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HIRDETMÉNY

A 2009. évi CXXXIX. évi törvény
alapján 2011. október 1-jétõl októ-
ber 31-ig népszámlálást kell tarta-
ni.
Az adatszolgáltatás név nélkül tör-
ténik és a válaszadás kötelezõ, ki-
véve a nemzetiségre, az anya-
nyelvre, a vallásra, a tartós beteg-
ségre és a fogyatékosságra vonat-
kozó kérdéseket. 
2011. október 1-je és október 16-a
között lehetõség van a kérdõívek
önállóan interneten, vagy papír-
alapon való kitöltésére. A két ön-
ként választott kitöltés mellett a
számlálóbiztosok végzik a kérdõ-
ívek kitöltését. A számlálóbiztoso-
kat hivatalos személynek kell te-
kinteni, kérjük segítsék munkáju-
kat. Az elektronikus kérdõívet a
www.enepszamlalas.hu oldalon
október 1-16- között lehet elérni.
Kérjük a lakosságot, hogy a ház-
számok, ajtószámok láthatóságá-
val segítsék a számlálóbiztosok
munkáját. A 2011. szeptember 27-
e és 30-a között eljuttatott csoma-
got szíveskedjenek megõrizni a
számlálóbiztosok megérkezéséig. 
További információt kaphatnak a
kihelyezett plakátokon, valamint a
www.nepszamlalas.hu internetes
oldalon.
Köszönjük szíves együttmûködé-
süket!

2011. október
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Nem háláért, még csak nem is a szeptember köze-
pén átadott emléklapért vállalták a sok órás önkéntes
munkát azok a szülõk, akik nyáron segédkeztek az
óvoda felújításában. Az intézmény most mégis megkö-
szönte áldozatvállalásukat.

Szeptember 15-én harminchét szülõ vehetett át emlék-
lapot azon az ünnepségen, amelyet az óvoda az önkéntes
munkában résztvevõk (nemcsak felnõttek, hanem néhány
egykori óvodás is) számára szervezett. Közremûködésük-
kel megszínesedtek az udvari játékok és az intézmény bel-
sõ falai, valamint olcsóbb, könnyebb és gyorsabb lett a
nagytakarítás. Ahogyan õk egy mosolyért és legfeljebb
egy köszönömért tették dolgukat, úgy a mostani mûsor-
ban fellépõ Katicás és Zöld csoport apróságai is ugyan-
ezért daloltak, verseltek. 

Hasonló indíttatásból szorgoskodtak a Kézimunka szak-
kör tagjai is, akik egy nyáron át tartó munkával készítettek
hatalmas foltvarrott faliképet a bölcsõde számára. 

A megszépült intézmény vezetõsége köszönetképpen
egy emléklapot adott a pro bono tevékenységet végzõ
szülõknek, majd az ovi konyhájában készült pogácsára,
meleg teára és egy jó hangulatú beszélgetésre invitálta a
résztvevõket.

-bm-

Vesa Ketola (középen), Ypäjä elsõ embere szeptemberben nálunk vendégeskedett

Eddig három testvértelepüléssel büszkélkedhetett Bábolna, a közeljövõben vár-
hatóan ez a szám négyre fog emelkedni. A Finnország délnyugati részén fekvõ
Ypäjä ugyanis jelezte, szívesen építene ki partnerkapcsolatot településünkkel. 

Ahogyan a valódi testvéreknél, úgy a partneri viszonyra lépõknél is megfigyelhe-
tõek hasonlóságok, amelyek segíthetik a késõbbi együttmûködést. 

Az északi város és Bábolna esetében ez a kapcsolódási pont a lótenyésztés, hi-
szen Ypäjä hazája legjelentõsebb lovas központja szakiskolájával és kutatóbázisá-
val. Ezt felismerve a finn iskola vezetése megtette az elsõ lépéseket a Pettko-
Szandtner Lovasikolával való kapcsolatfelvételre. 

Minden bizonnyal a közigazgatás terén is sok párhuzammal találkozhatunk, mi-
vel a finn település 2600 fõs lélekszámával Bábolnához hasonlóan szintén a kisvá-
rosok közé tartozik.

Mindezek és talán a Kukorica Fesztivál idején itt látottak miatt Vesa Ketola, Ypäjä
polgármestere meghívta Bábolna delegációját egy októberi vizitre. Akkor lehet,
hogy az elsõ finn szó, amelyet a magyar küldöttség megtanul, a számunkra kicsit
nehezen kiejthetõ, de annál könnyebben érthetõ ystävyys lesz. Ami magyarul any-
nyit tesz: barátság.

YPÄJÄ AZ ÚJ TESTVÉR
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Szeptember 29-én tartotta legutóbbi rendes testületi ülé-
sét Bábolna Város Önkormányzata. Miután a napirendi
pontokon kívüli egyéb tárgyalandókról is megállapodott a
grémium, dr. Horváth Klára polgármester rátért a két ülés
között történtek számba vételére. Most kivételesen sok ese-
ményrõl adott tájékoztatást a városvezetõ, lévén egy hosz-
szú nyári szünet után vagyunk. Szó esett a zeneiskola tá-
mogatási szerzõdésérõl. Mint ismeretes, az intézmény és
az önkormányzat közötti támogatási szerzõdés lejárt. Ezt
idõközben a város további öt tanévvel meghosszabbította,
s bár a dokumentumot eljuttatták a zeneiskola fenntartójá-
nak, az lapzártánkig nem írta alá a szerzõdést. Ennek hiá-
nyában pedig 30 nap után újra a testület elé kerül a mûvé-
szeti intézmény „hogyan továbbjának”  kérdése.

Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján döntött úgy a gré-
mium, hogy október 1-jétõl kihasználatlanság miatt meg-
szünteti az úgynevezett temetõi buszjáratot. A lehetõség az
idõsek és nehezen közlekedõk számára azonban továbbra
is adott lesz, ha igényüket az alapszolgáltatási központnál
elõre jelzik.

Ugyancsak e hónap kezdetétõl egységesen minden járó-
beteg szakellátás a gyõri Petz Aladár Kórházban, illetve a
szõnyi Selye János kórházban vehetõ igénybe a legújabb
határozat alapján. Eddig a közép-dunántúli régió különbö-
zõ kórházaiba kellett utaznia a bábolnai lakosoknak a ren-
delésekre – Veszprém, Tatabánya, Esztergom – tájékoztatta
a grémiumot Kocsis Gábor jegyzõ.

A testület megtárgyalta az André von Olst Kft. kérelmét is.
A társaság egy VII. majorban létesítendõ kamionparkoló és
egy kamionmosó kialakításához kérte a helyhatóság hozzá-
járulását, de a képviselõk nem támogatták a cég e célból
történõ területvásárlását. 

Az eltelt idõszak döntéseinek összegzése valamint a
pénzügyi és szociális bizottság beszámolója után – majd fél
óra elteltével tértek csak rá a képviselõk az aktuális napiren-
di pontok megtárgyalására. 

Elsõként a Kincstártól a város kasszájába beérkezett ösz-
szeg miatt az idei költségvetést kellett módosítani úgy, hogy
a bevételi fõösszeget 807 millió 28 ezer forintra, a kiadásit
pedig 837 millió 28 ezerre írták át. Ahogyan ezt is, úgy a kö-
vetkezõkben napirendre került elsõ féléves gazdálkodásról
szóló beszámolót is percek alatt, vita nélkül fogadta el a tes-
tület. 

Hasonlóan gyorsan hagyták jóvá az elsõ lakáshoz jutási
támogatási rendelet módosítását is. Ezek szerint az egye-
nes ági rokontól vásárolt lakás után nem igényelhetõ az el-
sõ lakáshoz jutási támogatás. 

A teremben helyet foglaló egyenruhás tûzoltók jelenlété-
bõl is sejthetõ volt, hogy a helyi civil szervezeteken kívül az
ácsi Csermák Hugó Önkéntes Tûzoltóság, a Bábolnai Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület valamint a komáromi Polgári Vé-
delmi Kirendeltség számol majd be munkájáról. Miután a
tevékenységüket bemutató dokumentumot már korábban
eljuttatták az önkormányzathoz, lényegében csak addig tar-
tották a Cseperedõk Néptáncegyesület, a Bábolnai Borba-

rátok és az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgász Egyesület témáját
napirenden, amíg egyhangú szavazással valamennyi mun-
káját elfogadták. Hasonlóképp az ácsi és a bábolnai tûzol-
tók beszámolóját is vita nélkül jónak értékelték.

Az ülésen mutatkozott be elõször Gubicskó Barnabás, a
komáromi Polgári Védelmi Kirendeltség új vezetõje, aki a
közeljövõben várható vátozásokról szólt. Mint mondta, a
készülõ katasztrófavédelmi tervezet szerint elképzelhetõ,
hogy Bábolna veszélyességi besorolása változni fog. Kilá-
tásba helyezte azt is, hogy szintén e tervezet miatt a polgár-
mesteri hivatalnak egy szakembert kell alkalmaznia, aki a
különféle havaria tervek elkészítésében és szakmai anya-
gok összeállításában lesz majd az önkormányzat segítsé-
gére.  

A továbbiakban a grémium önkormányzati földek hasz-
nosítás céljából történõ bérbeadásról döntött, valamint a
Bábolna Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát módosí-
totta. Ezek után a testület aktualizálta a sportöltözõvel ösz-
szefüggõ közbeszerzési tervet. 

A fórumon ismertette a polgármester a Gyõr-Szol Zrt.-nek
az önkormányzat levelére írott válaszát. Ebben gyakorlati-
lag a számok nem, csak a törlesztési idõpontok módosul-
tak. Így a Bábolnára esõ több mint 20 millió forintos önrész
5 éves futamidejû törlesztését a társaság elfogadta, de a
részleteket tárgyévenként nem december 31-én, hanem jú-
nius 30-án kell majd fizetni önkormányzatunknak. 

Mint az várható volt, a képviselõk egyhangúlag igent
mondtak a finn Ypäjä várossal kötendõ testvértelepülési tár-
gyalások megkezdésére is. (Cikkünk a 2. oldalon)

A jó ütemben haladó testületi ülésen határozat született a
Bursa Hungarica felsõoktatási ösztöndíj pályázaton való vá-
rosi részvételrõl, valamint  a végsõ határidõ gyorsítása ér-
dekében a településfejlesztési koncepció módosításáról.

