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A most itt élõk szülei, nagyszülei, s mi magunk

is az ország számos pontjáról érkeztünk települé-
sünkre, s ez magában hordozza az ellentétek, fel-
fokozva az ellenségeskedés veszélyét. De  eljött
az idõ, hogy a bábolnaiság gyõzzön a széthúzás
felett. Más lehet a világnézetünk, más a politi-
kánk. Gyermekeinket viszont arra kell nevelnünk:
segítsd a bábolnait, ne téveszd szem elõl Bábol-
nát, bárhová vet a sors!

A fenti (nem szószerinti) idézet Popovics György a me-
gyei közgyûlés elnöke beszédébõl való, amelyet az 1956-
os forradalom és szabadságharc tiszteletére a Szabadidõ-
központban rendezett városi ünnepségen mondott el. S
lényegében mondanivalója is az egységes város, egysé-
ges nemzet gondolata köré épült fel. Miután az ötvenöt év-
vel ezelõtt történteket áttekintette, a jeles esemény napja-
inkra gyakorolt hatását ismertette a hallgatósággal. Kifej-
tette: nemzetünk múltja egyben településeink múltját is
egyesíti. Ezért tartja fontosnak és támogatandónak a jövõ-
re tervezett helytörténeti kiállítás létrejöttét és ugyanezen
okokból szorgalmazza önkormányzati képviselõként az is-
kolában a helytörténet oktatás beindítását.

A továbbiakban a Cseperedõk néptáncegyüttes mûso-
rát láthatták a megjelentek, majd a rendezvény következõ
állomásán, az ’56-os emlékparkban az önkormányzat, a
pártok és civil szervezetek, valamint a helyi gazdasági tár-
saságok megkoszorúzták az emlékhelyet. Ezen a helyszí-
nen a Szevasz Színház adott ünnepi mûsort. 

A program harmadik helyszíne a régi temetõben a hõ-
sök emlékére felállított kopjafa volt. Az emlékmû elõtt az
Anonim drámacsoport idézte meg a több mint félszáz év-
vel ezelõtti eseményeket, majd a megjelentek egy fõhajtás
kíséretében elhelyezték a tisztelet koszorúit.

bm

ADY ENDRE: HALOTTAK NAPJÁN
(részlet)

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrõl-percre temetünk,

Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezõ szolgák vagyunk!
— Dobjuk el a tettetõ álcát:

Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

A NÉLKÜLÖZHETETLEN
GENERÁCIÓ

Fiatalok és idõsek. Az emberi élet két véglete. Még-
is, ez a két véglet idõnként – az Idõsek világnapján
mindenképp – összetalálkozik. Így volt ez idén is. Az
óvodások legszebb ünneplõ ruhájukban szavalták ver-
seiket, táncoltak a hatvan, hetven, nyolcvan évesek
elõtt, rajzolták nevetõsre a ráncszántotta arcokat. Dr.
Horváth Klára polgármester pedig más eszközökkel
ugyan, de hasonló céllal tolmácsolta a középkorúak és
a fiatalabbak jókívánságait a minket megelõzõ generá-
ciónak, vagyis azoknak, akiktõl átvettük a stafétát.
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Önkormányzatunk október 27-én
tartotta legutóbbi képviselõ-testületi
ülését. A szokásoknak megfelelõen el-
sõként a két ülés közti eseményekrõl,
a lejárt határidejû határozatokról tájé-
koztatta a polgármester a megjelente-
ket. A hosszúra nyúlt beszámoló után
dr. Horváth Klára a helyi adók alakulá-
sáról beszélt. Elhangzott: az önkor-
mányzatok által jelenleg kivethetõ adó-
nemek (építmény-, gépjármû- és ipar-
ûzési adó) tekintetében mintegy ötven-
milliót meghaladó kintlévõséggel kell
számolnia a városnak. Ezért a telepü-
lés keresi annak a lehetõségét – a tör-
vényességet és a jogszerûséget szem
elõtt tartva –, hogyan teheti közzé a
nem fizetõk listáját. Vizsgálják továbbá
azt is – a jövõre életbe lépõ önkor-
mányzati törvény nyilvánosságra ho-
zott tervezete alapján – , hogy az eddi-
gi önkormányzati adók esetleges álla-
mi elvonása miatt milyen forrásokat
tud még felkutatni a városvezetés. Így
a polgármester kilátásba helyezte a te-
lekadó kivetését illetve az építmény-
adó lehetséges emelését. Dr. Horváth
Klára a kiadások szemléltetésére az is-
kola költségvetését hozta fel. Kiderült
az intézmény évi 160 millió forintot igé-
nyel. Ebbõl csak a pedagógusok bére
120 milliót emészt fel, a további 40 mil-
lió forint a rezsiköltség. Az iskola mû-
ködtetéséhez  állami támogatásként
50 millió forintot kapnak, a többit az
önkormányzat fedezi.

S ha már az oktatás szóba került, dr.
Horváth Klára felolvasta a Pedagógu-
sok Szakszervezetének körlevelét is. A
Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár
nevével fémjelzett törvénytervezet
több pontja is aggályos az érdekképvi-
selet szerint, ezért a településvezetõk
közbenjárását kérte a körlevél, hogy
lakossági fórumok összehívásával tilta-
kozzanak az önkormányzati iskolák ál-
lamosítása ellen. 

A képviselõk úgy látták, egy ilyen
horderejû lépéssel szemben kevésbé
hatékony eszköznek tûnik a közmeg-
hallgatás, de a tervezetrõl nekik is volt
véleményük. Bierbauer Imre például
az igazgatók közalkalmazotti viszonyá-
nak tervezett megszûntetését látja ve-
szélyesnek. Veresné Szkocsek Mária
pedig azt emelte ki: a bábolnai iskola
jelenleg a kötelezõen elõírtaknál jóval

több pluszt tud adni a diákoknak, amit
a NAT (Nemzeti Alap Tanterv) nem biz-
tos, hogy biztosítani képes. Lukáts Pé-
ter is a bábolnai fenntartású iskoláért
emelt szót, s ugyanígy tett dr. Horváth
Klára polgármester is, amikor kijelen-
tette: lobbizni fognak azért, hogy ön-
kormányzati tulajdonban maradhas-
son a jól mûködõ intézmény.

A továbbiakban a közterület haszná-
latról szóló rendeletet módosította a
grémium. Eszerint a mozgóárusok a
jövõben (az eddigi teljes tiltástól eltérõ-
en) csak az Ácsi úton és a Mészáros
utcán adhatnak hangjelzéseket, továb-
bá a közterület használat díját napi 400
forint/négyzetméterben határozták
meg.

