010. május 28.
jogorvoslati kérelmek elbírálása
2010. június 23-25.
beiratkozás a középiskolába
Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelõs

Nyílt napok az általános iskolában
Az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen ebben a tanévben is - november 10. és
12. között - nyílt napokat tartottunk az általános iskolában.
Három napon keresztül vártuk az érdeklõdõ szülõket.
Kedden és szerdán az elsõ két tanórában
az alsó tagozatos gyerekek szülei, csütörtökön az elsõ három órában pedig a felsõs diákok szülei tekinthettek be tanulócsoportjaink oktató-nevelõ munkájának menetébe.

A szülõk láthatták gyermeküket, egy számukra nem mindennapi környezetben és
helyzetben. A szülõk elsõsorban saját gyermekük órai munkáját figyelték, de meggyõzõdhettek az osztálytársak tudásáról, a közösségbe járó tanulók egymáshoz való viszonyáról, a pedagógus munkájáról. Az
anyukák és apukák ízelítõt kaptak abból,
milyen a tanórák légköre, az órák hangulata, a pedagógus személyisége, gyermekekhez való viszonya.
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Ez a rendezvény a kapcsolattartás szempontjából is példaértékû, hiszen ezeken az
órákon szülõ, diák és pedagógus együtt van
jelen. A nyílt órák közötti rövid szünetek lehetõséget adnak egy kis információcserére,
beszélgetésre, személyes találkozásra.
Nagyon örültünk annak, hogy a szülõk
nagy számban éltek a lehetõséggel. Köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek az érdeklõdést. A visszajelzések és a magas
részvételi arány azt jelzi számunkra, hogy a
késõbbiekben is igény van ilyen, vagy hasonló programok szervezésére.
Peresztegi Gáborné igazgató
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TÉMANAP AZ EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATBAN
Az iskolában is egyre több programot projekt formában igyekszünk megvalósítani. November 18-án szerdán került sor a már
évek óta a novemberi egészségnevelési hónap keretében megrendezett témanap lebonyolítására. A projekt nem egy napra szól,
így most is elõkészültünk a tervezett programokra. Diákok és nevelõk faliújságokat készítettek a tantermekben és folyosón, valamint hogy kicsit az építkezés nyomai kevésbé látszanak és esztétikailag az aula vonzóbb képet mutasson magvakkal, termésekkel
töltött formás üvegekbõl , illetve a nap folyamán készített plakátokból prezentáltunk egy kiállításra való anyagot.
Sporttal, mozgással indítottuk az 5-6. osztályok számára az elsõ
blokkot. Ezzel egyidõben a 7-8.-os csoportok a már elõbb említett
plakáttal foglalkoztak. Ennek témája „Sportolj, mozogj!” volt. A
fantázia és a kézügyesség mellett a plakátra a témához kapcsolódó
néhány soros költemény is felkerült.
A második blokk ugyanez a tevékenység volt, csak a korosztályok cserélõdtek. Ezután készült el a kiállítás. A sport-mozgás
blokk lebonyolítói Gõgösné Rovács Ágnes és Kozma Péter voltak
A képzõmûvészeti blokk és kiállítás megszervezése az osztályfõnökök és elsõsorban Tóth Zoltánné érdeme.
A harmadik blokk “szakmaibb” volt, mert az egészséges életmód és egyéb a témához kapcsolható anyag feldolgozás történt játékos feladatlap formájában. A harmadik blokk anyagát Lányi
Szilvia állította össze.
Szerencsésnek nevezhettük magunkat az idõjárás tekintetében,
mert a negyedik blokkot az arborétumba terveztük és meg is valósítottuk. A sport, mozgás, egészség közelálló fogalmak, ezért ezen
a helyszínen ezt ötvöztük. Lóth József, az arborétum vezetõje és
Mózer György valamint munkatársaik íjászbemutatót tartottak és
persze mi is kipróbálhattuk az íjakat. A jó levegõ és az élmények
kellemes befejezést jelentettek számunkra. A negyedik blokk szervezõje Veres Zoltán.
A következõ napokban került sor az értékelésre, melynek során
a tanulók a kiállításról készült fotóval díszített oklevelet vehettek
át.
Veres Zoltán szervezõ tanár
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GYÖK VÁLASZTÁSOK 2009.
A Bábolnai Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat
2009. november 13-án pénteken választásokat rendezett a Bábolnai Általános Iskolában. A szavazatokat
07.30-tól-14.30-ig ill. 16.00tól-18.00-óráig adhatták le a
11-18 év közötti bábolnai lakosok.

A szavazást a Választási Bizottság az elõírt szabályoknak
megfelelõen, rendben bonyolította le.
Választási bizottság tagjai:
- Pásztor László
- Szabó Bence
- Baracskai Anett (elnök)
A választáson 5 képviselõ jelölt, illetve 1 polgármester jelölt

GYÖK összegzés
2009.
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat ebben az évben is tevékenyen részt
vett a város kulturális életében. Idén is
megszerveztük azokat a programokat, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak, illetve új eseményekkel tettük vonzóbbá rendezvényeinket.
Júniusban negyedik alkalommal rendeztük meg a Kutya Szépség- és Ügyességi Versenyt, melyet a verseny korábbi fõvédnökérõl, a tragikus körülmények között elhunyt
Eva Rhodesról neveztünk el. A rendezvény
rekord létszámú kutyát és gazdát, illetve
érdeklõdõt vonzott. A nevezési díjakból és
felajánlásokból több tízezer forint értékben
tudtuk támogatni a komáromi Rex Állatvédõ Egyesületet. Szintén júniusban került
sor a hagyományos Szent Iván Éjre, amelynek keretein belül megszerveztük a harmadik Tájékozódási Kerékpárversenyt. Harmadszor rendeztük meg a Bábolnai GYÖK
Póker Bajnokságot, ahol közel ötven ver-

indult, ahol az alábbi eredmény
született:

Polgármester jelölt:
Lengyel Dániel 79 szavazat

Képviselõ jelöltek:
Csillag Máté
28 szavazat
Csillag Vivien
33 szavazat
Mednyánszky Richárd
40 szavazat
Popovics Linda 56 szavazat
Vámos Gábor
26 szavazat