Miután a tévékamerákat kikapcsolták és az ülésen részt-
vevõ nem önkormányzati tagok elhagyták a termet, a testü-
let zárt ajtók mögött döntött a kitüntetések adományozásá-
ról.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

ALAPÍTVÁNYI HÍREK
Augusztusban tartotta a „Bábolnáért” Közhasznú

Közalapítvány Kuratóriuma soron következõ ülését,
amelyen döntés született a beérkezett pályázatokról. A
pályázatok különbözõ rendezvények megvalósításának
támogatására irányultak. Két szervezet, illetve egyesület
rendezvényére, illetve mûködéséhez nyújtott segítséget
az alapítvány.

A közalapítványhoz néhai Horváth Elemérné örökha-
gyó rokonai fordultak kérelemmel,  ezt is megtárgyalta
az alapítvány vezetése. A kuratórium a következõ ülését
várhatóan október második felében tartja, amelyen a
2011. évi nyugdíjas, a diákok tanulmányi ösztöndíjas és
a jubileumi oklevél tulajdonosok pályázatait bírálja el.



A hagyományoknak megfelelõen a
rendezvény kezdetét most is a Bábol-
nai alkotók kiállításának megnyitója je-
lentette az általános iskola mûvészeti
termében. Ezt követõen szintén a szo-
kásokhoz híven elõbb a Ritmus Koncert
Fúvószenekar, majd a Vadvirág együt-
tes, végül a helyiek közül utolsóként a
Rojtos együttes kíséretében fellépõ
Cseperedõk lépett színpadra. 

A rendezvény
mindkét napjára ju-
tottak sztárok. Pén-
teken Fenyõ Mik-
lós, másnap Ke-
resztes Ildikó és Ki-
rály L. Norbert tett
meg mindent a
nagyérdemû szóra-
koztatásáért. Itt volt
a mulatós mûfajból
a Cappuccino
együttes és a jól
megszokott buli
hangulatot hozta a
Synkron is.

A felnõtteket a színpad állandóan vál-
tozó látványa, a kicsiket viszont az in-
gyenes játszópark kötötte le. Kipróbál-
hatták az óriás méretû élõ csocsót, a ví-
zen lebegõ átlátszó, gömböket vagy a
magasba rántó gumiköteles trambulint.
Teltházzal is mûködtek egészen sötéte-
désig a játékok. Persze, a legifjabbak
még így sem fáradtak el, kitartóan álltak
sorba kedvenc sztárjuk öltözõje elõtt
egy képre firkantott autogramra várva.
De olyan is akadt, aki késõ estig táncolt
lankadatlanul a nagyobbakkal a bálon.
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FESZTIVÁLI PILLANATKÉPEK

Egy fesztiválról írni nem túl hálás dolog. Mert a hangu-
latot, a forgatagot, a tánc és koncertek hevületét a leg-
jobb írás sem adhatja maradéktalanul vissza. Ezért be-
széljenek inkább a képek, amelyeken a 13. Kukorica
Fesztivál sikeres produkciói, érdekes vagy akár megha-
tó pillanatai elevenednek meg.



Akinek pedig ennyi mozgás sem volt
elég, az a BIBE (Bábolnai Íjászok Bará-
ti Egylete) segítségével az íjászat, vagy
a helyi Kyokushin Karate Klub közremû-
ködésével a keleti harcmûvészet fogá-
saival ismerkedhetett.

Eközben a fellépõk – a nagyigmándi Harmónia Táncstú-
dió növendékei, a Jászai Mari Színház Formációs Tánc-
együttese, valamint a bábolnai tiamós lányok, no meg Ke-
resztes Ildikó és felfedezettje – pedig kortól függetlenül tán-
coltak, énekeltek, nevettettek és elbûvölték a sátor közön-
ségét. 

Az est fénypontját most is a tombolasorsolás és a fõdíj-
ként bekonferált  egyhetes, négy fõre szóló görögországi
nyaralás jelentette. Miután elült az izgalom és gazdára talál-
tak a nyeremények, ismét kezdetét vette a mulatság, hogy

ifjú és örökifjú hajnalig
ropja az idén harminc
esztendõs Elektron
Band-del.

Persze, idén is
akadtak, akik a szóra-
kozásnak egy más for-
májára szavaztak. Az õ
kedvükért a fesztivál
teljes idõtartama alatt
üzemelt a borsátor. A
Bábolnai Borbarátok
Egyesülete most is el-
hozta aranyló nedûit
és bónuszként harmo-
nika szót és autentikus
cigányzenét kínált

mellé,  hogy  az  itt  szerzett  élmények
kitartsanak, legalább még egy évig,
amikor újra nyit a Bábolnai Kukorica
Fesztivál. – bm –
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FESZTIVÁLI PILLANATKÉPEK
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JÖTTEK, LÁTTAK, VISSZAJÖNNEK
Bábolna három testvértelepülése, az ausztriai

Sieghartskirchen, a dániai Arden és a szlovákiai
Hidaskürt delegációja eddig külön-külön már vendéges-
kedett városunkban. A legutóbbi Kukorica Fesztivál vi-
szont lehetõséget teremtett arra is, hogy mindhárom
„testvérünket” együtt lássuk vendégül. Sõt, erre az idõ-
pontra idõzítette vizitációját a finnországi Ypäjä város
küldöttsége is, aki már jelezte szándékát, hogy elõbbi-
ekhez hasonló együttmûködésre szeretne lépni Bábol-
nával. 

Vendéglátóhoz mérten városunk igyekezett színes prog-
ramokkal, megannyi látnivalót kínálva fogadni a távolról ér-
kezetteket. A protokolláris programok sorából nem hiány-
zott a Bábolna Ménesbirtokon tett látogatás, a Lovas Múze-
um és a Pannonhalmi Apátság megtekintése. 

Kevésbé hivatalos, ám legalább ennyi élményt nyújtó ki-
kapcsolódást ígért a Kukorica Fesztiválon való részvétel,
ahol nemcsak a színpadi produkcióknak tapsolhattak ven-
dégeink, de a bátrabbak még az íjászkodást is szívesen ki-
próbálták annak rendje és módja szerint honfoglaló õseink
viseletében. 

A meghívottak, természetesen nem
érkeztek üres kézzel. A fesztiváli
mûsorkavalkádhoz a hidaskürtiek egy
kórus fellépésével, a sieghartskirche-
niek pedig fúvósnégyesük produkciójá-
val járultak hozzá. Bár, az igen távolról
érkezett látogatók az itt töltött idõ alatt
valóban csak bepillantást nyerhettek
Bábolna életébe, azt ígérték, a késõbbi-
ekben mindenképpen visszatérnek,
hogy jobban megismerjék ezt a nagy
hagyományokkal rendelkezõ telepü-
lést.

BM
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A megjelenteket elsõkét Barta Szi-
lárd, mûködtetési és kereskedelmi
igazgató köszöntötte, majd átadta a
szót dr. Peter Hartwignek. A ügyvezetõ
beszédében elmondta: a megközelítõ-
leg 7 millió eurós, uniós forrásokra tá-
maszkodó beruházással egy új gyártó-
csarnok és benne egy high tech gyár-
tósor kezdi meg mûködését, amellyel
a nemszõtt anyagok kelet- és közép-
európai piacán történõ erõteljesebb je-
lenlétre törekszenek. A kapacitásbõví-
téssel két esztendõ múlva a bábolnai
Ziegler Pannonia Kft. az anyaországi
Aachen városában üzemelõ telephely-
lyel egyenértékûvé válik. 

A beruházás gazdasági, társadalmi
életre kifejtett jótékony hatását emelte
ki dr. Horváth Klára polgármester, ami-
kor õ is a beruházást köszöntõ szóno-
kok sorába állt. Az üzemcsarnok ava-
tót egyszeri, megismételhetetlen pilla-
natnak nevezte, amely egy kiváló ötlet-
tel kezdõdik, majd a látványtervek után
az elsõ kapavágással végül az ehhez

hasonló ünnepséggel végzõdik. Nagy
eredmények nem jöhetnek létre ke-
mény munka és némi szerencse nélkül
– mondta beszédében a polgármester,
majd hogy a vállalkozást a késõbbiek-
ben is kísérje a Fortuna, egy patkót
adományozott a vállalat menedzs-
mentjének. 

A továbbiakban Klaus Riedel a Né-
met Nagykövetség képviselõje és
Henterné Tringer Ágnes a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium fõosztályvezetõje
is gratulált a német-magyar vállalkozás
gazdasági megerõsödéséhez. Õket
Pierre Wiertz váltotta a szónoki pulpitu-
son, hogy a nemszõtt anyagok szak-

mai közösségének 2020-ig szóló stra-
tégiájáról adjon információt a megje-
lenteknek. 

Az ünnepség egyik legbensõsége-
sebb pillanata volt, amikor a Ziegler
Kft. vezetõsége Hódsági Imrét búcsúz-
tatta. A történelem iránt érdeklõdõ,
nyugdíjba vonult magyar vezetõ egy
lambrechti fonalgyár padlásáról szár-
mazó, ipartörténeti emléket, egy fonal-
mérleget kapott ajándékba. Munkájá-
nak elsimeréseképp pedig a magyar
textilipar legmagasabb kitüntetését a
„Textilipar  Fejlesztéséért” emlékérmet
adományozta Pataki Pál a Magyar Tex-
tilegyesület nevében a bábolnai céget
ez idáig irányító Hódsági Imrének.

Ahogy mostanában szokás, a cere-
móniáról nem hiányozhatott a faültetés
sem. A kft. udvarára egy Aachen kör-
nyékén honos cseresznyefát telepítet-
tek, amelynek elültetésében dr. Hor-
váth Klára, dr. Peter Hartwig és Barta
Szilárd vett részt. 

A világi rituálét egy egyházi szertar-
tás követte, amikor a református lel-
kész és a katolikus plébános megál-
dotta az új épületrészt és a benne dol-
gozókat. A német és a magyar him-
nusz meghallgatása után a hivatalos
program utolsó felszólalójaként
Popovics György, a megyei közgyûlés
elnöke mondott pezsgõs pohárkö-
szöntõt. Mint mondta: az egykori kuko-
ricás helyén valósult meg Bábolna el-
sõ ipari vállalkozása. S éppen ez a né-
met-magyar vegyesvállalat adott új
szakmai lehetõséget Hódsági Imré-
nek, akinek lába alól a gazdaság át-
rendezõdése (lényegében a honi textil-
ipar megszûnése) húzta ki a talajt.