Lényegében vita nélkül fogadta el a
grémium a Kardirex Egészségügyi
Központ Bábolna Kft., az egészség-
ügyi alapellátásról valamint a Vöröske-
reszt helyi alapszervezetének tevé-
kenységérõl szóló beszámolót. Egye-
dül a szakellátás anomáliái kapcsán
tettek fel kérdéseket, mert az utóbbi
idõben elõfordult, hogy a Petz Aladár
Kórházból elküldtek oda beutalóval,
jogszerûen érkezõ bábolnai betege-
ket. Popovics György ebben az eset-
ben, mint a megyei közgyûlés elnöke,
az ügyben határozott fellépésre tett
ígéretet.

A már korábban említett önkormány-
zati anyagi gondok miatt a következõ
napirendi pont tárgyalásakor a testület
2012 márciusáig 50 milliós folyószám-
la hitelkeret megnyitásáról döntött. 

Ugyanígy egyhangúlag szavaztak a
BSE 100 Klub önkormányzati támoga-
tásáról is, hozzátéve, hogy ez nem je-
lent majd külön tételt a költségvetés-
ben, hanem a Bábolnai Sportegyesü-
letnek évente folyósított 7 milliós dotá-
cióból a jövõben 100 ezer forintot cél-
zottan az utánpótlás mûködtetésére
utalnak át.

Pont került a Ritmus Oktató Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel kötendõ
megállapodásra is. A jövõre várható
pénzügyi helyzet ismerete nélkül az
önkormányzat egyelõre anyagi támo-
gatást nem tud biztosítani a zeneisko-
lának, de annak mûködéséhez az ön-
kormányzati helyiségek és a közmû-
vek használatba bocsátásával hozzá-
járul. 

Új helyi kezdeményezésekrõl is ha-
tározott októberi ülésén a testület. A
helytörténeti kiállításról, a „Termelj ott-
hon!” mozgalomról és a „Bábolnai
zsibvásárról” lapunkban részletesen
olvashatnak. Mindhármat egyhangú
„igennel” fogadta el a grémium, s azt
is támogatták, hogy a jövõben az isko-
lában helytörténeti órákon tanuljanak a
gyerekek Bábolnáról.

A továbbiakban hét „igennel” döntés
született arról, mely cég végezheti a
sportöltözõ komplex felújítását.
Ugyanígy vita nélkül fogadták el az
OSI Food Hungary Kft. fejlesztési hoz-
zájárulására vonatkozó elõterjesztést
is. Itt arról határozott a testület, hogy
mivel a megnövekedett kapacitásnak
köszönhetõen a társaság több szenny-
vizet bocsát ki, így jogos, hogy az igé-
nyelt mennyiség után közmûfejlesztési
hozzájárulást is fizessen a városnak. A
grémium – méltányolva a cég munka-
helyteremtõ törekvéseit – hozzájárult,
hogy a mintegy 45 milliós közmûfej-
lesztési hozzájárulást részletekben –
az új üzem használatba vételi engedé-
lyének kiadásáig – törlessze a társa-
ság. Ezen túlmenõen a társaság  mint-
egy 9 és fél milliós összeget utal át a
Bábolnáért Közhasznú Alapítvány
számlájára környezetvédelmi támoga-
tás címén.

Az ülés hátralévõ részében szavaz-
tak arról, hogy a 100 százalékos támo-
gatottságú Leader pályázaton indul te-
lepülésünk, az így nyerhetõ összegbõl
a leendõ helytörténeti múzeum épüle-
tét (mostani zeneiskola) szeretnék a
céloknak megfelelõen átalakítani. 

A grémium módosította a HPV elleni
védõoltás szállítási szerzõdését vala-
mint a következõ napirendi pontnál
Bierbauer Imrét delegálta tagként az
év végéig mûködõ Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás döntés elõkészítõ bizottságá-
ba.

Egyhangúlag elfogadták a rendezé-
si terv módosítását is, így a Bábolna
Bio parkoló területrõl üzemi területre
történõ átsorolásához is hozzájárulá-
sukat adták. 

Zárásként Zábrádi János egy jelen-
leg futó, a napkollektoros melegvíz-
elõállítást célzó pályázatra hívta fel a
lakosság figyelmét.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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Alapélelmiszerekbõl álló csomagot vehettek át ok-
tóber elsõ felében a nyugdíjasok. A lisztet, cukrot,
száraztésztát tartalmazó adományt az önkormányzat
biztosította az Idõsek világnapja alkalmából. A meg-
ajándékozottak örömmel fogadták a csomagot, mert
mint ismeretes, sokuknak a napi élelmezés biztosítá-
sa is igen nagy anyagi terhet jelent.

FINIS A PATKÓBAN
Az ötödik és egyben az év utolsó kihelyezett lakossági fó-

rumát tartotta múlt hónap elején dr. Horváth Klára a fõúton
található Patkó sörözõben. A forgatókönyv, ahogy már
megszokhattuk, itt is az elõzõekhez hasonlóan alakult. El-
sõként a polgármester ismertette a költségvetés aktuális
helyzetét, majd a beütemezett beruházásokról, a legége-
tõbb kérdésekrõl számolt be a mintegy harminc-negyven
megjelentnek. A városvezetõi beszámolóban elhangzott: a
2011-es esztendõ az elsõ év, amikor az önkormányzatnak
és a polgármesteri hivatalnak is anyagi gondokkal kell
szembenéznie, mivel az állami finanszírozás nem folyama-
tos, a pályázati elszámolások nem érkeznek meg idõben,
ezeket a városnak „saját zsebbõl” kell kifizetnie.

Szó esett egy esetleges új bölcsõdei csoport indításának
tervérõl, de – mint az a polgármesteri beszámolóból kiderült
– az elõzetes lakossági igényfelmérés ezt nem tette indo-
kolttá. Dr. Horváth Klára a fórumon szót ejtett arról a
közvéleménykutatásról is, amelyben az önkormányzat arra
volt kíváncsi, mit hiányolnak az itt élõk Bábolnáról. A felmé-
rés eredménye azt igazolta: a helyiek számára prioritást él-
vez a kamerás megfigyelõrendszer kiépítése és a járdák
biztonságosabbá, járhatóvá tétele. 