Érvénytelen szavazat: 0 db
Összesen:
86 db szavazat

senyzõ mérte össze tudását és szerencséjét.
A délután folyamán L.L. Junior szórakoztatta a zsúfolásig megtelt színházterem közönségét. Az estet a Cseperedõk Néptánc
Egyesület és az érdeklõdõk közös, tûz körüli táncával zártuk. Ezen a napon láttuk vendégül testvérvárosunk, Hidaskürt Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatát is egy új,
szorosabb kapcsolat kialakításának reményében. Októberben Ifjúsági Találkozón
vettünk részt a dél-olaszországi Lecce városában, ahol megismerkedtünk az olasz és
más európai országok kultúrájával, hagyományaival. Novemberben az általános iskolával közösen rendeztük meg a Sulibörzét,
ahol a tovább tanuló gyerekeknek próbáltunk segítséget nyújtani az iskolaválasztásban. Ugyanezen a napon tartottuk a GYÖK
választásokat is, ahol 86 érvényes szavazattal választottak új testületet a bábolnai fiatalok. Ezúton is szeretném az újonnan megválasztott GYÖK képviselõk, (Popovics
Linda, Csillag Vivien, Vámos Gábor,
Mednyánszky Richárd, Csillag Máté) és a
magam nevében mindenkinek megköszönni a részvételt és a szavazatokat! Igyekezni
fogunk legjobb tudásunk szerint végezni a

TÉLI SZÜNET

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a téli szünet december 23 –31-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap december 22.(kedd), a szünet utáni elsõ
tanítási nap 2009. január 4. (hétfõ).
December 19-én (szombaton) csütörtöki órarend szerint tanítunk.
A szünet idejére tanulóinknak és szüleiknek jó pihenést kívánunk.
Iskolavezetés
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A megválasztott képviselõk,
illetve polgármester 2 évre kaptak mandátumot.
GYÖK

dolgunkat. Természetesen az eddigiekhez
hasonlóan az Önkormányzat különbözõ
rendezvényein is segítséget nyújtottunk.
Végül szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a GYÖK programjainak megvalósításához. Külön köszönöm a GYÖK leköszönõ tagjainak, Körmendi Imrének, Dorogi Györgynek és Balázs Robinnak az elmúlt két éves munkáját.
Bízom abban, hogy a következõ két esztendõben is eredményes, sikeres munkát
tudunk végezni!
Bábolna minden kedves lakójának boldog ünnepeket kívánok a GYÖK nevében!
Lengyel Dániel
GYÖK polgármester

Új elnök
az Iskolaszék élén
Közel tíz év lelkes munka után
Mészárosné Domján Hajnalka
2009. júniusában leköszönt az Iskolaszék elnöki tisztségérõl.
2009. november 19-én az Iskolaszék élére a szülõk egyhangúlag
Rádokiné Nagy Évát választották
meg. Rádokiné Nagy Éva 15 éve
dolgozik óvónõként a tárkányi óvodában. Iskolánk Szülõi munkaközösségének tagja. Munkájához sok
sikert kívánunk.
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„Ismeret – Tudás – Játék a Pettkóban”
„A játék megolajozza a testet és a lelket.” (Benjamin Franklin)

A november hónap kollégiumi programjait az ismeretátadás, és a játékosság jellemezte.

aki elsõsegélyt tud nyújtani az orvos
megérkezéséig. Rendelet írja elõ, hogy
minden munkahelyen, minden mû-

A tanulók különös érdeklõdéssel és
fogékonysággal fogadták a következõ témákat
Fõbb bûncselekményi kategóriák
• természetkárosítás –engedély nélküli technikai jellegû sporttevékenység,
- engedély nélküli fakitermelés
• környezetkárosítás – védett állatfajok egyedeinek engedély nélküli behozatala az országba,
• hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése,
• tiltott állatviadal szervezése

Az egészségfejlesztést egy új oldalról
közelítettük meg, ahol a játékosság kapott nagyobb hangsúlyt. A gyermekközpontú oktatás lényege a játék. Fontos,
hogy ne fásuljanak a gyermekek a tanulás közben, fel tudjanak lélegezni, tudjanak egy kicsit mozogni, valamint
absztrachálni (elvonatkoztatni) a tudást, amit átvettek, más esetben alapozni egy új tananyagot.
Az elsõ foglalkozások keretében a
napjainkban fontos H1N1 vírusról és
egyéb fertõzõ megbetegedésekrõl tartottunk ismeretbõvítõ és felvilágosító elõadást.
Ennek megtartására Hérics Józsefné
védõnõt kértük fel, aki alaposan kitárgyalta a tanulókkal az influenza vírusok
jellemzõit, a betegség tüneteit, és a
megelõzés fontosságát. Ehhez a tanulóknak készítettünk ismeretátadó tablókat, illetve felhasználtuk az ÁNTSZ által
kiadott segédanyagokat is. Megszerveztük a védõoltást dr Kiss Katalin gyermekorvos segítségével.
A következõ foglalkozásokat a játékos elsõsegélynyújtás követte, amit négy
tanulócsoportban dolgoztunk fel.
Miért került erre sor? Nem tudunk
elsõsegélyt nyújtani!
A hazai lakosság csekély hányada bír
elsõsegélynyújtási ismeretekkel, óránként négy magyar hal meg hirtelen szívmegállásban és többségük megmenthetõ lenne, ha néhány percen belül valaki
megkezdené az elsõsegélynyújtást.
A váratlan rosszullét, az utcai, munkahelyi balesetek kényszerû szemtanúi
a döbbenet perceiben nem mindig tudják, mi a teendõ. Holott néhány egyszerû beavatkozás ismerete életmentõ lehet, amíg a mentõkre kell várni. Voltaképpen mindenkinek meg kellene tanulnia az elsõsegélynyújtás alapelemeit,
de legalább azt el kell érni, hogy egy-egy
közösségben (munkahelyen, iskolában,
szabadidõsportban stb.) legyen valaki,

szakban elsõsegélynyújtó felszerelést és
elsõsegély nyújtására kiképzett személyt
kell biztosítani.
A legfontosabb a vérzés csillapítása
és az újjáélesztés technikája (szívmaszszázs, mesterséges lélegeztetés), hiszen
a klinikai halál állapotában minden
perc számít. Magyarországon az emberek többsége attól fél: ha segíteni próbál, több kárt okoz, mint ha nem csinál
semmit, így évente sokan halnak meg,
mert nem részesítették õket elsõsegélyben.
A lovas szakképzõ iskolában naponta találkozunk kisebb-nagyobb sérülésekkel, ezért tartottuk fontosnak a tanulók felkészítését.
A foglalkozások levezetésére Sáfrány
Piroskát a kisbéri mentõállomás mentõtisztjét kértük fel, aki remek hangulatot teremtett a szituációs feladatokkal.
„Az elsõsegélynyújtás szakmai irányítását és ellenõrzését országosan az
Országos Mentõszolgálat végzi.”
A szituációs gyakorlatok kapcsán
megtanulták a fiatalok a szabályos mentõhívást, a vérzéscsillapítás módjait, a
fej-,tözs-,végtagsérülések ellátását, a
rosszullétek ellátását, a rovarcsípések
kezelését.
A harmadik témacsoportban a napjaikban fontos drogmegelõzéssel, a Környezet és Állatvédelmi törvénnyel ismerkedtek meg a tanulók. A Komárom
–Esztergom megyei Rendõrkapitányság
Bûnmegelõzési Osztályának munkatársai Pretsner Ramóna és Bakonyi Katalin
tartották a foglalkozásokat.