A protokolláris események sorában
utolsóként a vendégek az új, 3100
négyzetméteres gyártócsarnokkal is-
merkedhettek meg. Bakos Mónika

A JÓSLATTÓL A VALÓSÁGIG
A Ziegler Kft. 2006-os alapkõletételén valaki megjegyezte, hogy a

cég öt éven belül terjeszkedni fog. A jóslat bevált, hiszen szeptem-
ber 20-án üzemcsarnok átadón ünnepelte a társaság menedzsment-
je és minden meghívott vendég, hogy valóra vált a jövendölés. Sõt,
a siker töretlennek látszik, hiszen a Ziegler további 6 ezer négyzet-
méternyi területet vásárolt meg már a jövõbeni fejlesztésekre gon-
dolva.

A BERUHÁZÁSRÓL SZÁMOKBAN
Az invesztíció értéke megközelítõleg 7 millió euró

Az eddigi évi 1900 tonnás termelés a jövõben 4000 tonnára növekszik
A bõvítés miatt 20-nál több új alkalmazottra van szükség

A termelési érték 4 millió euróról 12 millió euróra növekszik.
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A Bábolnai Általános Iskola szeptember elsején tartotta tanévnyitó ün-
nepségét. A nyolc órakor megszólaló csengõ már egy új tanév kezdetét je-
lentette. Peresztegi Gáborné igazgató asszony köszöntötte a diákokat és a
vendégeket. Beszédében kiemelte: „Az új tanév új feladatokat ró ránk, új ki-
hívásoknak kell megfelelnünk, de tantestületünk felkészülten várja az elõt-
tünk álló tanévet.” Az elsõsök számára emléklapot adott át abból az alka-
lomból, hogy az iskola tanulói lettek, melyet az  új növendékei rövid mûsor-
ral köszöntek meg. Az ünnepi beszédet követõen  Bozori Péter és
Czefernek Dorka verssel köszöntette az új iskolai évet. Az énekkar szerep-
lése és Szabó Netti klarinétjátéka után az igazgató asszony megnyitotta a
2011/2012-es tanévet.

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT 

PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: október 22-én. 
(esõ esetén elmarad)

Program: Bakonybél – Pörgöl-bar-
lang – Száraz-Gerence – Kõris-hegy
– Márvány-völgy – Százhalom-
Száraz-Gerence – Bakonybél
Távolság: 12 km
Menetidõ: 4,5 óra
Költségek: A buszköltség létszámtól
függ, kb. 2300 Ft/fõ vagy saját kocsi
Felszerelés:
– vastag talpú bakancs, vagy cipõ, ami

kevésbé csúszik
– étel, ital, esõkabát, az idõjárásnak

megfelelõ réteges öltözet
– költõpénz, ha valaki fogyasztani akar

a ,,Pikoló’’ vendéglõben
Indulás 8.30 órakor a Kardirex elõtti
parkolóból. Érkezés 18 óra körül.
Jelentkezés, megbeszélés, busz-
költség befizetése október 19-én
(szerda) 17.00-kor a Városi Könyv-
tárban Bierbauer Imréné szervezõ-
nél.

http://merfoldko.babolna.hu
SOK SZERETETTEL VÁRUNK

MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

BUZÁNSZKY
A KLUBBAN

Elõzõ lapszámunkban
tettük közzé a BSE 100 Klub
alapításáról szóló felhívást. 

Azóta 1 millió forint gyûlt össze
az alapítvány számláján a bábol-
nai gyermekfoci támogatására. A
klub támogatói október 18-án
tartják alakuló ülésüket, de a cé-
lokkal egyetértõ és anyagi hozzá-
járulásra  hajlandó további tagok
jelentkezését is várják. A szerve-
zõk a rendezvényre Buzánszky
Jenõt, az Aranycsapat legendás
játékosát is meghívták. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület évente kétszer élelmiszerszállít-
mányt juttat a bábolnai rászorulóknak. A lisztet, spagettit és kakaós ital-
port tartalmazó csomagokat a családsegítõ szolgálat munkatársai most
is a tanyagondnoki szolgálattal együttmûködve osztották szét szeptem-
ber második felében mintegy 300 család között. Az adományból a kis-
nyugdíjasok, a létminimum közelében élõk és a szociálisan hátrányos
helyzetû gyerekek részesültek.

56-OS EMLÉKFUTÁS SCHIRILLÁVAL

Október 13-a és 23-a között rendeziik meg Schirilla György, “56-os emlékfu-
tás az egészséges társadalomért” elnevezésû jótékonysági futását Mosonma-
gyaróvár és Salgótarján között. A futás célja, hogy az 56-os forradalomról az
egészségre való neveléssel emlékezzenek meg a résztvevõk.

A jótékonysági futás során az útvonalon elhelyezkedõ lakott területeken futók
csatlakozhatnak Schirilla Györgyhöz, akik határtáblától határtábláig kísérik õt. A
tervek szerint a csatlakozók – csakúgy mint más futások alkalmával – szalagot
kötnek az eseményt kísérõ kopjafára, amellyel Schirilla György október 23-án
megnyitja a Salgótarjánról induló utcai futóversenyt. 

A futó Bábolnára várhatóan október 14-én (pénteken) a délelõtti órákban ér-
kezik, ahol általános iskolásaink csatlakozhatnak hozzá.
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A mostanit megelõzõen 2001-ben
kértek hasonló, átfogó adatszolgálta-
tást az ország lakosságától. Az utóbbi
évtizedben tehát az akkor kialakult kép
volt az irányadó. Vajon hogy alakult a
népesség száma, iskolázottsága, la-
káshelyzete, milyen az ország gazda-
sági, egészségügyi, szociális, kulturá-
lis ellátottsága? Hol, milyen fejleszté-
sek szükségesek? A törvény értelmé-
ben a 2011. október 1-jén 0 órakor
fennálló helyzetet tükrözõ számok a
következõ esztendõkre – pontosabban
a következõ évtizedre adnak eligazí-
tást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyan-
is cenzust tízévenként tartanak ha-
zánkban, annak végrehajtása a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal törvénybõl fa-
kadó kötelessége. 

SZÁMLÁLÓBIZTOSSAL, 
VAGY NÉLKÜLE?

Legyünk õszinték: az ilyesfajta „fag-
gatást” – még ha csak ritkán kerül is
sor arra – az emberek többsége nem
kedveli.  Egyre többen vannak, akik
nem akarnak ajtót nyitni idegennek,
mások ódzkodnak attól, hogy szemé-
lyes adataikat ismeretlenek elõtt feltár-
ják, sokan attól tartanak, hogy adataik
illetéktelenek tudomására jutnak,
megint mások kevés szabadidejüket
sajnálják.  A Központi Statisztikai Hiva-
tal a 2011. évi népszámlálás elõkészí-
tésekor olyan megoldások kidolgozá-
sán fáradozott, amely messzemenõkig
eleget tesz a törvény által elõírt adatvé-
delmi követelményeknek, ugyanakkor
az emberek számára a legkevesebb
kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszám-
lálás alkalmával immár lehetõsége nyí-
lik arra, hogy eldöntse: számlálóbiz-
tossal, vagy nélküle kívánja kitölteni a
kérdõíveket. Ha valaki a kérdõív önálló
kitöltése mellett dönt, további két meg-
oldás közül választhat: papír, vagy
internet. A legmodernebb, leggyor-
sabb, leginkább idõ és környezetkímé-
lõ megoldás kétségtelenül az inter-

netes válaszadás. Szeptember utolsó
napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-,
és egy belépési kódot. Aki nem a
számlálóbiztossal, sõt, még csak nem
is papíron kívánja kitölteni a kérdõívet,
annak október 16-ig lesz nyitva az az
internetes kapu, amin keresztül – a be-
lépési kódot kulcsként használva – el-
juthat a kérdõívekhez. A kérdések he-
lyes megválaszolását a programba be-
épített magyarázatok segítik. A KSH
azokra is gondolt, akik nem rendelkez-
nek internettel. Érdekükben közintéz-
ményekben, pl. könyvtárakban, faluhá-
zakban, internetes kitöltõ helyet, úgy-
nevezett e-pontokat hozott létre a Hi-
vatal. Ezeken a helyeken az adatvéde-
lem teljes biztosítása mellett, nyílik le-
hetõség a népszámlálási kérdõívek
számítógépes kitöltésére.

A kérdõívek megválaszolása háztar-
tásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kér-
dõíveket háztartásonként mindenki
azonos módszerrel: interneten vagy
papíron önállóan kitöltve, avagy interjú
keretében töltheti ki.

SZIGORÚAN TITKOS!
Az adatvédelmi követelmények a

népszámlálás minden területén érvé-
nyesülnek. A kérdõíveken nem szere-
pelhet a válaszadó neve, a válaszolás
teljes anonimitás mellett történik.

A népszámlálásról szóló törvény biz-
tosítja azt is, hogy a felvett adatok a ké-
sõbbiekben ne legyenek összekap-
csolhatóak az adatszolgáltatókkal. A
népszámlálásban résztvevõket szigorú
titoktartás köti. A kitöltött kérdõívek
összegyûjtése, feldolgozása szabályo-
zott rendben történik. A cenzus célja
ugyanis nem az, hogy az egyes sze-
mélyekrõl gyûjtsön adatokat, hanem
hogy a lakások és a népesség össze-
tételérõl, legfontosabb jellemzõirõl ad-
jon információt. 

Az internetes kitöltést az adatszol-
gáltatók az egyedi azonosítók és belé-

põ kódok segítségével teljesíthetik,
amely garantálja, hogy illetéktelen sze-
mélyek ne férhessenek az adatokhoz.
A papír alapú kérdõívek a megyei nép-
számlálási irodákból – a biztonságos
szállítási követelményeknek megfele-
lõen – közvetlenül az adatfeldolgozás
helyszínére kerülnek. A címek és a kér-
dõíveken szereplõ adatok feldolgozá-
sa egymástól függetlenül, elkülönítet-
ten történik. A feldolgozást követõen a
címeket és a népszámlálási adatállo-
mányt a KSH egymástól elkülönítetten
tárolja. Az adatbevitelt követõen a pa-
pír kérdõíveket megsemmisítik, a ke-
letkezett papírhulladékot újrahaszno-
sítják. A felhasználók számára történõ
adatkiadások, a kiadványok, tájékozta-
tási célt szolgáló adatbázisok elõállítá-
sa a legszigorúbb adatvédelmi szabá-
lyoknak megfelelõen zajlik. Az adat-
közlés statisztikai összesítések formá-
jában történik.