BÁBOLNA VÁROS RENDEZÉSI
TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Bábolna Város jelenleg hatályos településrendezési ter-
vét 2002-ben fogadta el az önkormányzat képviselõ-testüle-
te. A korábban elfogadottakat az eltelt idõszakban több al-
kalommal módosították egy-egy településrészt érintve.

A fenti módosítások, valamint „Az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérõl” szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben
megfogalmazottak szükségessé tették a rendezési terv fe-
lülvizsgálatát. A törvény szerint a hatályos rendezési tervet
legalább 10 évente felül kell vizsgálni.

A rendezési terv feladata, hogy meghatározza a település
fejlõdési lehetõségeit, illetve szabályozza a környezet fej-
lesztési elemeit.

Bábolna Város Önkormányzata ezúton felhívja a Tisztelt
Lakosság, szervezetek, érdekképviseleti szervek, érintettek
figyelmét, hogy a település rendezési tervének felülvizsgá-
latára vonatkozó véleményezési anyag megtekinthetõ
2011. november 30-ig a Polgármesteri Hivatal Építésható-
sági Osztályán.

A felülvizsgálattal kapcsolatban észrevétel tehetõ írás-
ban, Bábolna Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán.

Az Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12.
§. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben a Képviselõ-tes-
tület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS 
– VÁROSGYÛLÉS céljából

2011. december 1-jén (csütörtök) 17 órára 
a Szabadidõközpontba összehívom.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató Bábolna Város 2011. évi helyzetérõl, a

2012. évre várható változásokról
Meghívott vendégek:
– Gyõr-Szol Zrt. képviselõje
– E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselõje
– GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselõje
– ÉDV ZRt. képviselõje
– Bábolnai Szennyvízkez. és Szolg. Kft. képviselõje
– PICK-UP Kft. képviselõje

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a városgyûlé-
sen kerül kiosztásra Bábolna Város Önkormányzata által
megjelentetett 2012. évi falinaptár, valamint a „Közérde-
kû információk Bábolnáról” címû kiadványunk. 
A Városgyûlés után a megjelenteket várjuk egy pohár
italra és a Bábolna torta kóstolásra.

Bábolna, 2011. október 24.

dr. Horváth Klára s.k. polgármester

FELHÍVÁS!
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata „Így éltünk mi!” néven

helytörténeti, várostörténeti kiállítóhelyet kíván létrehozni
szüleink, nagyszüleink korabeli életérõl. A kiállításnak a ze-
neiskola jelenlegi épülete fog helyet adni, amely 2012 nya-
rán a felújított régi iskola termeibe költözik át. 

A helytörténeti kiállítás sikeres megvalósítása érdekében
kérjük, hogy aki a pincéjében vagy padlásán régi idõket
idézõ, Bábolnához kötõdõ és nélkülözhetõ használati tár-
gyat õriz, az keresse fel az önkormányzatot, hogy azt meg-
oszthassuk a nagyközönséggel is.

Szívesen fogadunk mindennemû felajánlást, ami elõsegí-
ti a múzeum mielõbbi megnyitását. A legértékesebb emlé-
kek a személyekhez vagy Bábolnához kötõdõ tárgyak,
fényképek, iratok, de más kortörténeti emlékeket is öröm-
mel kiállítunk (pl. mozsarak, konyhai eszközök, kézimun-
kák, háborús emlékek, munkaeszközök, ruhák, bútorok,
evõeszközök, játékok, könyvek, újságok, hangszerek, vallá-
si relikviák, stb.). Természetesen örömmel veszünk minden
egyéb ötletet és javaslatot is, ami segítheti e szép közös cé-
lunk megvalósulását. Bízunk benne, hogy sokak számára
fontos múltunk, helyi értékeink megõrzése, bemutatása.
Szeretnénk, ha a városunkba látogatók mellett gyermeke-
ink is megismernék szüleink, nagyszüleink életét, Bábolna
múltját.

A kiállítás részére felajánlott tárgyakat nyugta ellenében
vesszük át sorszámozva – és feltüntetve azt is, ki volt az
adományozó!

Segítségüket elõre is köszönjük!

Bábolna Város Önkormányzata



Nyolc év egy ember számára nagy idõ, de egy város
életében igencsak rövid idõszak. Mégis, ha az elmúlt
nyolc évben történteket kellene összefoglalni, szinte na-
pokig tartana a felsorolás – mondta ünnepi beszédében
dr. Horváth Klára polgármester október 7-én azon az ün-
nepségen, amelyet hagyományosan Bábolna városi cí-
mének elnyerése tiszteletére tartanak minden év õszén. 

A megújult Szabadidõközpontban rendezett ünnepségen
a beszédet tartó polgármester kiemelte: a ma látható város-
képet évszázadok és nemzedékek sora alakította. Az utcák,
házak, terek pedig az elmúlt idõszak hullámvölgyeirõl és
hullmáhegyeirõl egyaránt tanúskodnak. Éppen ezért szüle-
tett meg az elhatározás, hogy az utóbbi 40-50 esztendõre
egy helytörténeti gyûjtemény felállításával emlékezzenek az
itt élõk. A használati és dísztárgyakból, fotókból, relikviák-
ból álló kollekciót a tervek szerint a zeneiskola jelenlegi
épülete fogadná be, amely egyben a csipke kiállításnak, a
bábolnai alkotótáborban készült mûveknek, továbbá a
nagyközönség számára egy közösségi háznak is otthont
teremtene. 

Az évfordulón szokás, hogy kitüntetést vehetnek át azok,
akik tevékenységükkel öregbítették a város hírnevét, illetve
véges életünk során maradandót, idõtlen értéket teremtet-
tek. Idén Bálint Tivadarné, Erzsike néni kapta a Bábolna vá-
rosért megtisztelõ kitüntetést. A vasdiplomás pedagógus
1949-tõl tanított több mint négy évtizeden át a helyi iskolá-
ban. Generációkat okított-nevelt betûvetésre, matematiká-
ra, fizikára, emberségre. A most nyolcvanöt esztendõs ta-

nárt, egykori igazgatóhelyettest színpadra lépésekor vas-
taps fogadta – hiszen a nézõtéren alig akadt olyan, akit ne
tanított volna –, amely saját bevallása szerint legalább akko-
ra elismerés, mint a most átvett kitüntetés. 