• állatkínzás
A megyére vonatkozó adatok!
2008. évre jellemzõ környezetvédelmi és állatvédelmi bûntettek
• környezetkárosítás -engedély nélküli sporttevékenység és engedély nélküli jármûvel történõ közlekedés védett
ill. fokozottan védett természetvédelmi
területeken. (6 eset)
• hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése (10 eset)
• állatkínzás (5 eset)
• lopás (hal, fa) 18 eset
• természetkárosítás (1 eset)
Válts szemléletet!
• Az állatkínzás közügy! – ne dugjuk homokba a fejünket!
• Bármilyen jogellenes cselekményt

észlelsz az adott témában, jelezd a megfelelõ hatóságnak. / rendõrség, természetvédelmi õrszolgálat, vadõr, állatvédelmi egyesületek, erdészet, jegyzõ, hatósági állatorvos, Állatvédelmi Õrszolgálat
KEZDJÜK EL!
• Tartsuk tisztábban környezetünket
- a Közterület Felügyelet is bírságolhat –
• A fákat telepítsük, és ne lopjuk!
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• Az erdõ a természet kedvelõké –
nem a technikai sportot ûzõké.
• Állattartóként a jó gazda gondosságával gondozzuk, és felügyeljük állatainkat!
A negyedik témacsoportba a szórakozás és az egyéni képességek megmutatása tartozott. Ekkor szerveztük meg a
Gyõri Nemzeti Színházba a közös látogatást, ahol színvonalas elõadók mutatták
be a „Made in Hungaria” címû zenés
darabot.
A kollégiumi „Leg..Leg..” verseny
igazi fiatalos hangulatban, sok ötlettel
és a diákönkormányzat közremûködésével került megszervezésre.
Megtudhattuk, hogy ki a legerõsebb,
ki a legvékonyabb, kinek a legszõrösebb
a lába, leghosszabb a körme, kinek a
legszebb a hajfonata, ki tud a legtöbb állathangot utánozni, ki tudja a legtöbb
fekvõtámaszt megcsinálni, kinek a legnagyobb a bicepsze, ki tud legjobban
megnevettetni másokat?

Köszönöm minden résztvevõ tanulónak az aktív és fegyelmezett megjelenést.
Az iskolavezetésnek az egyetértését a
programmal, a fenntartó Shagya Közhasznú Alapítványnak a színházlátogatáshoz a támogatást, az Agro-Trust Kft.
Rex kutya szalámi felajánlását, és az
elõadók színvonalas és jó hangulatú
foglalkozásait.
Szeretném, ha az elkezdett sikeres
kezdeményezéseknek jövõre is lenne
folytatása.
Bierbauer Imréné
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Változások az eboltással kapcsolatban
A veszettség elleni kötelezõ eboltásról dr. Mátray Árpád bábolnai állatorvost kérdeztük, aki elmondta, hogy továbbra is érvényes minden
ebtartóra nézve az, hogy kutyáját a három hónapos kor betöltésével kötelezõen be kell oltatnia. Ennek költségeit természetesen magának az állattartónak kell viselnie.
Ez eddig is így volt, de azért vannak változások is. Ezen túl bármely, az
adott területen illetékes magán állatorvosi praxist üzemeltetõ szakorvosnál
el lehet végeztetni a veszettség elleni védõoltás beadását. Ennél komolyabb változás viszont az a
rendelkezés, amely szerint
2009. január elsejétõl minden ötezer lakosnál nem
nagyobb településen, ahol
van állatorvosi rendelõ, úgy mint Bábolnán - nem
lehet összevezetett oltást
tartani, vagyis itt minden
ebtartó felhívás nélkül,
önként köteles az elõzõ
veszettség elleni oltást követõ egy esztendõ leteltével, elvinni az állatot szakorvoshoz. Vagyis idén
Bábolnán már nem lett meghirdetve egy oltási, valamint egy ezt követõ
pótoltási nap, amikor általában az összes ebtartó beadatja a kötelezõ oltást. Ezzel szemben idén, már mindenkinek magának kellett figyelnie az
elõzõ oltás óta eltetl egy esztendõ leteltét. Dr. Mátray Árpád pont az elõbb
említett változások miatt úgy gondolta, hogy szükség lehet egyfajta átállási idõszakra, ezért a bábolnai állatorvosi rendelõben, az elõzõ két hónap
minden hetének hétfõ délutánján be lehetett oltatni az ebeket veszettség
ellen. Dr. Mátray Árpád azonban szomorúan tapasztalta, hogy a korábban
megszokott elõre meghirdetett oltási napok hiányában sokan nem hozták
el kutyájukat a kötelezõ védõoltás beadására. Dr. Mátray Árpád persze lehetségesnek tartja azt is, hogy akik nála nem jelentek meg az orvosi rendelõben, máshol, más orvossal oltatták be a kutyákat. A neves bábolnai
szakember arra azonban nyomatékosan felhívta a figyelmet, hogy a veszettség a mai napig halálos kimenetelû betegség, aki pedig nem végezteti
el a kötelezõ vakcina beadatását,- és mindez kiderül - az még akkor is ha
nem történt probléma, - vagyis senki sem betegedett meg veszettségben az eredeti oltás több mint tízszeresét is kifizetheti büntetésként.
N.A.I.

A kutyabajunk
Lakossági bejelentésre reagálva a
polgármesteri hivataltól kaptam egy
levelet, melyben felhívják figyelmem a
póráz nélküli kutyasétáltatás rizikóira. Szakszerû, emberi megkeresés volt.
Jogosságát nem vitatom, a tényt elismerem. Ezúton szeretném a véleményem megosztani - az üggyel kapcsolatban- az olvasóval.
Tudomásom szerint néhány ezer
embernek nevezett élõlény él különféle körülmények között Bábolnán. Jórészük elvárja a viselkedési normák
betartását. Többek között én is. Konkrétan a következõkre gondolok:
- ha valakivel kontaktust szeretnénk teremteni, elõször is köszönünk.
- megfelelõ távolságtartással, tisztelettel viseltetünk, különösen a jóval
idõsebbek irányába, hiszen az idõ elszáll mindenki fölött.
- nem üvöltözzük a kisgyerek jelenlétében a szülõnek, hogy kitapostatjuk
a beleit.
Így a nagyon frusztrált, hiányos
mûveltségû emberkék viselkednek.
A böllér, ha szakmát szerez nem
azzal kezdi, hogy az utcán az elsõ élõlénybe belevágja a bökõt, hisz ez a

szakmája. Normális esetben van ez
így .
Ha a felesége jelenléte inspirálja
egy kis kakaskodásra, meg azzal a veszéllyel jár, hogy nem mindenki ilyen
visszafogott, mint én voltam, aztán lehet magyarázkodni!
Tanult “barátom” a nagyságot nem
cm-ben mérik, talán az ego-t. Lehet,
az egyetemen, esetleg otthon nem vértezték föl ilyen “ disciplinákkal “ Az
emberréválás nevû társasjáték során
ezek nélkülözhetetlen tényezõk. Kíváncsi vagyok az ilyen ember mire neveli gyerekét.
Javasolom összeszámolni a napnapra Bábolnán kóborló kutyákat. A
szabály az szabály. Egyben felhívom
bejelentõ szíves figyelmét arra: mindenkin lehet fogást találni. Haza kell
menni készíteni egy vagyonosodási
nyilatkozatot, adóbevallást, nem kifelejteni belõle semmit. Be kell tartani
az elõírt sebességet a közúton. Nem
mindig tudunk megállni.
Végül pedig jó egészséget kívánok a
kicsinek, remélve azt, hogy az apja
emberségre fogja tanítani, mégha jogász is!
Szegedi Sándor ny.mg.mérnök
(két fegyelmezett kutya gazdája)