BIZTONSÁGUNK

ÉRDEKÉBEN
Hazánkban ez év októberében csak-

nem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a
népszámlálás lebonyolítása érdeké-
ben. A számlálóbiztosok sorszámmal
ellátott okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól.
Az igazolvány a garancia arra, hogy az
illetõ a lakásba kizárólag a népszámlá-
lás miatt szándékozik bejutni. A közel-
gõ népszámlálás alkalmából együtt-
mûködési megállapodást kötött a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal és az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság A megálla-
podás célja a lakosság elõzetes és kö-
zérthetõ tájékoztatása, a népszámlá-
láshoz bármilyen módon kapcsolható
bûncselekmények, szabálysértések
megelõzése. A megállapodás szerint
„A vagyonvédelem és az áldozattá vá-
lás megelõzése érdekében a 2011. ok-
tóber 1-je és október 31-e – pótössze-
írással november 8-a - között sorra ke-
rülõ, minden háztartás személyes fel-
keresésével végrehajtott cenzus idõ-
szakában az ORFK a megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságok bevonásával
bûnmegelõzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

FÓKUSZBAN MAGYARORSZÁG

OKTÓBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS!
A 2011. esztendõt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jö-

võben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen jeles év
akad, az elsõ az 1869-es esztendõ volt. Az idei a 15. a cenzusok so-
rában.
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Az intézmény mûködési feltételeit –
próbatermek biztosítása, Ácsi úti épü-
let fenntartása, rezsiköltség finanszíro-
zása – továbbra is az önkormányzat
biztosítja, de az elõzõ szerzõdéssel el-
lentétben meghatározott összegû tá-
mogatást nem nyújt, ennek mértékérõl
majd az új költségvetés tárgyalásakor
dönt a képviselõ-testület.

Az új tanév a szakmai munka terén
is hozott változásokat. A klarinét okta-
tás ettõl a tanévtõl kezdõdõen Ácson
történik. Az ütõs tanszakon új kollégát
köszönthetünk Kecskés Tamás szemé-
lyében. A moderntánc tanszak egy
csoporttal mûködik. A vonós tansza-
kon nõtt a növendékek száma. A drá-
ma tanszak az elõzõ évekhez hasonló-
an mûködik tovább.

A nehézségek ellenére természete-
sen az iskola vezetése és pedagógu-
sai bizakodók. Töretlen lelkesedéssel
végzik munkájukat, legjobb tudásuk
szerint tanítják a rájuk bízott növendé-
keket. 

S hogy milyen eredménnyel? Azt a
kedves Olvasók is megtapasztalhatják,
ha részt vesznek az intézmény által
szervezett rendezvényeken. Hiszen a
mûvészetoktatásban a munka legjobb
mércéje és motiváló ereje a közönség
tapsa, ugyanis – Bánfi Csaba igazgató
úr szavait idézve – mindannyiunk fele-
lõsége, hogy a mûvészetoktatás meg-
maradhasson Bábolnán. Hisszük,
hogy így lesz!

Veresné Szkocsek Mária

RÁNK VÁRT A
RÁM - SZAKADÉK”
Kedvezõ idõjárásban és 36 fõ érdek-

lõdõvel vágott neki a „Bábolnai Mér-
földkõ Turisztikai Csoport” a Dunaka-
nyar egyik leglátogatottabb túraútvo-
nalának Dömösrõl Dobogókõ irányá-
ba.

Az út leglátványosabb része az a
völgykatlan volt, ahol a meredek hegy-
oldalak között kanyargó Ram-patak
medrében sok helyen csak létrák és
korlátok segítségével tudtunk haladni.

A Rám-szakadék vulkáni eredetû,
nagyjából észak-déli szurdokvölgy.
Mélysége több helyen meghaladja a
35 métert, míg szélessége helyenként
a 3 m-t sem éri el.

A sziklamederben állandóan csörge-
dezik a víz. A szurdokban 112 m-es
szintkülönbséget és 11 km-t küzdött le
a lelkes csapatunk. A kisebb zuhata-

gok mellett elhaladva izgalmas élmé-
nyekben volt részünk. 

Közben a szakadék élõvilágát is
megfigyeltük, ahol a párás környezetet
kedvelõ moha-és zuzmófajok voltak a
jellemzõek. A Pilisi Bioszféra Rezervá-
tum címernövényét, a tarka nõszirmot
nem láthattuk virágzásában.

Visszaútban a Lukács-árok megtéte-
le már „pihenõnek” számított. 

Köszönöm minden résztvevõnek a
vidám és balesetmentes napot.

Legközelebbi túránkat október
22-ére tervezzük, ahol a Bakony leg-
magasabb pontját, Kõris-hegyet fogjuk
megmászni, egyéb látványosságok kí-
séretében.

Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Bierbauer Imréné

A nevelési év kezdete a galériánk fel-
újítását is jelenti. Szerencsére mindig
van olyan ötlet, amely inspirál bennün-
ket arra, hogy a tettek mezejére lép-
jünk, és megvalósítsuk a közösen elfo-
gadott témát, mely most az „óra” lett.
Padlásokat bújva, a nagyi gyûjtemé-
nyét felkutatva, szomszédokat, isme-
rõsöket megkeresve sikerült össze-
gyûjteni a kiállítás alapját. Ehhez még
a szülõk gyûjtése is hozzájárult, melyet
ezúton is köszönünk.

A látvány magáért beszél. Nagyon
sok óra gyûlt össze a régi ereklyéktõl a
legmodernebb fajtákig. A gyerekeknek
próbáltam játékosan elmesélni az idõ

mérésének történetét a kezdetektõl
napjainkig. Az emberek már nagyon
régen megfigyelték a sötét és világos
idõszak váltakozását. Az ókori egyipto-
miak többféle módszerrel kísérletez-
tek: napóra, homokóra, vízóra, késõbb
a kínaiak virágórával, stb. Az idõ méré-
se folyamatosan foglalkoztatta az em-
bereket, míg eljutottak a mechanikus
órák felfedezéséig. Kezdetben torony-
órák, majd késõbb a szekrényórák is
elkészültek, melyek már hordozhatóak
voltak. A díszes, finoman megmunkált
szerkezeteket követték a különbözõ tí-
pusú órák: ébresztõk, karórák, stoppe-
rek, majd a kvarcórák, elemes órák

változatos formákban.
A gyerekek érdeklõdve fi-

gyelték a történeteket, különö-
sen az órásmester kalandja tet-
szett nekik a kakukk-madárral.
Játékkal, óvónõi énekkel színe-
sítettük az elõadást. A galéria
kiállításai már hagyománnyá
váltak óvodánkban, a kicsik,
szülõk egyaránt érdeklõdve áll-
nak meg, és beszélgetnek az
adott témákról.

Baráth Gáborné óvónõ

,,ÍGY KETYEG AZ ÓRA, TIK-TAK, KÖRBE JÁR...”

TANÉVKEZDÉS NEHÉZSÉGEKKEL
A MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN

A mûvészeti iskolában is megkezdõdött a 2011/12-es tanév. Minden év-
kezdet nehéz, de ezt a tanévet különösen megnehezíti a számos jogszabá-
lyi változás. Nem látható, hogy az elkövetkezendõ idõszakban  biztosítva
lesz-e a mûvészetoktatás finanszírozása, hiszen ez nem kötelezõ feladat.
Az iskola és az önkormányzat szerzõdése is lejárt, ezt meg kellett újítani. 
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Iskolánk aulájában már második alkalommal került sor Mohácsi Kata, volt
tanítványunk kiállítására. Kata a Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Szakkö-
zépiskola 11. osztályos tanulója. A kiállításon rajzitechnikák sokaságát mu-
tatta be. Láthattunk tanulmányrajzokat, portrékat, linónyomatokat, csend-
életet, rézkarcot.

Szülõk, diákok, pedagógusok megcsodálhatták a mûvészi alkotásokat.
Köszönjük a munkákat! Gratulálunk, és jövõre várjuk az új kiállítást!

Tóth Zoltánné rajztanár

MOHÁCSI KATA KIÁLLÍTÁSA

AMIT AZ EBOLTÁSRÓL
TUDNI KELL

Évente egyszer kötelezõ az ebek ve-
szettség elleni védõoltása és a féregte-
lenítés. A két éve bevezetett szabályo-
zás szerint az 5 ezer fõnél kisebb lélek-
számú településeken a hirdetésben ki-
írt közterületen, az ennél nagyobb
helységekben pedig az állatorvosi ren-
delõben kell a kutyákat beoltatni. A
legutóbbi statisztikák szerint mintegy
750-800 ebet tartanak városunkban,
ennek nagy része megkapta a kötele-
zõ védõoltást. E nélkül ugyanis kutya-
harapás esetén az eb tulajdonosára ki-
rótt hatósági bírság az 50-70 ezer fo-
rintot is elérheti.

A pénzbírság még nem is a legko-
molyabb következménye egy esetle-
ges kutyaharapás miatt bekövetkezett
fertõzésnek, hanem a betegség ko-
molysága. Dr. Mátray Árpád homeopa-
ta állatorvos lapunknak elmondta,
hogy a veszettség gyógyíthatatlan, ha-
lálos betegség. Emberre is veszélyes,
ha egy veszett állat harapja meg. Házi-
állataink úgy kaphatják meg a fertõ-
zést, ha veszett, vadonélõ állattal érint-
keznek. Annak ellenére, hogy a vadak
veszettség elleni vakcinázása is meg-
oldott, sajnos még elõfordulnak fertõ-
zött egyedek, fõként a rókák között.
Mátray doktor úr azt is hangsúlyozta,
hogy a féregtelenítés is elengedhetet-
len  része  az  eboltásnak.  Bár  ez  a
betegség  az  emberre  nem  jelent  ha-
lálos  veszélyt,  de  rendkívül  kellemet-
len  lehet.  Márpedig  ha  háziállatokkal
folyamatosan  foglalkozik  valaki  – ete-
ti, simogatja –, akkor könnyen meg-
kaphatja.

Család, közösség, összetartozás, férfi és nõi szerepek. Bár ezen fogal-
mak közül csak a családot említette Levente Péter a szeptember végi, bá-
bolnai mûsorában, az elõadás alatt mindvégig ezeket járta körbe a
gyerekekkel sok-sok humorral fûszerezve. Annak ellenére, hogy az elõadó-
mûvész jó pár évvel ezelõtt az óvodások kedvenceként, Móka Mikiként vált
ismertté, a némileg idõsebb korosztály sem okoz neki gondot. Olyannyira
nem, hogy a Szabadidõközpontban tartott mûsora után az iskolában kötet-
len beszélgetésen találkozott a diákokkal, tanárokkal és válaszolt a gyere-
kek kérdéseire. 