Az ünnepélyes alkalmat ragadta meg dr. Horváth Klára,
hogy egy virágcsokorral illetve egy barátságos, nõies kéz-
fogással megköszönje Czunyiné dr. Bertalan Judit ország-
gyûlési képviselõnek, a megyei kormányhivatal vezetõjének
valamint Popovics Györgynek, a megyei közgyûlés elnöké-
nek és egyszemélyben önkormányzati képviselõnek a vá-
ros pályázatainál nyújtott segítséget és további támogatá-
sukat kérje. 

A polgármesternek az idõ viszonylagosságát boncolgató
szavaira rímelt Koncz Gábor Kossuth-díjas színmûvész elõ-
adóestje is, amely szintén a múlandóságot és az idõtlen ér-
tékeket állította szembe egymással. Elõadása Buzatti:
Gyorsvonat címû novellájával indult, de a mûsorban hallhat-
tuk még Zágon Istvánnak az anya és a szülõ viszonyát be-
mutató írását s végül Arany János A walesi bárdok címû
balladáját.

A rendezvény zárásaként a szokásos álló fogadásra invi-
táltak mindenkit, aki elfogadta a meghívást a gálaestre. A
megjelentek itt kóstolhatták meg és véleményezhették elõ-
ször a Bábolna tortája címre pályázó édességeket. Ez alka-
lommal  három környékbeli cukrászda kreációját zsûrizhet-
te a közönség. A legtöbb szavazatot kapott cukrászati re-
meket a jövõben a város hivatalos rendezvényein szolgál-
ják fel a vendégeknek – már, ha marad nekik a finomság-
ból... bm
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VASTAPS A VASDIPLOMÁSNAK

1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesü-
letet, melyet késõbb Egyetemes Postaegyesületnek nevez-
tek. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Erre az
eseményre emlékezünk a Postai világnappal. 

A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is felköszön-
tötte az önkormányzat nevében dr. Horváth Klára polgár-
mester a postai dolgozókat. A Postások világnapja alkalmá-
ból megtartott rövid, bensõséges ünnepség azonban eltért
az eddigiektõl, hiszen most nem a polgármester mondott
ünnepi köszöntõt, hanem a bábolnai posta dolgozói vallot-
tak magukról és munkájukról.
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PÁLYAVÁLASZTÁS, 2011/12.
„Az iskola dolga..., hogy megtanítson szeretni amit csinálunk, és hogy se-

gítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni”. Szent-Györgyi Albert gondola-
ta remekül kifejezi a pályaválasztás fontosságát, és az iskola feladatát. Nyol-
cadikos tanulóink számára elérkezett az idõ, amikor döntést kell hozniuk, hol
folytatják tovább tanulmányaikat. Ahhoz, hogy jó döntés szülessen, minden-
kinek tisztában kell lenni a saját képességeivel, értékeivel, vágyaival és lehe-
tõségeivel. Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy milyen is a sikeres pályavá-
lasztás. Három alapvetõ kérdésre kell megtalálni minden diáknak a választ:

– mire vagyok képes?
– milyen képességeim, készségeim vannak?
– amit szeretnék, arra van-e igény a munkaerõpiacon?
Ha az elsõ két kérdésre megtalálják a jó választ, akkor már csak azt kell

megkeresni, hogy hol lehet a megfelelõ képzettséget megszerezni. Ehhez
nyújt segítséget az iskola, illetve az iskola pedagógusai. Melyek a segítség-
nyújtás formái?

– osztályfõnöki órák keretében egyénre szabott pályaorientációs beszélge-
tések

– látogatás a Pályaválasztási kiállításra Tatabányára. Itt a különbözõ iskola-
típusokkal és szakmákkal ismerkedhetnek a tanulók.

– SULIBÖRZE – a rendezvény célja, hogy diákjaink megismerjék elsõsor-
ban a gyõri középiskolákat, az intézmények felvételi követelményeit, a diák-
életet a legszakavatottabbaktól, az ott tanító pedagógusoktól és az ott tanu-
ló diákoktól.

– A börze november 11-én 16 órától kerül megrendezésre az iskola mûvé-
szeti termében, melyre minden érdeklõdõt nagy szeretettel várunk

– pályaválasztási szülõi értekezlet 
– a középiskolák nyílt napjai

Iskolánk  szívesen nyújt segítséget szülõnek, diáknak egyaránt a pályavá-
lasztással kapcsolatos kérdésekben.

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

Megjött az Õsz, s ecsetét elõvette, 
Tarka színeket festett a falevelekre. 
Sárgát kavart, hol gyönyörû vöröset 
Rajzolt sok-sok apró narancsos köröket. 
Szebbnél szebb színek olvadtak egymásba, 
S lett az erdõ a szivárvány pompás földi mása.

Tóth János gyönyörû sorait olvasva szinte minden ember
a természetbe vágyik. Így voltunk ezzel mi is, alsó tagoza-
tos tanulók és tanítók is.

Szeptember 30-án újra kitárult az Arborétum kapuja, ahol
a gyerekek vidám hangjukkal, csengõ nevetésükkel ébresz-
tették az Õszt.

A csodálatos, verõfényes nap lehetõvé tette, hogy ismét
összemérhessék tudásukat és ügyességüket. Az 1. osztá-
lyosok a tanító nénijük segítségével, míg a többiek a csa-
patvezetõjük irányításával hajtották végre a feladatokat.

Volt itt diógyûjtés mókusnak, gesztenyekeresés a vad-
disznónak, étlap összeállítása az éhezõ állatoknak, hogy
csak néhányat említsek.

A nap végén egy kis jutalom várta az erdõ manócskáit,

akik a tanító nénijükkel együtt egy jó hangulatú vidám na-
pot töltöttek el.

Az ünneplés azonban még nem ért véget, mert a legtöbb
pontot összegyûjtõ csapatok oklevelet és apró ajándékot
vihettek haza.

Pillérné Fekete Andrea

TEADÉLUTÁN
AZ ISKOLÁBAN

„…Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül: 
Nézd csak a tájat,
de szépen õszül. ” 
(Kányádi Sándor: Valami készül)

Október második hetében rendez-
tük meg az õszi teadélutánt az iskolá-
ban.  Kicsik és nagyok, a kézmûvessé-
get kedvelõk, az érdeklõdõk és kíván-
csiskodók, az új technikákat kipróbá-
lók, egyaránt ott voltak ezen az alkal-
mon.

Vékony falemezre festett állatok: ci-
cák, kutyusok készültek, az õszi han-
gulatot fokozták az elkészített levélfüg-
gönyök, levélgirlandok.