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
RENDÕRKAPITÁNYSÁG KOMÁROM
kapitányságvezetõ Dr. Forrai Zsolt r.alezredes
2900 Komárom, Igmándi út 24. Pf. 60.
Telefon.: 34/541-020; IRM: 21/52-50; Fax: 34/541-020

Rendõrségi felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt idõszakban
térségünkben megszaporodott a kerékpáros balesetek száma. Komárom
belterületén 2009. november 24-én az esti órákban két esetben is történt
súlyos sérüléses baleset, amelyeknek olyan kerékpárosok voltak a részesei,
akik nem viseltek láthatósági mellényt, illetve nem volt a kerékpárjuk
kivilágítva.
Felhívjuk a figyelmet a korai sötétedésre tekintettel, a kerékpárokon a
világítás használatára, valamint a baleset-megelõzés, a kerékpárosok biztonsága érdekében a láthatósági mellény lakott területen történõ
használatára!
A balesetmentes közlekedés mindannyiunk érdeke.
Komárom, 2009. november 25.
Tisztelettel:
Dr. Forrai Zsolt r. alezredes sk.
kapitányságvezetõ

Örökbefogadás felelõsséggel

Több mint tíz éve mûködik Komáromban a Rex Állatvédõ Egyesület. Az elhivatott állatbarátok azt a feladatot vállalták magukra,
hogy a gazdátlan, elkóborolt kutyáknak, macskáknak átmeneti otthont biztosítanak és az eleven szõrpamacsokat igyekeznek mielõbb
szeretõ gazdiknál elhelyezni. Tevékenységüket a Komáromban már
rendszeresen megrendezett örökbefogadó napokon népszerûsítik,
ám – mint dr. Muravölgyi Zsuzsanna, az egyesület tagja kérdésünkre elmondta – a környezõ falvakban, városokban is bemutatják
szeretetre éhes gondozottjaikat. Így jutottak el november 21-én Bábolnára is, ahol a borongós idõ ellenére akadtak olyanok, akik kutyatáppal, meleg takarókkal, sõt kutyaóllal is támogatták az anyagi
nehézségekkel küzdõ szervezet munkáját. Persze, a legtöbben az
örökbefogadásra felkínált négylábúak miatt jöttek ki. Információnk szerint néhány kutya szeretõ családba került. Az õ sorsukat a
továbbiakban is figyelemmel kíséri a Rex Állatvédõ Egyesület.
Mint azt ugyanis dr. Muravölgyi Zsuzsanna állatorvos kifejtette,
nem titkolt céljuk,
hogy a felelõs állattartást propagálják.
A rengeteg kóbor és
az utak mentén elcsapott kutya, macska ugyanis rólunk,
társadalmunk e tekintetbe vett éretlenségérõl ad siralmas bizonyítványt.
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Rendkívüli téli idõjárás
A téli idõjárás hazánkban általában akkor okoz problémát, ha a hõmérséklet
tartósan és jelentõsen alacsonyabb a megszokottnál, illetve ha a hosszantartó, vagy
intenzív csapadékkihullás miatt a megszokott mértéket jelentõsen meghaladó
mennyiségû hó esik. Az ilyen szélsõséges
téli idõjárás Magyarországon nem túl gyakori, bekövetkezésére azonban részben
számítani lehet.
A hõmérséklet jelentõs mértékû csökkenését az idõjárási szakemberek viszonylag nagy pontossággal elõre tudják jelezni,
így általában van idõ a felkészülésre. Hazánkban a
-8, -10 oC téli hõmérséklet nem számít ritkaságnak, ha azonban a lehûlés
tartósan (napokig, esetleg egy-két hétig)
–15 –18 oC körüli, vagy az alá esik, komoly ellátási, közlekedési és egyéb problémákra lehet számítani. Ilyen eset évtizedenként általában egyszer fordul elõ.
A megszokottnál nagyobb hómenynyiség kihullása, amely komolyabb problémát okozhat, általában négy-ötévente
következhet be. A havazás kezdete viszonylag nagy biztonsággal elõre jelezhetõ, mértéke és idõtartama azonban többnyire csak becsülhetõ, így a leginkább célravezetõ megoldás a körültekintõ felkészülés és megfelelõ tartalékok felhalmozása.

A rendkívüli téli idõjárás lehetséges
következményei

A hideg hatására a vasúti váltók befagyhatnak, csak nehézségek árán mûködtethetõk, ami fennakadásokat okozhat a
közlekedésben.
Ha a hideg hó nem tud összetapadni, a
porhóból a szél hatalmas torlaszokat
hordhat össze, amely akadályozhatja a
közúti közlekedést.
A közlekedés nehézségei miatt akadozhat a közellátás, egyes áruk ideiglenesen
és helyenként hiánycikké válhatnak.
Akadályokba ütközhet az egészségügyi
ellátás, a betegszállítás, egyes gyógyszerek
beszerzése megnehezülhet.
A gázvezetékek befagyhatnak, így a vezetékes gázellátásban hosszabb-rövidebb
ideig tartó szünetekre lehet számítani.
Az elektromos áram felhasználásának
várható növekedése miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az áramszolgáltatásban.
A hó egyes településeket, sõt egyes tájegységeket elvághat a külvilágtól.
A hó súlyától az épületek födéme (tetõszerkezete) károsodhat.
Ha a hõmérséklet nem túl alacsony, és
a csapadék esõ formájában hullik ki, a víz
a szilárd tárgyak felületére fagyva jégréteg
kialakulását eredményezheti, amely rendkívül megnehezítheti a közlekedést, vagy
esetleg lehetetlenné teheti azt. A vastag
jégréteg az elektromos távvezetékekre és
távíróvezetékekre fagyva könnyen tönkreteheti azokat, komoly energiaellátási nehézségeket okozva ezzel.
Az emberek esetében a legnagyobb veszélyt a fagyási sérülések kialakulása, illetve a testhõmérséklet veszélyes mértékû
csökkenése jelenti, amely súlyos, esetleg
végzetes következményekkel járhat.