FIÓKMARATON
Tizenkilencedszer szervezi meg

Fiókmaraton  elnevezésû  futóver-
senyét a megyei atlétikai szövetség. A
rendezvényre október 22-én 10 órakor
a banai mûvelõdési háznál várják a fu-
tókat. A versenyszámok között most is
lesz nõi és férfi, valamint fiú és lány
egyéni verseny, valamint fiú és lány
váltóverseny. A futás népszerûsítését
célzó rendezvény Bana, Kocs,
Nagyigmánd, Bábolna és Bokod rész-
vételével történik. A verseny részletei-
rõl Cseh Lászlótól, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Atlétikai Szövetség elnö-
kétõl (tel.: 06-20/824-8491) ill. Szöllõsi
Miklóstól, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Atlétikai Szövetség fõtitkárától
(tel.: 06-30/260-2604) tudhatnak meg
többet az érdeklõdõk.
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GÁRDONYI GÉZA:

EGY KÍNOS PERC

Náci barátom névestélyét nagyon
jól töltöttük. Ittunk, ettünk, hatalmas
tósztokat mondottunk; legtöbbet
Kuprun bácsi, ki mindegyikét így fe-
jezte be: – “Az Isten éltesse hát ked-
ves barátunkat életnagyságban,
mindörökké Ámen!”

Elég az hozzá, jól mulattunk.
Már éjfél elmúlt, midõn utolszor fo-

gadván egymásnak szörnyû nagy
barátságot, szétoszlottunk. Én ma-
gányosan haladtam a Hold által félig-
meddig megvilágított úton, mely egy
kis erdõn át vezet negyedórányira
esõ lakásomhoz.

Az élvezett italok kissé elkábítot-
tak, s menet közben különféle vad

gondolatok kergették egymást az
agyamban.

A vidéken, ahol tartózkodom, zsi-
vány, tolvaj nép lakik; alig múlik el
hét, hogy valamely betörési eset ne
fordulna elõ. Eszembe jutott ez ne-
kem, s önkéntelenül is kapkodni
kezdék zsebemben, melyben szoba-
kulcsomat szoktam tartani, de ijedel-
memre nem találtam. Remegve
szorítám pisztolyom agyát, egyetlen
védõeszközömet.

Eközben hazaérék.
A kulcs ajtómon vala.
Kevés tétovázás után beléptem.
Néma, halotti néma csend.
Szobámat sûrû setétség borítá;

nem tudtam megkülönböztetni a tár-
gyakat. Remegve gyújtám meg a
gyertyát, és körülnéztem...

Nagy Isten! Az ágy alatt van valaki,
az inge kilátszik. Szörnyû fehér alak.

Szédültem.
Sápadtam.
Majd éltem veszélye jutott eszem-

be. Ha én meg nem ölöm, õ gyilkol
meg – villant meg agyamban. Kissé
lehajolva lõttem. Az én emberem
mégsem mozdult.

Nem találtam, gondolám, s ismét
durrant a pisztoly.

– Ördög és pokol! Ki vagy?
Semmi felelet.
Lehajoltam, hogy jobban megnéz-

zem, mi történt. Bár a rémülettõl ösz-
szefolyt elõttem minden, mégis kive-
hettem, hogy az ágy alatt... szégyen
és gyalázat... a hálóingem parádé-
zott.

Ez volt hát az ijesztõ, a rabló, a zsi-
vány, mit bortól felizgatott képzele-
tem szült!

– Ördög bújjék beléd! – mondám
fogvacogva, s magamra húzván,
nemsokára elaludtam...

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! Itt van az õsz, a szüret ideje. S ha eredményes a szüret,
remény van a jó borra, s ha van jó bor, nem hiányozhat a jó társaság sem.
Egyre azért ügyeljünk: ne nézegessünk túl gyakran a pohár fenekére, mert
könnyen úgy járhatunk, mint Gárdonyi Géza humoreszkjének egyik alakja.

INGYENES ELSÕSEGÉLYOKTATÁS
a Százszorszép Óvodában október 19-én (szerdán) 16 órakor

a Magyar Gyermekmentõ Alapítvány szervezésében 
az ”Önkéntesség éve” alkalmából

ingyenes elsõsegélynyújtó tanfolyamot tartunk

Az ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI képzésben a gyermekmentõk adják át tudá-
sukat és tapasztalataikat. A vészhelyzetek elsõ 10-15 percében a laikus
elsõsegélynyújtónak kell helytállni, ezért fontos, hogy felkészültek legyünk.

Kérjük a következõ elérhetõségeken jelentkezzenek
október 10-ig

akik részt kívánnak venni ezen a rendezvényen:
Somogyiné Szabados Mariann tel: 34/369-030

Szendi Józsefné tel: 06/20 546 5159
vagy személyesen a bábolnai óvodában.

NÉPTÁNC

KLUB
A Cseperedõk Kh. Egyesület

szervezésében, a nyári szünet után
ismét várunk minden kedves régi és
új tagot Néptánc Klubunkba, ahol a
múlt évhez hasonlóan, bárki megis-
merkedhet a magyar nép táncaival,
dalaival és zenéjével. Mindezt egy
kellemes társaságban, jó hangulat-
ban!

Az összejövetelek csütörtök es-
ténként, 17.30–19 óráig tartanak, a
Cseperedõk próbatermében, a régi
iskolában.

Elsõ találkozás:

2011. október 6.
(Jelentkezéseket folyamatosan

elfogadunk.)

További információ:
Török Sándor – 20-430-0703

Bors Erika – 20-412-6232
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OKTÓBER 23.
Bábolna Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja
Önt és Kedves Családját

NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL  RENDEZENDÕ

MEGEMLÉKEZÉSRE
Idõpont: október 23. – 15 óra

Helyszínek: 
– Szabadidõközpont – 15 óra 

Ünnepi beszédet mond: 
Popovics György a Komárom-Esztergom megyei
Közgyûlés elnöke
Közremûködik a Cseperedõk Néptánccsoport

– ’56-os emlékpark (régi temetõnél) – kb. 15.35 óra
Koszorúzás – Közremûködik a SZEVASZ Színház

– Régi temetõ (kopjafa) – kb. 16 óra
Koszorúzás – Közremûködik az Anonim Drámacsoport

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
GYÓGYULJON A TEST ÉS A LÉLEK

HARMÓNIÁJÁNAK EGYENSÚLYÁVAL

Számítógépes állapotfelmérés,
Gyógynövény terápia, aromaterápia,
Komplett méregtelenítés
Frissítõ, lazító talpmasszázs
Holisztikus fogyókúra
Mozgásszervi betegségek kezelése

terápiával

Fábiánné Dr. Tóth Hedvig
gyógyszerész természetgyógyász

+36305174790

www.fitohed.mlap.hu

SEGÉLYVONALAK
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Komárom-Esztergom Megyei
Igazságügyi Hivatal
H: 9-13   Sze: 13-18   Cs: 8.30-12

34/512-790

Áldozatsegítõ Szolgálat
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Igazságügyi Hivatal
Tatabánya Elõd vezér u. 4.
Komáromi képviselõ:
Láposi Szilvia rszds 34/541-022

NANE www.nane.hu
Nõk a Nõkért Együtt az Erõszak ellen
Bántalmazott nõk és gyerekek részére
18-22 óráig

(ingyenes) 80/505-101

Családon belüli erõszak, 
kiszolgáltatott helyzet, bántalmazás,
megalázás
Országos Kríziskezelõ és Információs
Telefonszolgálat

(ingyenes) 80/20-55-20

Problémával küzdõ gyermek
Kék Vonal Gyermek- Ifjúsági
Telefonszolgálat

(ingyenes) 80/505-000

M E G H Í V Ó
a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a

„DUNÁNINNEN-DUNÁNTÚL”
NÉPTÁNCTALÁLKOZÓ GÁLÁRA

2011. október 15. (szombat) 17.00 órára
a Kamaraszínházba.

Program:
17:00  Schulmann Istvánné népi iparmûvész 

kiállításának megnyitója
a Kamaraszínház elõcsarnokában

17:15  Néptánctalálkozó Gála

DÉLIBÁB Együttes (Bécs)
CSEPEREDÕK Néptánccsoport (Bábolna)

kísér: ROJTOS Zenekar 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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BÁBOLNA
VÁROSI SPORTCSARNOK

RENDEZVÉNYEI

2011. 10. 16. Vasárnap
Bábolna–Tatabánya 
II. Nõi Kézilabda mérkõzés 
16 órakor

2011. 10. 29. Szombat
III. Szépkorúak focitornája
(45 év felettiek részére)
Kezdési idõpont 10:00 óra
Résztvevõ csapatok:

MÁVDAC Gyõr
Öregfiúk Gyirmót
Ikrény
Bábolna SE

2011. 11. 02. Szerda
Bábolna–Bana–Tárkány–
Nagyigmánd Ovisainak 
szünidei matinéja 
a Sportcsarnokban.
Kezdési idõpont: 8:30 óra

2011. 11. 06. Vasárnap
Bábolna–Lábatlan 
Megyei I. osztályú 
Nõi Kézilabda-mérkõzés
Kezdési idõpont: 14 óra

2011. 11. 12. Szombat
V. KAYSER FOCI KUPA
Kezdési idõpont: 8 óra

2011. 12. 03. Szombat
V. Ovis Mikulás Kupa
Kezdési idõpont: 9 óra

2011. 12. 04. Vasárnap
X. Téli Teremlabdarúgó-torna
Kezdési idõpont. 14 óra

A Sportcsarnok szolgáltatásait
hétköznap 16:00 órától, szom-
bat vasárnap idõpont egyezte-
téssel lehet igénybe venni.

GASZTROKALANDOROK KERESTETNEK!
Fõzõtanfolyamot hirdet Bábolna Város Önkormányzata és az Ötösfogat ét-

terem. A kurzusra azok jelentkezését várják, akik úgy vélik, van élet a rántott
húson túl is, és egy-egy különleges étel elkészítésével színesíteni kívánják az
otthoni menüsort. A havonta egy alkalommal tartandó fõzõiskola résztvevõi
az Ötösfogat étterem világbajnok fõszakácsa, Suga Péter útmutatásával me-
rülhetnek el a gasztronómia magas iskolájába. A szervezõk azt ígérik: a kuli-
náris érdekességek elkészítése nem ördöngõsség, azokat a konyhában már
járatos háziasszonyok is könnyedén elsajátíthatják majd. Az edényekre és az
alapanyagokra sem kell, hogy gondjuk legyen, hiszen mindezt a tanfolyam-
nak otthont adó Ötösfogat biztosítja. 