Vidám beszélgetések, kellemes illa-
tú és ízû teák fogyasztása tette még
emlékezetesebbé a rendezvényünket.
Nagyon örültünk a nagyszámú érdek-
lõdõnek. Lányi Szilvia

ÕSZKÖSZÖNTÕ AZ ALSÓ TAGOZATON
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AZ ALITER-P
ÚJ TELEPHELYE
Bábolnán építi fel új telephelyét a fõ-

ként sertéstartási technológiák terve-
zésével, értékesítésével és telepítésé-
vel foglalkozó Aliter-P Kft. A társaság a
közel 200 millió forintos beruházáshoz
76 millió forint pályázati támogatást
nyert el – tájékoztatta lapunkat a vállal-
kozás ügyvezetõje. 

A fejlesztés részét képezõ saját erõ a
válság évei elõtt összegyûjtött forrá-
sokra támaszkodik, a döntéshez hoz-
zájárult a telephelyfejlesztésre kiírt pá-
lyázat is, melyet másodszorra sikerült
elnyerni – tette hozzá Peresztegi Gá-
bor.

Az Aliter-P Kft. egyhektáros területet
vásárolt az önkormányzattól, itt építik
fel kétszintes, 1076 négyzetméteres te-
lephelyüket, melyben az irodák mellett
raktárcsarnok és bemutatóterem is he-
lyet kap.

A társaság árbevétele a válság elõtti
években elérte az egymilliárd forintot,
2010-ben 500 millió forint volt. A vállal-
kozás a pályázat benyújtásakor 9 fõt
foglalkoztatott és két külsõs cégnek ad
állandó szerelési feladatokat. Az év vé-
gére elkészülõ beruházás 4 új munka-
helyet teremt – mondta el az Aliter-P
Kft. ügyvezetõje.

Augusztusban jött és ha rajta mú-
lik, sokáig marad Bábolnán dr.
Szathmáry Ákos fogszakorvos. Már
most jócskán tele a határidõnaplója,
hiszen ehhez a beszélgetéshez is
épp csak sikerült rendelési idejében
pár percet szakítanunk.

A nyár végétõl Bábolnán az
Egészségügyi Központban praktizáló
fogorvos a hosszú ideje betöltetlen
egyik fogorvosi státust pályázta és
nyerte meg. Mint mondja, a páciensek
részérõl nagy várakozás elõzte meg
jöttét, ezt pedig õ igyekszik szakszerû
munkával, felvilágosítással, a betegek-
re való odafigyeléssel meghálálni. Em-
beri oldalról nincs tehát akadálya  a
magas nívójú gyógyításnak. Állítása
szerint a rendelõ mûszerezettsége is
megfelelõ, azzal jó színvonalú ellátás
biztosítható a betegeknek.

Az eddig Gyõrben praktizáló szak-
ember az élõ fog megtartását tartja a
legfontosabbnak. „Természetesen a
technika elõrehaladtával jobbnál jobb
fogpótlásokat tudunk készíteni – hi-
szen a mostani fogtechnikai állapot
nem hasonlítható össze a 30-40 évvel
ezelõttivel –, de ezek bár-
mennyire is hasznosak, az
eredeti fog minõségét, an-
nak mûködési tulajdonsá-
gait semmi sem közelíti
meg.” – mondta dr.
Szathmáry Ákos mintegy
megfogalmazva hitvallását. 

Éppen ezért a szakem-
ber a felvilágosításra helye-
zi a felnõtteknél a hang-
súlyt, gyermekpáciensei-
nél pedig a megnyugtató,
õszinte légkörre. Enélkül

ugyanis az elsõ találkozás a „doktor
bácsival” olyan rossz emléket hagyhat
a kicsiben, amelynek következtében
aztán késõbb, indokolt esetben is ke-
rülni fogja a rendelõt. Éppen ezért a
betegekkel való közvetlen kapcsolatra,
a prevencióra valamint a valódi fogak
megõrzésére vonatkozó mondatokra a
szakember sohasem sajnálja az idõt.

Bakos M.

„TERMELJ OTTHON!”
MOZGALOM A KONYHAKERTEK FELVIRÁGOZTATÁSÁÉRT

Mottó: „Mert a házi nem csak olcsóbb, de finomabb is!”

Manapság szinte már mindent a boltokban, áruházakban szerzünk be. Így van
ez a zöldségekkel, gyümölcsökkel is, miközben egy család a napi szükségletük
jelentõs részét legalább a szezonban képes lenne otthon is megtermelni. Kony-
hakertünkbõl pedig nemcsak olcsó, de friss élelmiszerhez is juthatunk. Az ott-
hon, akár pár négyzetméteren termesztett zöldségek sokszor finomabbak, ízle-
tesebbek is, mint a szupermarketekben kapható marokkói, német vagy éppen
francia termékek –  és a sikerélményrõl még nem is beszéltünk!

Régen persze szinte minden portánál termeltek répát, hagymát, paradicso-
mot, de ma ez már messze nem jellemzõ. Itt az ideje ezen változtatni és újra fel-
fedezni a konyhakertekben rejlõ lehetõségeket! 

Bábolna Város Önkormányzata ezért mozgalmat kíván indítani az otthoni
konyhakertek felvirágoztatása érdekében. A program keretében a bábolnai lako-
sok vetõmag- és palántacsomagot igényelhetnek a jövõ évtõl, melyekért fizetni
nem kell, azokat ingyenesen osztják szét. Terveink szerint az elsõ évben, 2012-
ben kb. 200 család számára lehet nyitva a lehetõség, melyet a késõbbiekben a
tapasztalatok és az igények ismeretében szeretnénk tovább bõvíteni. Természe-
tesen nemcsak vetõmaggal, de jó tanácsokkal is segíteni kívánjuk a program-
ban résztvevõket. Rendszeres bejárással, telefonos és személyes tanácsadással
szeretnénk hasznos információt adni a megfelelõ gondozáshoz – és nem utol-
sósorban meggyõzõdni arról, hogy a résztvevõk valóban élnek-e a felkínált lehe-
tõséggel. Nincs retorzió, nincs semmilyen egyéb feltétel, de aki ültet, gyomlál,
öntöz – egyszóval fontosnak érzi a kezdeményezést, az a további években is
biztos résztvevõje lesz a programnak!

Amennyiben Ön is szeretné felvirágoztatni konyhakertjét és szeretne résztve-
võje lenni a mozgalomnak, akkor jelentkezését 2011. december 31-ig megtehe-
ti. A jelentkezési lapot, illetve a program további részleteit a Bábolnai Fórum de-
cemberi számában találhatja meg.