Amit tenni kell:

Folyamatosan kísérje figyelemmel az
idõjárás-jelentést, hogy idõben fel tudjon
készülni.

Tartson otthonában olyan mennyiségû
élelmiszert, amely az egész család számára elegendõ, legalább egy hétre.
Tartson készenlétben alapvetõ gyógyszereket, kötszert, és legalább egy hétre
elegendõ mennyiséget a folyamatosan
szedett gyógyszerekbõl.
Amennyiben a családban csecsemõ
vagy kisgyermek van, tartalékoljon a számára szükséges tápszerekbõl, gyógyszerekbõl és egyéb nélkülözhetetlen cikkekbõl.
Ha lakását vezetékes gázzal fûtik, (ha
lehetséges) gondoskodjék hagyományos
fûtõeszközökrõl és fûtõanyagokról, arra
az esetre, ha kimaradás lenne a gázszolgáltatásban.
Gondoskodjék szükség-világítóeszközökrõl (pl. petróleumlámpa és petróleum, palackról mûködtethetõ gázlámpa,
elektromos lámpa) áramkimaradás esetére.
Tartson üzemképes állapotban egy
elemrõl mûködtethetõ rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket, arra az esetleg, ha megszûnne az áramszolgáltatás.
Szélsõséges idõjárási viszonyok között
senki ne hagyja el otthonát, csak ha meggyõzõdött róla, hogy úti célját biztonsággal
eléri, és a visszautazás feltételei is biztosítottak. Ha ezen feltételek hiányában is elkerülhetetlen az utazás, nagyobb távolságra soha ne induljon el egyedül!
Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan
megtennie, öltözzön rétegesen, felsõruházata lehetõleg legyen vízhatlan, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát.
Gépkocsival csak akkor induljon el, ha
feltétlenül szükséges, gépjármûve megfelelõ mûszaki állapotban van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok,
hólánc, tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok, stb.). Ebben
az esetben sem tanácsos egyedül elindulni.

Indulás elõtt a gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább egy napi étkezésre elegendõ élelmiszert.
Legyen felkészülve, hogy gépkocsija
bármikor elakadhat és esetleg csak napok
múlva fogják kiszabadítani. Öltözetét úgy
állítsa össze, hogy szükség esetén gyalog is
képes legyen folytatni útját.
Amennyiben hosszabb idõt (néhány
órát) kénytelen álló gépjármûvében tartózkodni, a motor járatásával fûtheti az
utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-tizenöt percenként szellõztetni. Az álló jármû utasterébe ugyanis kipufogó gázok
szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhatnak.

Amit ne tegyen:

Alkoholt soha ne fogyasszon, a hideg
elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítõ
hatása után csökkenti a fizikai teljesítõképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz,
illetve csökkenti a helyzetfelismerõ- és ítélõképességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.
Ha áramkimaradás esetén, belsõégésû
motorral hajtott áramfejlesztõt használ,
soha ne a lakásban (lakóépületben) üzemeltesse. A keletkezõ égéstermékek mérgezést okozhatnak.
Ne kísérelje meg az áramfejlesztõt a
lakás (lakóház) elektromos rendszerére
csatlakoztatni! Ezt csak képzett elektromos szakember teheti, a házilagos kivitelezés életveszélyes lehet.
Ne kísérletezzen a vezetékek házilagos
megoldásával! A fogyasztókat csak szabványos, érintésvédelmi szempontból megfelelõ elosztó, illetve hosszabbító kábel közbeiktatásával csatlakoztassa az áramfejlesztõhöz.
Az energiaellátás megszakadása esetén, a fûtés hagyományos tüzelõberendezés ideiglenes beállításával biztosítható.
Ebben az esetben különös gondot kell fordítani a tûz kialakulásának megelõzésére
és a füstgázok megfelelõ elvezetésére.
Nem megfelelõ méretû és nem kellõen
rögzített füstelvezetõ csöveket ideiglenesen se használjon.

Vírus van, pánik nincs!

Létezik olyan vélemény, amely szerint a betegség a legdemokratikusabb dolog a világon. A vírusok vagy a baktériumok ugyanis nem válogatnak áldozataik között. Fiatalt, öreget, egészségeset
és gyengét, jómódban élõt és szegényt egyaránt megtámadnak.
Éppen ezért településünk három háziorvosát arra kértük, osszák
meg olvasóinkkal tapasztalataikat a hírhedt H1N1 vírussal kapcsolatban.
Dr. Jankó Miklós szerint szerencsére nincs pánik az új típusú
influenza miatt. Eddig két páciense fertõzõdött meg a H1N1-el,
de mindkettõ meggyógyult. Tömeges megbetegedést napjainkig
nem tapasztalt körzetében, ennek ellenére, vagy éppen ezért a
szakember a védõoltás fontosságát emelte ki. Õ maga jó példával
járt elöl, hiszen a vakcina megérkezése után az elsõ injekciót magának kérte. Azóta mintegy négyszázan követték példáját. A megelõzés azért is lényeges – emelte ki dr. Jankó Miklós – mert ma
már Bábolnán nagyon kevesen vannak, akik a múlt század elsõ
felében túlélték az akkor világra szóló járványt okozó spanyol náthát. A háziorvos sajnálattal jegyezte meg, hogy a neves szakemberek ajánlása ellenére igen kevés kismama oltatta be magát. Pedig õk – állapotuknál fogva – potenciálisan veszélyeztettek.
A H1N1-el kapcsolatban kialakult hisztériát dr. Fatán István
háziorvos is elítélte. Mint mondta a rettegett kórokozó a közönséges, január-februárban tomboló vírus egyik „rokona”, vagyis a
szezonális influenzától egy alfajában különbözik. Mint az ilyen
betegségek általában, ez is cseppfertõzéssel terjed és 3-6 nap lappangási idõ után jelentkeznek a tünetei. Még ez alatt is érdemes
a védõoltást beadatni, mert így elkerülhetõ a szövõdmények –
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Azokat a PB gázzal üzemelõ fûtõkészülékeket, amelyek nincsenek a kéménybe
kötve, vagy az égéstermékek szabadba történõ kivezetése más módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan
zárt térben. A helyiség nagyságától és a fûtési fokozattól függõen legalább egy-másfélóránként szellõztetni kell a helyiséget,
ellenkezõ esetben a felgyülemlõ égéstermékek mérgezést okozhatnak.
A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne hagyja nyitva a fûtõkészülék
elzárócsapját! Az ezekbe beépített biztonsági berendezések általában kielégítõen
mûködnek, de saját és családja biztonságát ne bízza a véletlenre.
Ne terhelje a távbeszélõ vonalak felesleges hívásokkal! A telefonvonalak egy része megsérülhet, míg másokra a mentésben résztvevõ erõknek lehet szüksége.
Gondoljon arra, hogy esetleg életmentõ
hívás szenvedhet késedelmet egy-egy kevésbé fontos beszélgetés miatt.
Információk kérhetõk a megyei
útállapotokról:
Komárom-Esztergom Megyei Állami Közútkezelõ Közhasznú Társaság
Tel.: (34) 311-866 (24 órás folyamatos
diszpécseri szolgálat!)
https://www.kemkozut.hu
Információk kérhetõk az országos
közutak és autópályák útállapotokról:
UTINFORM
Tel.: (1) 336-2400 (központi ügyelet)
https://www.kozut.hu
AUTÓPÁLYÁK
Tel.: (1) 436-8333 (központi ügyelet)
https://www.autopalya.hu
Megyei autópálya mérnökségek
Komárom Tel.: (34) 357-773
Bicske Tel.: (22)350-811
Információk kérhetõk a szomszédos
megyék közútjainak állapotáról:
Pest megye tel.: (27) 392-780
Veszprém megye tel.: (88) 421-220
Gyõr-Moson-Sopron megye
tel.: (96) 319-392
Fejér megye tel.: (22) 316-271