Jelentkezni az étterem 34/569-214-es telefonszámán lehet. A részvételi díj
alkalmanként 2000-3000 ezer forint lesz – az ételek alapanyag igényétõl füg-
gõen. Minden jelentkezõt szeretettel várnak!

Szeptember 29-én elindult – és év
végéig lesz nyitva a devizaalapú jelzá-
loghitelek kedvezményes végtörleszté-
sének lehetõsége. Az elfogadott tör-
vény értelmében a végtörlesztést sváj-
ci frank esetében 180 forintos, euró
esetében 250, japán jen esetében 2 fo-
rintos árfolyamon teljesíthetik az adó-
sok. 

Ki élhet a lehetõséggel?
– aki a rögzített árfolyam alatti szin-

ten vette fel a hitelt,
– a kölcsönszerzõdését mostanáig

nem mondták fel,
– aki a végtörlesztésre vonatkozó

igényét december 30-ig írásban
benyújtja bankjának,

– illetve, aki vállalja, hogy a koráb-
ban esetleg igényelt áthidaló vagy
gyûjtõszámla-hitelébõl eredõ tarto-
zását a végtörlesztéssel együtt
megfizeti.

A bankok senkit nem utasíthatnak el,
az elõbbi feltételek teljesítése esetén
nincs mérlegelési lehetõségük. Fontos
tudni, hogy végtörleszteni legkésõbb
az igénylés utáni 60. napon kell.

A jelenlegi árfolyamokat figyelembe
véve a felkínált lehetõség igencsak
kedvezõ ajánlatnak tûnik. Azonban
messze kérdéses, hányan is élhetnek
a végtörlesztéssel. A többségnek nem-
hogy a teljes tartozásra nincs félretett
pénze, de még a havi törlesztõrész-
letek fizetése is komoly gondot okoz.

Azoknak a törlesztés nem lehet kér-
déses, akik egyedül vagy családi se-
gítséggel, de rendelkeznek a teljes
visszafizetendõ hitelösszeggel. Ha
csak kevés hiányzik, akkor a baráti köl-
csönökön túl kézenfekvõ - bár drága

megoldás lehet a fogyasztási hitel
igénybe vétele. 

Ugyanakkor a legtöbb családnak
nincs elég megtakarítása, mégis so-
kan gondolkodnak azon, hogy forinthi-
tel segítségével szabaduljanak meg a
devizahitel kockázataitól. 

Nekik célszerû már most alaposan
tájékozódni az egyes bankok által kí-
nált feltételekrõl, mivel a pénzintézetek
eltérõen viszonyulnak a végtörlesztés-
hez - ami a kamatokon azonnal látszik.
Figyelni kell arra is, hogy idõben elin-
dítsák a hiteligénylést, hiszen átlago-
san 60 napos átfutási idõre kell felké-
szülni, amivel mindenképp számolni
kell az aránylag szûk határidõk miatt.

De ne felejtsük el: miközben a forint-
hiteleknél valóban eltûnik az árfolyam-
kockázat réme, ez nem jelenti azt,
hogy egyértelmûen fix törlesztõ részle-
tekre számíthatunk, hiszen kamatkoc-
kázata ennek a hitelnek is van! Ezért
hitelfelvételkor érdemes hosszabb,
akár 3 vagy 5 éves kamatperiódust vá-
lasztani, ezzel is kiszámíthatóbbá téve
a jövõt.

Összességében látható, hogy a vég-
törlesztés elsõsorban azoknak megol-
dás, akik rendelkeznek megtakarítá-
sokkal, vagy hitelképesek. Bár utolsó
megoldásként szóba kerülhet még a
jelzálog fedezetének, az ingatlannak
az eladása is, azonban a nyomott árak
és a túlkínálat miatt ennek realitása mi-
nimum kétséges. A valóban nehéz
helyzetben lévõk gondjait azonban a
végtörlesztés nem oldja meg. Õk to-
vábbra is az árfolyamgát átmeneti
megoldásában és a kormány további
intézkedéseiben bízhatnak.

RÖGZÍTETT ÁRFOLYAMÚ VÉGTÖRLESZTÉSIDÕSEK ÜNNEPE
A borsátorból ismert és kedvelt

Baranyai István és zenekara ad
mûsort, majd húzza estig a talpalá-
valót október 20-án délután 5-tõl a
Szabadidõközpontban. A népszerû
muzsikus az Idõsek napja alkalmá-
ból szervezett városi rendezvényen
szórakoztatja majd a bábolnai
nyugdíjasokat.  A szervezõk remé-
lik, a program címének megfelelõ-
en a fellépõkkel valóban ünneppé
tudják varázsolni az idõseknek ezt
a napot.
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BRONZÉREM
A BAKONYALJÁRÓL

A bakonyaljai Sport Club meghí-
vására vendégként vehetett részt
szeptember 7-én a Lovas vasárna-
pok elnevezésû programon Buza
Patrik. A versenyen a lovasoknak és
hátasaiknak kitartásukról és bátor-
ságukról kellett tanúbizonyságot
tenni. Az ügyességi gyakorlatokat
(lándzsaforgatás, célbadobás) az el-
sõ nyilvános szereplésén lévõ Patrik
és saját gondozású lova kitûnõen
teljesítette, így a 3. helyet sikerült
megszerezni. A lapunkat az örömte-
li hírrel felkeresõ család további sok
sikert kíván a fiatalembernek. A jókí-
vánságokhoz szerkesztõségünk is
csatlakozik. 

„Homeopatikus valóság avagy pri-
vát adalékok kompország irányvál-
tásainak emlékezetéhez”. Ezzel a
címmel nyílt meg a közelmúltban
Szolnoki József kiállítása a fõváros-
ban az Ernst Múzeumban. 

A korábban a Bábolnai Televízió
munkatársaként dolgozó, azóta Né-
metországban dokumentumfilm ren-
dezõ diplomát szerzett mûvész az át-
festett címertáblákon keresztül mutatja
be hazánk politikai és társadalmi átala-
kulásának folyamatát. 

Gyermekkorában Szolnoki József –
a sors fintoraként – ugyanazon a héten
tette le a kisdobos esküt és lett elsõál-
dozó. 

Egészen addig nem tulajdonított en-
nek különösebb jelentõséget, amíg
harminc évvel késõbb meg nem pillan-
tott egy 1990-ben átragasztott címer-
táblát, melyen a régi „Kádár-címert”
cserélték a jelenlegi címerre. E két –
egymástól látszólag teljesen független
– dolog között felfedezett párhuzam az
átmeneti állapotok vizsgálatára irányí-
totta a figyelmét.

Az elsõ címertábla, melyet megka-
pott, s amely elindította ezen az úton a
bábolnai polgármesteri hivatal falán ló-
gott a jelenlegi elõdjeként. A rendszer-
váltáskor nem alakították át, hanem a
„Kádár-címert” egyszerûen lefestették
fehérre, amely akkoriban gyakorinak

számított a kisebb településeken.
A kiállítás nem szorítkozik kizárólag

a címerátalakulások témájára, azt ki-
egészítendõ az alkotó számos koro-
kon átívelõ, áthagyományozódó törté-
nelmi és kulturális témát boncolgat.
Ilyen például a „Magyarosaurus” léte-
zése, vagy a németországi „Hobbyhu-
nok” társasága. A tárlat kiegészítése-
ként Szolnoki József több dokumen-
tum-, animációs- és esszéfilmjét is lát-
hatták az érdeklõdõk. A kiállítás
slusszpoénjaként – természetesen
csak a megnyitó alkalmával –  162 kor-
só sör emlékeztetett a 12 éve lejárt 150
éves sörkoccintási tilalomra. Az üres
söröskorsók –  az asztalon kijelölt he-
lyükre visszarakva – szintén egy fajta
installációként, mûtárgyként alkotják a
kiállítás részét.

Hantos Péter

SZOLNOKI JÓZSEF:
HOMEOPATIKUS VALÓSÁG

MINI BB
A 16. Bécs-Budapest Szupermara-

ton  3.  napi  –  Gyõr-Tata  távjához  –
kapcsolódva  október  21-én  immár
hetedszer  kerül  megrendezésre  a
„Mini B-B” (Bõny-Bábolna váltó futó-
verseny), melynek célja: a Bécs-Buda-
pest szupermaratoni futóverseny be-
tétszámaként a futás, azon keresztül
az atlétika népszerûsítése.

A 8800 m-es távot 8 fõs csapatok te-
szik meg. A résztvevõk 9.30 órakor a
bõnyi Szent István Általános Iskolában
gyülekeznek. A rajtra 10 órakor kerül
sor a bõnyi faluközpontban. A célsza-
lagot Bábolna faluközpontjában he-
lyezik el a szervezõk. Az eredményhir-
detésre kb. 12 órakor Bõnyön kerül
sor. 
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mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között,

olvashatja 
a Bábolnai Fórum címû

havi lap régebbi 
és friss példányait.

34/222-797

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„A” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat  az Oktatási Minisztériummal együttmû-
ködve 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungrica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 4.

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.

A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti Jogviszony-igazolás.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mel-
lékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét 
igazoló iratokat.

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével együttesen érvé-
nyes, bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. 

Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfele-
lõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„B” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttmûköd-
ve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot

Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva,
egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 4.

A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájá-
ban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.

A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelezõ mel-
lékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:

• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét 
igazoló iratokat.

A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével együttesen érvé-
nyes, bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. 

Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfele-
lõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

Bábolna Város Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete nyilvános
egyfordulós pályázatot hirdet a tu-
lajdonában lévõ összesen 15 hek-
tár 497 m2 nagyságú területek
kultúrállapotban tartására. A pá-
lyázati hirdetmény teljes szövege
megtekinthetõ a Polgármesteri Hi-
vatal hirdetõtábláján, illetve letölt-
hetõ a www.babolna.hu honlap-
ról.

PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNY

Bábolna Város Önkormányzata,
mint a Bábolna Gyógyfürdõ 

Ingatlanfejlesztõ, Beruházó Kft.
alapítója és tulajdonosa

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)

nyilvános egyfordulós pályázatot
hirdet a Kft. tulajdonában lévõ
összesen 37 hektár 9864 m2

nagyságú területek kultúrállapot-
ban tartása érdekében történõ
hasznosításra. A pályázati hirdet-
mény teljes szövege megtekinthe-
tõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján, illetve letölthetõ a
www.babolna.hu honlapról.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 16. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 23. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 30. –  Vasárnap 11 óra

Hálaadás az új borért. Úrvacsora

NOVEMBER   6. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 13. –  Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

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

Molnár-Varga Szilvia református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

dr. Farkas Roland, dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; 

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu; http://biol-
ka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 23. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664

Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László,
Tel.: 34/368-109 osgyanlaci@t-online.hu

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

http://enekeskonyv.lutheran.hu/ www.komarom.lutheran.hu

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
2011. OKTÓBER

9-én vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 28. vasárnap 10.45 órakor szentmise
16-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 29. vasárnap 10.45 órakor szentmise
23-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 30. vasárnap 10.45 órakor szentmise
30-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 31. vasárnap 10.45 órakor szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott  honlapok: www.katolikus egyhaz.hu; www.gyor.egyhazmegye.hu; 

www.communio.hu/hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu; 
www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu

Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

KYOKUSHIN KARATE
2011. SZEPTEMBERTÕL TAGFELVÉTELT HÍRDET

A BÁBOLNAI KYOKUSHIN KARATE KLUB
EDZÉSEK SZERDÁN ÉS PÉNTEKEN 

16,30 ÓRAI KEZDETTEL,
A BÁBOLNAI SPORTCSARNOKBAN

SOSAI MASUTATSU OYAMA

EDZÕ: TÓTH GÁBOR SENPAI 1 KYU
TEL: 30/3568-153

,,A gyereknevelésben nem beszélni kell.
Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal
– az életeddel mutatsz példát.’’

(Nyírõ András)

FELHÍVÁS
Egy jó hangulatú délután eltöltése reményében 

csecsemõgondozási
és gyermekápolási vetélkedõt

szervezünk.
Lelkes, aktív házaspárok jelentkezését várjuk!

Helyszín: Általános Iskola mûvészeti terme
Idõpont: 2011. november 4. (péntek) 15.30 óra

Jelentkezési határidõ: 2011. október 21.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet a gyermekorvosi 

rendelõben!

Dr. Kiss Katalin
házi gyermekorvos

Hérics Józsefné
védõnõ

Kuti Erika
gyermekkörzeti assz.



SPORT HÍREK                             BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu18

2011. október

Az SBS Pontybarátok csapata ismét meghívást kapott a II.
Professzionális Európa kupára, amely az utóbbi évtized leg-
melegebb hetére esett, így sok szempontból  különleges
megmérettetés várt a csapatokra.

A bojlis verseny 115 óra, non stop horgászat. Csaliként
csak bojli használható. A versenyben csak az 1 kg-nál na-
gyobb pontyot, amurt és különlegességként a márnát érté-
kelik.

A verseny délelõtt 11-kor indult a regisztrációval, majd
megkezdõdött a nagyon várt sorsolás. Elsõnek az elõzõ ver-
seny gyõztes csapata húzott egy számot, amely eldönti: há-
nyadiknak választhat horgászhelyet. Fortuna elõször nem
vett minket a szárnyai alá, a 11. húzással a 24-es – tehát utol-
só –  helyválasztási lehetõséghez jutottunk! Azonban a szek-
torunkba érve rájöttünk, hogy az egyik legerõsebb a miénk,
hiszen a háromszoros bajnok PV- tv Románia jobbról a
szomszédunk, balra pedig a méltán világhírû Román legen-
da, Tata Nitu csapata készülõdött. Tehát indult a 115 órás

õrület! Pakolás, táborépítés, etetõanyagok készre keverése,
etetés, majd 17 órától megkezdõdött a horgászat! 

A markeres vízmélységmérés után két helyet tartottunk
horgászatra érdemesnek. A belsõ etetés nehezebben indult,
az elsõ éjszaka mindössze egy – igaz közel 6kg-os –  tõpon-
tyot sikerült fognunk. Nappal csak bojlival etettünk, mert nem
akartuk feleslegesen zavarni az etetésen tartózkodó pontyo-
kat. 

Az elsõ napok mérlegelési lapjait nem igazán vettük figye-
lembe, hiszen ilyenkor még nem mutat valós képet. A har-
madik napon viszont már látszott, hogy a nagyszerûen hor-
gászó Halzóna SK már behozhatatlan elõnyre tett szert. A mi
szektorunkban a harmadik helyen álltunk, elsõ a nagyon
szép horgászatot bemutató Micula Péter által vezetett PV tv
Románia, második pedig Nitu bácsi. Sok kapásunk volt, de
csak nagyon kicsi halak tartózkodtak elõttünk, így nehezen
tudtuk gyarapítani az összsúlyt, és a viszonylag sekély víz-
ben most rengeteg kagyló is volt, amik folyamatosan elvág-
ták a dobóelõkénket. 

Izgatottan vártuk a következõ mérlegelõlapot, hiszen érez-
tük, jól megy most a halfogás! Az részeredményeket kiérté-
kelve láttuk, hogy komoly esélyünk van a legjobb 5-be kerül-
ni. Fáradtak voltunk, mire mintegy megváltásként megszólalt
a verseny végét jelzõ dudaszó! 

És következett a záró ceremónia, a díjkiosztó. Az Európa
kupa elsõ három helyezettje gyönyörû serleget és pénzjutal-
mat kapott. Díjazták a szektor elsõket, a legnagyobb halat és
a legnagyobb koi pontyot fogó csapatot is. 

Nekünk az SBS Pontybarátoknak a 7. helyet sikerült
megszereznünk, pedig még utolsó éjjel harcban voltunk a
harmadikért is! 

Köszönet Kovács Zoltánnak (SBS) és Garai Péternek (Hal-
világ SPRO) a segítségért, hogy ott lehettünk a versenyen.
Talán jövõ év májusában újra eljuthatunk a csoda vízére,
Maconkára!

Sáhó Lajos SBS Pontybarátok

Új ötlettel állt elõ az Ölbõ tavi Arany-
hal Horgászegyesület vezetõsége: ifjú-
sági korosztály számára rendeztek
versenyt. A kitûnõ, napsütéses, szél-
csendes idõjárás tökéletes alaphangu-
latot adott a horgászpalánták vetélke-
désének.

A gondolat már év elején megfogal-
mazódott a vezetõségen belül – mond-
ta el kérdésünkre dr. Szallerbeck Zsolt
elnök –, hiszen idejében foglalkozni
kell az utánpótlás ügyével is. Mivel az
egyesületen belül kevés az ifjúsági
horgász tag, gyermek pedig egyálta-
lán nincs, ezért egyre több fiatalt sze-
retnének bevonni a pecások közé. Úgy
gondolták, egy ingyenes versennyel
megismertetnék a gyerekekkel a hor-
gászat örömeit, melynek következté-

ben az egyesületi élet aktívabb részt-
vevõi lehetnének. 

A versenyre komoly érdeklõdés mu-
tatkozott, 26 fiatal nevezett be Bábol-
náról, Banáról, Tárkányból, Nagy-
igmándról. Egy horgászbottal és
úszós készséggel lehe-
tett horgászni, a verseny-
zõket mind darabszám
után, mind pedig a halak
súlya alapján pontozták.
Minden darab után kap-
tak egy pontot, és még
egyet a mért súly után öt
dekánként. Elsõsorban
apróhalakat fogtak a ver-
senyzõk, ezért a mérés-
nél grammokban értékel-
tek a szervezõk. 

A versenyt Osbáth Gergely nyerte
990 g-os teljesítménnyel, a második
helyet Osbáth Róbert szerezte meg, a
harmadik Herczeg Tamás lett, a negye-
dik díjat Herczeg Ádám vihette haza,
ötödikként pedig Janecskó Bence
végzett.

Hantos Péter

II. PROFESSZIONÁLIS BOJLIS EURÓPA KUPA MACONKA

HORGÁSZPALÁNTÁK VERSENYE



Kézilabdás lányaink – miután kiestek
az NB II-bõl – ismét a megyei elsõ osz-
tályban folytatják. Néhány meghatáro-
zó játékos ugyan abbahagyta a ver-
senyszerû játékot, Szántó Zita csapata
ennek ellenére komoly reményekkel
vágott a bajnokság elé. Elsõ meccsük
azonban hidegzuhanyként érte õket,
ugyanis Lábatlanról egy gólos vere-
séggel távoztak. Sajnos az ottani kö-
rülmények nem a legideálisabbak, hi-
szen kinti pályán, aszfalton kellett ját-
szani, sõt, még az eredmény jelzése
sem volt megbízható, mindenesetre
kezdésnek lelombozó volt ez a vere-
ség. Lábatlan – Bábolna 26 : 25.

A második fordulóban a mindig ke-
mény ellenfél Kisbér csapatát fogad-
ták. Ezen a mérkõzésen sem sikerült
azt nyújtani, amit az edzõ elképzelt. Ál-
mos játékkal, kihagyott hetesekkel és
ziccerekkel tudtunk elõrukkolni. A kis-
bériek uralták a találkozó nagy részét,
csupán az utolsó percekben sikerült
lányainknak két gólra felzárkózni. Bá-
bolna – Kisbér 20 : 22. hp
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KÉZILABDA

VISSZA A MEGYÉBE

Legényeink mindkét osztályozót
megnyerve továbbra is NB I-es csapat-
ként folytathatják szereplésüket. Elsõ
bajnoki mérkõzésükön a Csákány-
doroszló ellen sajnos 6 : 2-es vereség-
gel kezdtek, az ifjúságiaknak sem
ment jobban, õk 3 : 1-re kaptak ki.

A Bábolna SE eredményei. Felnõt-
tek: Szilágyi András 572 fa, pf., Balogh
István 561 fa, pf., Barányi Ferenc 524
fa, Morvai Gábor (Balom Norbert) 481
fa, Horváth Péter 521 fa, Balom Sándor
526 fa. Ifjúságiak: Körmendi Imre 515
fa, pf., Burián Dávid 448 fa.

Nem kevésbé felkészült volt követ-
kezõ ellenfelük, a rutinos, NB I-es mo-
sonmagyaróvári csapat. A mieink elsõ
dobóinak nem úgy sikerült a kezdés,
ahogyan azt tervezték. A második so-
rozat sem ment hibák nélkül, és hiába
dobtak jól a befejezõ játékosok, az el-
lenfél bizonyította, hogy nem véletlenül
szerepeltek nemrég a szuperligában.
Az ifjúságiak is csupán egy csapatpon-
tot tudtak összehozni, így õk is vere-
séggel zárták a találkozót. Bábolna SE
- Mosonmagyaróvári TE 1 : 7 (3098 :
3183), ifi 1 : 3 (894 : 941).

A Bábolna SE eredményei. Felnõt-
tek: Szilágyi András (Barányi Ferenc)

482 fa, Balogh István 519 fa, Böröndy
Zsolt 519 fa, Körmendi Imre 517 fa,
Horváth Péter 528 fa, Balom Sándor
533 fa, pf. Ifjúságiak: Burián Dávid
(Jurics Róbert) 455 fa, Jurics Gergõ
439 fa, pf.