Bábolna Város Önkormányzata

HOSSZÚ RENDELÉSRE KÉSZÜL



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu8

2011. november

Õsszel-tavasszal már hagyományosan megrendezzük a
papírgyûjtést. Környezetünk védelméért már iskoláskorban
is tehetünk. A papírhulladék összegyûjtésével és újrahasz-
nosításával sok fát megmenthetünk a kivágástól. Tanulóink
ezt tudják, ezért szorgalmasan gyûjtötték a papírt. Az ösz-
szegyûjtött papír árából osztálypénz lesz, amelyet aztán az
osztály valamilyen közös célra, például kirándulásra hasz-
nálhat fel.

A három legtöbb papírmennyiséget gyûjtõ osztály:
1. 6. b: 2034 kg; 2. 7. b: 1756 kg; 3. 3. a : 1754 kg
Iskolánk minden tanulója részt vett a papírgyûjtésben,

rendezett lebonyolítását a pedagógusok irányították.
Köszönjük a  Tisztelt Szülõk segítõ közremûködését.

Tóth Zoltánné
osztályfõnöki munkaközösség vezetõje

ANGLIÁBAN TANULHATTAK
Nyáron két hétig Angliában ismerkedhetett az angol

nyelvvel két bábolnai és két nagyigmándi diák Szaxon Atti-
la jóvoltából. Az IKR Zrt. elnök vezérigazgatója a nyelvi tá-
bor után irodájában faggatta a diákokat arról, mennyit ta-
nultak az út során. A fiatalok jó hangulatú beszélgetés ke-
retében meséltek a napi 4 órás nyelvi képzésekrõl, a wind-
sori és a Stoneheng-hez tett kirándulásukról és a kint szö-
võdött barátságaikról. 

PAPÍRGYÛJTÉS ISKOLÁNKBAN

OROSZLÁNYBAN TÁNCOLTUNK

Oroszlányban október 22-én immár negyedik alkalom-
mal rendezték meg az „Oroszlányi Tánctalálkozót”.

A tánctalálkozón a néptánc, a klasszikus balett, a modern
tánc és a mazsorett tánc mûvelõi egyaránt képviseltették
magukat, csoport és szóló bemutatóikkal. 

A szervezõk a Bábolnán mûködõ TIAMO modern tánc-
csoportot egy közösségi portálra feltett videón látott bemu-
tatójuk alapján hívták meg vendégként a találkozóra.

A 7 fõs haladó csoport Derzsi Mariann, a tánccsoport ve-
zetõje által megálmodott két koreográfiával (Waka-waka és
a TIME) szerepelt.

A lelkes kis csapat izgatottan várta a fellépésüket, ame-
lyet a közönség nagy tapssal jutalmazott a szervezõk elis-
merõ oklevele és szóbeli gratulációja mellett.

A csoport tagjai: Bagó Zsófia, Bozori Bianka, Csillag La-
ura, Fekete Dalma, Kelemen Kitti, Kovács Fanni, Németh
Noémi. (– szülõk –)

MÁR A SZEMETET IS LOPJÁK?
Általános iskolánk az elmúlt hetekben hulladékgyûjtési

akciót tartott, melynek keretében úgynevezett elektronikai
hulladékokat is gyûjtöttek. A diákok és szüleik elsõsorban
rossz televíziókat, hûtõgépeket, számítógépeket, monitoro-
kat és használhatatlan elektromos háztartási berendezése-
ket vittek az iskolába, melyet az udvaron, az épület mellett
tároltak. Egyik reggelre azonban hûlt helyét találták a sok-
sok összegyûlt holminak, melyekért pénzt kapott volna az
intézmény. Úgy látszik, komoly üzlet a szemét, ha már azt is
ellopják, megkárosítva így egy intézményt, azon keresztül
annak tanulóit.

Az elmúlt idõszakban ugyanakkor ismét elszaporodtak
településünkön az éjszakai betörések is. A „16-oson” mel-
léképületeket, garázsokat fosztogattak, elsõsorban élelmi-
szereket loptak, de mindent, ami könnyen és gyorsan moz-
dítható volt. A tolvajok következõ helyszíne a „Barackos”
volt, majd megjelentek a Banai útról nyíló utcákban is. 

Reméljük, a rend õrei is odafigyelnek majd a kampány-
szerû éjszakai akciókra, de lakosaink is sokat tehetnek a
megelõzés érdekében. Fontos, hogy figyeljünk egymásra,
környezetünkben élõkre, és ha valami gyanúsat észlelünk,
ne habozzunk hívni a rendõröket. Továbbá az ingatlanok
többszörös védelme is segíthet elriasztani a tolvajokat.
Olyan ajtóval, melyen több biztonsági zár is van, netán ri-
asztással is ellátták, nem biztos, hogy bíbelõdnek a betö-
rõk, akik általában az egyszerûbb, gyorsabb eseteket ked-
velik.

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYÛJTÉS
A Re-Elektro Kft, mely elektronikai hulladékgyûjtéssel

és koordinálásával foglalkozik  „Környezettudatos Isko-
la” elnevezéssel elektronikai hulladékgyûjtõ versenyt
szervezett a Gyõr-Moson-Sopron  és Komárom-Eszter-
gom megye iskolái részére. A verseny elsõdleges célja a
környezeti nevelés és a környezettudatosság formálása.

A  versenybe iskolánk is benevezett. Egy héten ke-
resztül minden elektromos háztartási nagy- és kisgépet,
információs eszközt, szórakoztató elektronikai cikket és
barkácsgépet lehetett behozni az iskolába.

Köszönjük a szülõknek és lakosoknak, hogy hozzájá-
rultak a versenyben való jó szereplésünkhöz.
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Tizenöt perc hírnév mindenkinek
jár! – mondta Andy Warhol. Ennél
idõben némileg kevesebbet, de em-
berileg sokkal többet kínált az az in-
gyenes elsõsegélynyújtó elõadás,
amelyre október 19-én várták az
óvoda épületébe az érdeklõdõ szü-
lõket, nevelõket, pedagógusokat. 

A Magyar Gyermekmentõ Alapítvány
szervezésében tartott rendezvény kez-
dõ pillanataiban mindenki számára vi-
lágossá vált, hogy egy esetleges bal-
eset bekövetkeztekor az elsõ 10-15
perc minden túlzás nélkül életmentõ
lehet. Ennyi idõ kell ugyanis ahhoz,
hogy kiérkezzen a mentõ, ezalatt a be-
teg kizárólag a laikus segítségnyújtó
közbeavatkozására számíthat. Kardi-
nális fontosságú tehát, hogy a szülõ,
hozzátartozó, vagy épp az óvodai, böl-
csõdei személyzet szakszerûen lássa
el a sérültet/beteget az orvos kiérkezé-
séig. 