leggyakrabban a tüdõgyulladás – kialakulása. A vakcina két hét
alatt alakítja ki szervezetünkben a védettséget. Amennyiben mégis ledönt a lábunkról a betegség, azt dr. Fatán István szerint ne
próbáljuk meg antibiotikummal kezelni. Ezen gyógyszerek
ugyanis csak a bakteriális fertõzések esetén javítanak állapotunkon. – Ilyenkor ágynyugalomra, fokozott folyadék- és C-vitaminbevitelre valamint lázcsillapításra van szükség – tanácsolja a háziorvos. Aki pedig a kalapkúrában hisz, hát az is kipróbálhatja azt
két orrfújás között.
Ott jártunkkor dr. Kiss Katalin gyermekorvos rendelõjében folyamatosan csörgött a telefon. Ez is jelzi, hogy a szülõkben bizony
sok még a megválaszolatlan kérdés az oltással és az egyre közeledõ járvánnyal kapcsolatban. A doktornõ is megjegyezte, hogy
megnõtt az érdeklõdés a sokat emlegetett vakcina iránt. Háziorvos kollégáihoz hasonlóan õ is a korrekt tájékoztatásra helyezte a
hangsúlyt. Mint mondta, az orvosnak nem a rábeszélés a dolga,
hanem a széleskörû felvilágosítás. Ezek után a szülõk – megbízva a szakember hozzáértésében – nyugodtabban oltatják be gyermeküket.
Természetesen dr. Kiss Katalin is hallott arról, hogy a szakmán belül megoszlanak a vélemények az oltóanyaggal kapcsolatban. A tisztánlátás érdekében ezért minden ezzel kapcsolatos
háttéranyagot elolvasott, epidemiológiai (járványügyi) konferencián vett részt és megismerte az általa nagyra értékelt szaktekintélyek álláspontját. Ez alapján úgy látja: fontos, hogy az 1 év feletti és a közösségbe járó gyerekek, fiatalok megszerezzék a kellõ védettséget. Ahol pedig a kicsiket nem lehet beoltani, ott a szülõk
felelõssége, hogy maguknak kérjék az injekciót – megelõzve így a
családon belüli fertõzést.
– bakos mónika –
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TEKE - szenzációs õszi sikerek: BSE tartja az elsõ helyet,
Körmendi Imre korosztálya legjobbjai közt

Az õszi szezon befejeztével ismét
szenzációs sikert könyvelhetnek el a
BSE tekézõi: õk az NB II középcsoportjának listavezetõi. Nemrég, a nyár folyamán még kevés önbizalommal vágtak
bele második NB II-es bajnoki szezonjukba. Sok gonddal, problémával küzdöttek, de mint azt a mellékelt példa
mutatja, sikerült túljutniuk a nehézségeken, és elismerést érdemlõ sikerek
kovácsai lettek.
A bajnokság nyolcadik fordulójában
a Pét együttesét fogadták hazai pályán. A
tabella akkori negyedik helyezettje rutinos, régi NB II-es csapat, ráadásul Péten komoly tekeélet zajlik, több csapat
is mûködik, úgyhogy tehetséges játékosokból nincs hiány. Ez látszott is a mér-

kõzésen, hiszen fej-fej mellett haladt a
két együttes, minimális különbséggel
bár, de a mieink vezettek mindvégig.
Balom Sándor ezúttal kicsit gyengélkedett, ezért helyette Barányi Ferenc folytatta a játékot. A két testvér, Körmendi
Zoltán és Körmendi Imre azonban
csúcsformában teljesített, így a szoros
küzdelem vége szép hazai gyõzelem lett,
mellyel tekéseink bebiztosították tabellán elfoglalt elsõ helyüket, sõt, idén már
harmadik alkalommal döntötték meg a
pályacsúcsot.
Bábolna SE - Péti MTE 6 : 2 (3077 :
2984).
A Bábolna SE játékosai: Torma József
(511 fa, pf.), Körmendi Zoltán (538 fa,
pf.), Szilágyi András (501 fa), Körmendi

H. Csapat.

J

GY

D

V

1. Bábolna SE
2. KÖFÉM SC
3. Sárisápi Bányász SE
4. Csór T-T FC
5. Dunaújvárosi AC
6. Péti MTE
7. ZOLTEK SE
8. Olajos TK
9. Lénárd-Team Tata SE
10. Dorogi ESE

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
5
5
4
4
4
2
2
1

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

2
2
2
3
3
4
4
6
6
7

Szettpont
Csapatpont Bü Pont
SZ
V
SZ
V
114.5 77.5 42.5 21.5 0 12
109.5 82.5 37.5 26.5 0 12
110
82
41 23 0 11
97
95
34 30 0 10
98
94
35 29 0 9
90 102
34 30 0 8
97
95
32 32 0 8
91.5 100.5
28 36 0 4
77 115
19 45 0 4
75.5 116.5
17 47 0 2