A következõ ellenfél, a Pápa együt-
tese is a legnehezebbek közül való
volt. Meglepetést ezúttal sem sikerült
szerezni, sõt, még csapatpontot sem.
Az ifjúságiak is sima meccsen marad-
tak alul. Elekthermax Vasas SE – Bá-
bolna SE 8 : 0 (3222 : 2996), ifi 4 : 0
(972 : 924).

A Bábolna SE eredményei. Felnõt-
tek: Böröndy Zsolt 525 fa, Balogh Ist-
ván 531 fa, Szilágyi András (Barányi
Ferenc) 459 fa, Körmendi Imre 482 fa,
Balom Sándor 501 fa, Horváth Péter
498 fa. Ifjúságiak: Jurics Gergõ 439 fa,
Burián Dávid 485 fa.

A negyedik fordulóban ismét egy
volt szuperligás együttes, a „Soproni
Sörgurítók” látogattak Bábolnára. A
meccs eleje viszonylag szorosra és iz-
galmasra sikeredett, a befejezõ játéko-
sok azonban stabilan és kitûnõen dob-
tak, így a csapat biztos gyõzelmet ara-
tott. Ifistáink is remekeltek, így szép
kettõs sikerrel ért véget a találkozó.

Bábolna SE - Soproni Sörgurítók SE 6
: 2 (3183 : 3116), ifi 3 : 1 (977 : 956).

A Bábolna SE eredményei. Felnõt-
tek: Szilágyi András 508 fa, Balom
Sándor 546 fa, pf., Horváth Péter 553
fa, pf., Körmendi Imre 504 fa, Torma
József 506 fa, pf., Böröndy Zsolt 566
fa, pf. Ifjúságiak: Burián Dávid 492 fa,
pf., Jurics Gergõ 485.

Annál bravúrosabbra sikerült a kez-
dés a tavaly megye kettes bajnokságot
nyert „B” csapatnak. A megyei elsõ
osztály nyitófordulójában hazai pályán
fogadták a Máriakálnok együttesét.
Nehéz kezdés után, az utolsó pillana-
tig szoros meccsen 5 : 3-ra múlták felül
a vendégeket. Aztán váltakozó ered-
mények következtek. Idegenben vere-
ség, aztán idehaza gyõzelem, végül is-
mét egy idegenbeli vereség. Így egy-
elõre ötven százalékos a csapat, de ez
szép teljesítmény az újdonsült megyei
együttestõl.

TEKE

NB I-BEN NEHÉZ KEZDÉS, A ,,B’’ CSAPAT
A MEGYEI BAJNOKSÁGBAN JÓL INDULT

Május után újból távlovasok lepték
el településünk kórházszálló felõli óriá-
si füves területét. A Pozsony – Buda-
pest derby célállomása volt itt. Nem té-
vedés, ugyanis a szervezõk idõközben
nem tudták megszerezni a különbözõ
engedélyeket ahhoz, hogy fõváro-
sunkba lovagolhassanak, a Ménesbir-
tok viszont örömmel fogadta a verseny
résztvevõit. Annál is inkább, hiszen ja-
varészük már verseny-
zett itt, szívesen jön Bá-
bolnára, a távlovaglás
legújabb kori paradicso-
mába.

A verseny három nap-
ján 48 ló és lovas küz-
dött a kilométerekkel, a
terep nehézségeivel. A
Pozsony, Révkomárom,
Párkány, Esztergom, Ko-
márom Bábolna útvonal
bizony jelentõsen fel-
morzsolta a mezõny ja-

varészét, így Bábolnára 16-an értek
célba. Az egyetlen magyar versenyzõ,
Tóth József idõ elõtt kénytelen volt fel-
adni a versenyt, bár sokáig vezette a
mezõnyt. Így is szép magyar siker szü-
letett, hiszen a gyõztes és második he-
lyezett spanyol lovasok –  Alex Luque
Moral Ikland nevû lovával és Elulalia
Gonzalez Gazal Paklival –    Joszkin Já-
nos hazai lovaival arattak diadalt.

POZSONY – BUDAPEST TÁVLOVAS VERSENY –
BÁBOLNAI BEFUTÓVAL

Eredmények:
Bábolna „B” – Máriakálnok 5 : 3

Kiss János TK – Bábolna „B” 6 : 2
Bábolna „B” – Lajta Hanság 5 : 3

Talizmán Teke Klub - Bábolna „B” 6 : 2
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Labdarúgóink a Bana elleni hazai fi-
askót követõen az éllovas Tardos ott-
honába látogattak. A komoly játékerõt
képviselõ hazaiak ellentmondást nem
tûrõen bizonyították elsõségük jogos-
ságát. Határozott, a mienknél maga-
sabb szintû játékkal nyerték a találko-
zót. Ifistáinkban élt a bizonyítás vágya,
hiszen fiatal, újjáalakuló együttesrõl
van szó. Nekik sikerült egy pontot el-
hozni idegenbõl. Tardosi FC – Bábolna
SE 4 : 0 (ifi 0 : 0).

A tardosi vereségen felülemelkedve
fontos lett volna hazai pályán megver-
ni a Környét. A mérkõzés eleje már-
már jól is alakult volna focistáinknak. A
mérkõzést nagy várakozás elõzte
meg, hiszen a korábbi meccsek ered-
ményének ismeretében nagyon kellett
volna nekünk a gyõzelem. Sajnos, ezt
a mérkõzést is a kimaradt gólhelyzetek
jellemezték részünkrõl. Az ellenfél vi-
szont néhány ellentámadással leisko-
lázta csapatunkat, így született meg a
számunkra kedvezõtlen végeredmény.
Az ifikre hárult a szépítés nem kis fel-
adata. Õk hozták a tõlük elvárt formát,
végül remek teljesítményt nyújtva két-
számjegyû gyõzelmet arattak. Bábolna
SE – Környe SE 2 : 4 (ifi 13 : 0).

A bajnokság ötödik fordulójában Ko-
máromba látogattak focistáink. Bár a
hazai csapat nagyobb eséllyel vágott a
mérkõzésnek, legényeink igyekeztek
igazi csapatszellemben játszani. Az el-
sõ játékrész gól nélkül telt annak elle-
nére, hogy mi támadtunk és gólhelyze-
teket is kidolgoztunk. Aztán ahogy az
lenni szokott, egy hiba következtében
a mi hálónk zörgött. A dolgok alakulá-
sán az sem segített, hogy Rózsahegyi
Tamás fejesét már a gólvonalon túlról
ütötte ki a komáromi mezõnyjátékos.
Se gól, se tizenegyes. A döntetlen
igazságosabb lett volna. Ifistáink ezút-
tal gólokban gazdag meccset játszot-
tak, de a gólcsatát a komáromiak nyer-
ték. Komárom VSE – Bábolna SE 1 : 0
(ifi 5: 3).

Nagy várakozás elõzte meg a Zoltek
SE elleni találkozót, bár a nyergesiek
esélyesebbnek tûntek a meccs elõtt.
Legényeink azonban a korábbiakhoz
képest sokkal egységesebb csapat
benyomását keltették, a bátor támadó-
játéknak köszönhetõen több gólhely-
zetet is kidolgoztak. Mindezek ellenére
csak a második félidõ hozta meg a si-
kert Szedlacsek Sándor bravúros talá-
latának köszönhetõen. Nem sokkal ké-

sõbb csapatunk növelte elõnyét, ezút-
tal egy remekbe szabott fejesnek kö-
szönhetõen, csakhogy ezt a gólt a
nyergesi védõ nevével fémjelezték. Az
ifjúsági együttes ezúttal nem nyújtotta
egységes csapat képét. Gyõzelmi esé-
lyeik sajnos elszálltak, mert a játéko-
sok egy része nem megfelelõ csapat-
szellemben focizott, nem óhajtottak
küzdeni a gyõzelemért. Bábolna SE –
Zoltek SE 2 : 0 (ifi 1 : 3).

A Bábolna SE focistái a felnõtteken
és ifistákon túl több korosztályban re-
mekül kezdték szerepléseiket. Az U12-
es korosztály három forduló után há-
rom gyõzelemmel vezeti a tabellát, az
U14-esek két gyõzelem és egy döntet-
len eredménnyel másodikak. U16-
osaink egyelõre két meccsbõl egyet
megnyertek, egyet pedig elvesztettek,
de õk is sikerekre pályáznak.

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

HAT FORDULÓT KELLETT VÁRNI A GYÕZELEMRE

Immár második alkalommal adott
otthont megyei díjugrató verseny dön-
tõjének a Kisbábolna Lovas Klub. Ko-
rábban már rendeztek országos minõ-
sítõ versenyt is a kitûnõ adottságokkal
rendelkezõ helyszínen, úgy tûnik, a
megyei megmérettetések stabil színte-
révé vált a klub.

Bár egyéniben már eddig is szület-
tek szép eredmények, régóta munkál-
kodtak a csapatépítésen is. Most elõ-
ször sikerült helyi lovasokból ütõképes
csapatot összeállítani, és ezzel mind-
járt a második helyet szerezte meg a

Szedlacsek Dóra, Rémiás Alexandra
és Juhász Nikoletta összetételû gárda.
A kezdõ lovasok bajnokságában
Rémiás Alexandra a második helyen
végzett, az ifjúságiak között Juhász Ni-
koletta elsõ, Tornyos Fanni pedig má-
sodik lett, az amatõr bajnokságot pe-
dig Kiss Zsófia megnyerte. 

De ezután sem ülnek az ifjú kis-
bábolnai lovasok a babérjaikon. Jövõ-
re már a felnõtt bajnokságokon való
eredményes részvételt és az országos
versenyeken való tisztes helytállást
tûzték ki célul. Hantos

KISBÁBOLNA LOVAS KLUB

DÍJLOVAGLÓ MEGYEI DÖNTÕ KISBÁBOLNÁN

Az amatõr
bajnokság
gyõztese 
Kiss Zsófia

U12-es eredmények:
Kömlõd – Bábolna SE 1 : 15

Bábolna SE – Koppánymonostori SE 
3 : 2

Vértessomló KSK – Bábolna SE 1 : 3
U14-es eredmények:

Bábolna SE – TASK II. 2 : 2
Ácsi Kinizsi SC - Bábolna SE 0 : 10

Bábolna SE – ETE SE 5 : 1
U16-os eredmények:

Ácsi Kinizsi SC - Bábolna SE 1 : 5
Bábolna SE – Ete SE 1 : 13