Bár oktatófilmek és szakkönyvek tu-
catjai világosítanak fel minket, mit te-
gyünk, ha baj van, az elõadást tartó
gyermekmentõ alapítvány szakembe-
rei szerint a gyermek balesetek 80 szá-
zalékában a jelenlévõ felnõttek hozzá
nem értése vagy jóindulatú, ám végze-
tes „segítségnyújtása” tehetõ felelõssé
a bekövetkezett eseményekért. Ezért

járják az országot az alapítvány orvo-
sai, mentõápolói – s így jutottak el Bá-
bolnára is –, hogy információikkal,
szemléletes példáikkal, az általuk ve-
zetett gyakorlati oktatással, a gyakran
szívbe markoló eseteken át megtanít-
sák, mit és hogyan kell tenni áramütés,
eszméletvesztés, égés, fulladás, vér-
zés, asztma, krupp és egyéb szörnyû-
ségek esetén. Mert, ha itt létüknek kö-
szönhetõen csak egyetlen gyermek is

túléli a túlélhetetlent, már nem jöttek
hiába. Még akkor is, ha a dicsõség
nem az övék, hanem azé lesz, aki ab-
ban a bizonyos tíz percben lélekjelen-
létével és szakszerû elsõsegélynyújtá-
sának köszönhetõen megmentett egy
kis életet. És ugye, valljuk be, azért eh-
hez képest a fertályórányi világhír
mégiscsak elhanyagolható?

BM

A  F Õ S Z E R E P L Õ K M I V A G Y U N K

A Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai
csoportunk október 22-én verõfényes
napsütésben vágott neki a 12 km meg-
tételének. A Magas-Bakony legmaga-
sabb pontját a 699 m magas Kõris-he-
gyet és történelmi emlékekben gazdag
környéket ismertük meg. Túránkat
Bakonybélrõl kezdtük Mészner Viktor
hangulatos túravezetésével. A telepü-
lés nevének említése elõször a Szent-
István-i alapítású bencés monostor ok-

levelében fordul elõ. Jelentése a Ba-
kony belsejében való fekvést fejezi ki.
A fontosabb látnivalóknál – Vajda Péter
Kilátó, Halomsírok, Pörgöl-barlang,
Szentkút – ifj. Veres Zoltán tartott tartal-
mas és élvezetes ismertetõtõket. A kis-
elõadásból megtudtuk Bakonybél tör-
ténelmi nevezetességeit, ki volt Szent
Gellért és Rómer Flóris, mit rejtenek a
Halomsírok, hogy jönnek létre a bar-
langok.  A  gyönyörû  bükk  és  kõris

erdõ színeivel, beérett terméseivel,
gombáival mindenkinek élményt nyúj-
tott.

Jól gazdálkodva az idõvel, ráadás-
ként még körbejártuk a Szentkút, a ká-
polna és a kálvária környékét is. Aki
akarta megkóstolhatta a Borostyán-kút
= Szentkút vizét is.

A jó hangulatot tetézte a Pikoló étte-
remben eltöltött idõ, a biztonságos tú-
ravezetés és a tartalmas ismertetõk.
Nekünk csak a tájban való gyönyörkö-
dés, és a nehézségek leküzdése ma-
radt. Bízom abban, hogy 43 társam ha-
sonlóan érezte magát mint én, és fel-
töltõdve, emlékekkel gazdagodva tér-
tek haza. Minden résztvevõnek köszö-
nöm a jó hangulatot és a részvételt.
Ebben az évben még két alkalommal
találkozunk, november 12-én egy cso-
dálatos tihanyi túra vár ránk, decem-
ber 10-én pedig közös összejövetellel
zárjuk az évet, ahol felelevenítjük a tíz
találkozásunk emlékeit. 

Bierbauer Imréné
szervezõ

A  BA  B A K O N YA K O N Y S Z Í V É B E NS Z Í V É B E N
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BÁBOLNAI
ZSIBVÁSÁR

Bábolna Város Önkormányzata
kiemelt feladatának tekinti, hogy tá-
jékoztasson, felvilágosítást adjon és
nem utolsó sorban kezdeményezé-
sekkel is éljen azokban az ügyek-
ben, amelyek egyértelmûen segít-
hetik városunk lakóit változó vilá-
gunkban. A takarékosság és ener-
giatakarékosság kérdése, az ön-
gondoskodás és az összefogás
hangsúlyozása így egyértelmûen
kiemelt céljaink között szerepel. És
természetesen örömmel vesszük –
lehetõségünk szerint pedig fel is ka-
roljuk azokat az új ötleteket, javasla-
tokat, amelyek segíthetik ezen kö-
zös céljaink elérését.

Ilyen felvetés, hogy az önkor-
mányzat keressen lehetõséget a
bábolnaiak számára felesleges tár-
gyaik, eszközeik eladására, illetve
csere-beréjére. Egy felmérés sze-
rint ugyanis egy átlagos család ott-
honában kb. 200 ezer forintnyi
olyan tárgy van, melyek számukra
egyértelmûen feleslegesek, ugyan-
akkor mások számára még haszno-
sak lehetnek. Az elmúlt években
pedig nemcsak boltok, piacok jöt-
tek létre, hanem internetes oldalak
(vatera.hu, teszvesz.hu vagy az
ittvettem.hu) is felismerték a növek-
võ igényt. 

Ezért az önkormányzat a lakos-
ság számára megfelelõ érdeklõdés
esetén 2012 tavaszától ingyenes
zsibvásár megrendezését, illetve
internetes felület létrehozását terve-
zi, ahol a bábolnaiak feleslegessé
vált, illetve megunt tárgyaikat ad-
hatják-vehetik, illetve cserélhetik
egymás között. A zsibvásár helyszí-
ne terveink szerint tavasztól õszig a
polgármesteri hivatal melletti parko-
ló, télen pedig a sportcsarnok épü-
lete lehetne. Ide bárki elhozhatja a
számára már feleslegessé vált tár-
gyait, hiszen azok más számára
még használhatóak, értékesek le-
hetnek!