AZ IFJÚ KARATEBAJNOK
A mindössze nyolc esztendõs Pataki Bence Magyarország
egyik legjobb korosztályos karateversenyzõje, aki jelenleg már a
saját korcsoportjának világbajnokságára készül.
Pataki Bence négy és fél esztendõsen kezdte el ûzni ezt a
rendkívül kemény küzdõsportot. Természetesen a karate szeretete Bencénél is úgymond “családi vonás”, hiszen már az édesapja is ezt sokak által jól ismert keleti harcmûvészetet gyakorolta.
Bence elmondása szerint a karate vissza-visszatérõ gyakorlatait fõleg édesapjától tanulta meg, akit megkért, hogy mutassa be
számára a karate alapmozdulatait. Késõbb a sok együtt gyakorlás
során, az évek alatt számára is rutinná vált azok végrehajtása.
A nyolcéves karatebajnok elmondása szerint ugyan a küzdelmek során fájdalmas találatokat is elszenved, ugyanakkor félelemérzet ennek ellenére aligha van benne. Bence két éve jár különbözõ korosztályos versenyekre, ahol úgynevezett katában és
kümitében is megméretteti magát.
A kata egyfajta formagyakorlat, míg a kümite maga a küzdelem, vagyis amikor Bence valódi ellenfelekkel méri össze az erejét. A nyolcéves karateversenyzõ eddigi pályafutása során összesen hét arany, három ezüst és ugyanennyi bronzérmet nyert,
most pedig épp a korosztályos világbajnokságon mutatja meg,
hogy mit is tud errõl a sportról.
Persze az ilyen tehetséges karatékák mögé mindig kell egy jó
edzõ és egy jó klub. Filep Imre, Bence edzõje, aki a komáromi

Imre (530 fa, pf.), Morvai Gábor (511
fa, pf.), Balom Sándor / Barányi Ferenc
(486 fa).
A szezon utolsó mérkõzésére Csépen
került sor a Lénárd-Team Tata SE otthonában. A csoport legnehezebb pályája a
csépi, amellyel kapcsolatban már többször, több csapat is kifogást emelt. A nehézséget a pálya rossz mûszaki állapota
okozza, mely kimondottan kellemetlen
versenykörülményeket teremt. Elõzõ
szezonban tekézõink vereséget szenvedtek itt, ezért mindenkiben égett a visszavágás iránti vágy. Vágyukat valóra váltották, hiszen lehengerlõ, sima gyõzelmet
arattak idegenben. Már-már az ötszáz fa
közelébe is kerültek ezen a sok megpróbáltatást nyújtó pályán. Ezúttal Szilágyi
András fogott ki rosszabb napot, õt cserélte le a csapat vezetõje, és most is
Barányi Ferenc léphetett pályára csereként.
Lénárd-Team Tata SE - Bábolna SE 0
: 8 (2654 : 2813).
A Bábolna SE játékosai: Torma József
(482 fa, pf.), Körmendi Zoltán (466 fa,
pf.), Körmendi Imre (471 fa, pf.), Szilágyi András / Barányi Ferenc (438 fa,
pf.), Balom Sándor (482 fa, pf.), Morvai
Gábor (474 fa, pf.).

Tempó Karateegyesület vezetõje is egyben, úgy gondolja,
hogy a karate már akár három éves korban elkezdhetõ, de mivel az ilyen pici gyerekek még nem tudnak
egyedül edzésekre járni,
ezért fontos a szülõi elhivatottság is.
Filep Imre szerint óriási
hajtóerõ lehet, ha valamelyik szülõ, netán idõsebb
testvér is ez a sportot ûzi. A
komáromi edzõ szerint igazán különleges tehetség
nem szükséges a karatéhoz, ennél talán fontosabb a családi háttér és az, hogy a gyermek is kitartó legyen. Bence edzõje szerint
az ifjú karatebajnoknál a tehetség egyfajta jó érelemben vett “koraérettséggel” párosul, ami nagyban könnyítheti egy fiatal versenyzõ eredményességét. Filep Imre szerint mindenképpen óriási dolog részt venni egy világbajnokságon, hiszen itt hatvan-hetven kisgyermek küzd az érmekért, méghozzá egyenes kieséses
rendszerben, így akár egy rossz felkelés, vagy gyomorrontás is
könnyen véget vethet a vb.-n való jó szereplésnek. Reméljük
Bence Belgrádból, a korosztályos világverseny helyszínérõl is kiN.A.I.
tûnõ eredménnyel térhet majd haza
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A BSE tekecsapata tehát hat gyõzelemmel és csupán két vereséggel az NB
II középcsoportjának õszi listavezetõje
Körmendi Imre, a BSE ifjúsági játékosa nem csak csapaton belül, hanem
egyéniben is bizonyított – immár nem
elõször. A szakosztály vezetése benevezte a serdülõ egyéni országos bajnokságba. Elsõ lépcsõben megnyerte a megyei
döntõt, majd a területi versenyen hatodik helyezést ért el, így bejutott az országos elõdöntõbe. Itt szintén hatodikként
végzett, mely egyenes utat biztosított
számára az országos döntõbe. Ezt a versenyt december 12-én és 13-án rendezik Szolnokon, ahol eddigi teljesítménye
alapján az elsõ tízbe várják a fiatal tekézõt csapattársai.

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:
Török Sándor
Pruzsinszki Erika (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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LABDARÚGÁS, megyei elsõ osztály
- egy-eegy bíztató teljesítmény,
de még mindig vegetál a csapat
November 1-jén a tizenkettedik fordulóban Tardosra látogattak labdarúgóink. Az elõkelõ negyedik helyen álló ellenfél a papírforma szerint nyerte a
meccset, bár hat játékosunk hiányzott
betegség miatt. Ollé István edzõnek komoly fejtörést okozott a csapat összeállítása, így játszhatott egy ifjúsági játékos
Zsidi Márk, aki mindenki megelégedésére tette a dolgát. A nyolcvanadik per-

nagyobb szerencsétlenségünkre a mérkõzés lefújása elõtt kaptunk be egy szerencsétlen gólt, ráadásul az egész találkozón egész jól játszott a csapat.
Bábolna SE-Kecskéd KSK 1-3 (ifi: 0-0).
Az õszi szezon utolsó fordulójában a
nyolcadik helyen tanyázó Kecskéd csapata látogatott Bábolnára. Az elsõ félidõben szenzációsan futballoztunk, akár öt
gól elõnyt is kovácsolhattunk volna, de

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt
és kedves családját
a 2009. december 12-én
megrendezésre kerülõ

Antos Csaba
Kézilabda
Utánpótlás
Emléktornára

Sport
Helyszín:
Bábolna Városi Sportcsarnok

Program:
9.45
Megnyitó
10.00-10.35 Öttevény- Nagyigmánd
10.45-11.20 Bábolna- Tarján
11.30-12.05 Tarján- Nagyigmánd
12.15-12.50 Öttevény- Bábolna
13.00-13.35 Tarján- Öttevény
13.45- 14.20 Nagyigmánd- Bábolna
14,30
Eredményhirdetés
Megjelenésére feltétlen
számítunk!

KÉZILABDA - a merész cél egyelõre
reális: õszi elsõ a BSE

cig jól tartotta magát együttesünk, addig
csupán 1 : 0 arányban vezetett a Tardos.
Volt egy kihagyott helyzetünk is, de sajnos ezt követõen összeroppant a csapat.
Tardosi FC - Bábolna SE 4-0 (ifi: 2-0).
Következõ hétvégén az Ács együttesét
fogadták focistáink hazai pályán. Õk a
mérkõzés elõtt egy hellyel elõztek meg
minket a tabellán, ezért rangadónak is
felfoghatjuk a találkozót. Aztán parádésra sikerült a meccs, bár a játék képe némi elégedetlenségre adott okot. Az elsõ
félidõben öt gólhelyzetünk is kimaradt,
majd Frank Attila törte meg a jeget és
szerzett remekbeszabott gólt. Védelmünk is kitûnõen állta az ácsi rohamokat, mégis sikerült kiegyenlíteniük. A
második félidõben Ollé István kezdte el
a gólgyártást, majd Szendi Ádám talált
az ellenfél hálójába, Márkus József is
beállt ebbe a sorba, és Horváth Miklós
önbizalmának is jót tett, hogy betalált az
ellenfél hálójába. Sajnos a vége felé az
Ács még eljutott a kapunkig, de ez a gól
már nem tudta feltámasztani reményeiket. Bábolna SE - Ácsi Kinizsi 5-2 (ifi:
2-2).
A tizennegyedik fordulóban Komáromba látogattak legényeink. Az ellenfél
is az élmezõnyhöz tartozott, mégpedig a
tabella ötödik helyén, a mérkõzés egyértelmû esélyeseként. Aztán meglepetésre
kilencven percig 0 : 0 volt az eredmény,
sõt, nekünk voltak gólhelyzeteink. Leg-

nem így történt. Habár Márkus József
révén vezetést szereztünk, ezt az elõnyt
nem tudtuk megbecsülni. Középpályán
sorra adtuk el a labdákat, játékunk
szervezetlenné vált, gólhelyzeteinket
sorra elpuskáztuk. Ahogy az lenni szokott ez megbosszulta magát, és az ellenfél felülkerekedett egyre fáradó játékosainkon. Így a szezon végét 15 ponttal, 4
gyõzelemmel, 3 döntetlennel és 8 vereséggel a 12. helyen zártuk. Bábolna SE Kecskéd KSK 1-3 (ifi: 0-0).
Év közben kevés szó esik az ifjúsági
csapatról, mely a felnõttek árnyékában
vívja küzdelmeit. Az edzõknek több
éven keresztül súlyos problémát jelentett a játékosok hiánya, melynek következtében javarészt serdülõ korú gyerekek játszanak a csapatban. Csongrádi
Péter edzõ szerint ez a gond oldódni látszik, hiszen egyre többen látogatják az
edzéseket, egyre többen lesznek hadra
foghatók a bajnoki meccseken. Az eredmények is bíztatóak, 3 gyõzelemmel, 2
döntetlennel és 10 vereséggel a tarsolyukban 11 ponttal a 13. helyen várják a
folytatást. Csongrádi Péter lapunk számára azt is elmondta, hogy a most következõ szünettõl sokat várnak. Neveztek a téli teremkupára, de a tél folyamán még más felkészülési tornák, mérkõzések is várhatók.
H.P.

A megyei elsõ osztályú nõi kézilabda bajnokság 7. fordulójában
az egyik nagy ellenfél, a Kisbér csapata látogatott Bábolnára. Az ellenfél kitûnõen kezdett, kemény, színvonalas mérkõzés kerekedett
a találkozóból. Szerencsére kapusunk jó napot fogott ki, és neki, illetve a lányok küzdõképességének köszönhetõ, hogy az elsõ félidõt
kisebb arányú kisbéri vezetéssel megúszták. A második félidõben
aztán valamelyest sikerült feloldani a görcsös játékot. A több cserelehetõségnek és a végjátékra még megújulni képes támadójátéknak köszönhetõen lányaink háromgólos gyõzelemmel zárhatták a
mérkõzést. Bábolna SE – Kisbér 19 : 16.
Tarjánba látogattak ezt követõen kézilabdásaink, mely csapat
nem jelent komolyabb játékerõt. A nyilvánvaló cél a gólarányjavítás volt, mely remekül sikerült. Tarján – Bábolna SE 13 : 40.
A téli szünet elõtti utolsó mérkõzésüket Ács ellen hazai pályán
játszották lányaink. Az Ács mindig kemény ellenfél, sok, már-már
durva szabálytalanság jellemzi játékukat. Külön taktikát kell ellenük alkalmazni, mely eddig minden alkalommal bevált. Ezúttal
szorosabban alakult a mérkõzés, de mindvégig stabilan kezükben
tartották a meccset kéziseink, és a végeredmény sem volt kétséges.
Bábolna SE – Ács 21 : 17.
Nyolc mérkõzésbõl 1 vereséggel, 1 döntetlennel és 6 gyõzelemmel a BSE vezeti a bajnokságot.
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,,Tóth József Utánpótlás Labdarúgó Emléktorna’’
Az 1970-es évek egyik meghatározó bábolnai labdarúgójáról, Tóth Józsefrõl – aki sajnos már nincs köztünk – nevezték el azt az utánpótlás focitornát,
melyet november 28-án rendeztek sportcsarnokunkban.
Nagy László, a torna szervezõje az újonnan alakult „Tóth József Utánpótlás Labdarúgó Klub” vezetõje a környékbeli települések legfiatalabb labdarúgóit hívta meg. Három korosztályban folytak a küzdelmek Tárkány, Ács és
Bábolna sportolói között.
Nagyon sok tehetséges gyermek rúgta a bõrt ezen a napon sok szülõ és
hozzátartozó lelkes szurkolása mellett. Az eredményhirdetések alkalmával a
díjazottak büszkén vehették át megérdemelt jutalmukat.

Eredmények:
U/7-es korosztály:

U/7-es korosztály
Tárkány csapata

U/7-es korosztály
Bábolna csapata

1. Tárkány I.
2. Bábolna
3. Tárkány II.
4. Ács
gólkirály:
Széles Barnabás (Tárkány)
legjobb védõjátékos:
Horváth Csongor (Tárkány)
legjobb cselezõ:
Csoma Csaba (Bábolna)
legjobb lány játékos:
Révai Elfrida (Bábolna)

U/7-es korosztály
Ács csapata

U/9-es korosztály
Ács csapata

U/9-es korosztály
Tárkány csapata

U/9-es korosztály
Bábolna csapata

U/11-es korosztály
Ács csapata

U/9-es korosztály:
1. Ács
2. Tárkány II.
3. Tárkány I.
4. Bábolna
gólkirály:
Olexa Barnabás (Tárkány)
legjobb kapus:
Bagó Dániel (Bábolna)
legjobb mezõnyjátékos:
Olexa Máté (Tárkány)

U/11-es korosztály:
1. Ács
2. Tárkány
3. Bábolna
gólkirály:
Kohár József (Ács)
legjobb kapus:
Csordás Bence (Ács)
legjobb mezõnyjátékos:
Bujáki Bálint (Tárkány)
legjobb lány játékos:
Lakatos Enikõ (Tárkány)

U/11-es korosztály
Tárkány csapata

U/11-es korosztály Bábolna csapata
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