Mivel jelenleg még az igényfel-
mérés és tervezés szakaszában va-
gyunk, így örömmel várunk minden
észrevételt és ötletet a kezdemé-
nyezéssel kapcsolatban – szemé-
lyesen, levélben vagy akár e-mail-
ben is.

Bábolna Város Önkormányzata

Október 26-án, szerdán látogatott el hozzánk Kisteleki Zoltán egyszemé-
lyes bábszínháza.

„Az aranyhal” címû mesejátékához elõször szereplõket válogatott a „kö-
zönség” soraiból. Minden kisgyerek nagyon szívesen szerepelt volna, így
vicces, vidám feladatokkal választotta ki a legmegfelelõbbeket. A nagycso-
portos lányok, akikre végül a választása esett, ügyesen helytálltak a szere-
pükben. Õket is, és az „öreg halászt” is  hatalmas tapssal jutalmaztuk a da-
rab végén. 

LELKI BÉKESSÉG
Halottak napja közeledtével október 26-án az Idõsek Klubjában Varga Im-

re római katolikus plébános tartott lelki egy órát nyugdíjasainknak. Mivel idõs
lakosaink többségének sok  hozzátartozója már nem él, õk lelkiekben az át-
lagnál többet foglalkoznak halottaikkal. Ezért fontos számukra az érzelmi bé-
kesség, egyensúly. Plébános úr ezen igyekezett segíteni a röpke óra alatt, de
beszélt a különbözõ temetkezési szokásokról és az egyházi temetések rend-
jérõl, valamint a halottak napi és a mindenszentek ünnepkörének jelentõsé-
gérõl. A témában felmerülõ kérdésekre is válaszolt, majd imádsággal fejezték
be a lelki órát.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 

a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
bemutatkozó elõadására

Helyszín: Bábolna, Polgármesteri Hivatal
Bábolna, Jókai M. u. 12. 

Idõpont: november 23. (szerda) 10 óra
Témák:
• Bábolna városában ügyfélszolgálati irodájának megnyitását készíti elõ a

Generali-Providencia Biztosító. 
• A cég stratégiai partnert és munkatársakat keres ügyfélszolgálatának

mûködtetéséhez.
• Az elõadáson bemutatkozik a Generali, részletesen beszámol a terveirõl és

a cég által felkínált munkalehetõségekrõl.
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„Kiváltságnak érzem a magyarsá-
gom…” – ez a jelmondatnak is beillõ
gondolat fogalmazódott meg a bécsi
Délibáb Együttes egyik ifjú tagjában az
október 15-én megrendezett találkozót
követõ beszélgetés során. Ilyen mon-
datokért, érzésekért és azért az önma-
gukra döbbenésért érdemes e találko-
zókat életre hívni, melyek során a ha-
gyományt õrzõ elõadók, alkotók ráéb-
redhetnek, megerõsödhetnek abban,
hogy amit szenvedélyük, elhivatottsá-
guk folytán alkotnak, az nem csak ne-
kik okoz örömöt: arra szüksége van a
világnak, s benne a ma-
gyarságnak.

Ezen a szép, õszi dél-
utánon Schulmann
Istvánné, bábolnai népi
iparmûvész alkotásaiból
rendezett kiállítással nyílt
meg a hagyományõrzõ
gála, ahol a nézõk a fõ-
ként erdélyi motívumo-
kat õrzõ gyönyörû,
szálánvarrott hímzések-
ben gyönyörködhettek.
Schulmanné Zsuzsa az
egyre nehezedõ körülmények ellenére
is elhivatottan és megszállottan gyûjti,
alkotja a népi kézmûvesség remekmû-
veit, önképzéssel és sok munkával
hozza létre a lakásokat, közösségi te-
reket is díszítõ használati tárgyait, tex-
tíliáit. Alkotásai bemutatása után a
Cseperedõk Néptánccsoport, valamint
a bécsi Délibáb Együttes adott ízelítõt
saját és közös repertoárjából. Vendé-
geink egyesülete közel 60 éves múltra
tekint vissza, és küldetésük különle-
gessége nemcsak az, hogy a Kárpát-
medence minden régiójából Bécsbe

települt magyar embereknek nyújt kö-
zösséget, kulturális töltekezést, hanem
hidat is épít az ott élõ magyarság és az
osztrák emberek között. Az már csak
hab a tortán, hogy magas színvonalon
ûzik a néptánc mûvészetét, saját
zenakaruk, táncházuk is van „otthon”.
„Itthon” pedig a Cseperedõkkel fûzik
egyre szorosabbra a kapcsolatot,
melynek gyümölcsei közös koreográfi-
ák, programok lesznek. 

A vendégek nem csak adtak, kaptak
is. Az idei „Égig Érõ Fa” (Magyar Ha-
gyományért) Díjat a népi kézmûves

kultúra ápolásáért Schulmann
Istvánné, a határon túli kultúra és kö-
zösség megõrzéséért a Délibáb Együt-
tes vette át, a facsemetével együtt,
melynek növekedése példázza, hogy
minden jónak van küldetése. 

A gálamûsort követõen idén is sze-
retetvendégséggel folytatódott a prog-
ram, hiszen a közönség egyben kö-
zösség is, ezért öröm lehetõséget te-
remteni a beszélgetésre, ismerkedés-
re. Nem titkolt célunk az is, hogy fiatal-
jaink, bábolnai közönségünk kapcso-
latokat építsen és ápoljon a határon tú-
li vendégekkel. A jó hangulatú délután,
estébe nyúló találkozó létrejöttéhez
nyújtott támogatását köszönjük
Popovics Györgynek, a megyei önkor-
mányzat elnökének, a Bábolnáért Köz-
hasznú Közalapítványnak, valamint
meghívott vendégeinknek, egyesüle-
tünk tagjainak. 

Faragóné dr. Novadovszky Nóra ügyvivõ
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

DUNÁNINNEN-DUNÁNTÚL HAGYOMÁNYÕRZÕ GÁLA

KÖNYVTÁRUNK NOVEMBERI
RENDEZVÉNYE

A Bábolna Városi Könyvtár szervezésében
november 18-án (pénteken) 14 órakor

az Általános Iskola mûvészeti termében
Kovács Marianna gyermekkönyvtáros mesemondó 

varázsolja el az alsó tagozatos kisdiákokat, s repíti õket
a mesék birodalmába.

A diákok számára a belépés ingyenes!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre a meseszeretõ

gyermekeket!
Könyvtárvezetés

MEGHÍVÓ SULIBÖRZÉRE

A Bábolnai Általános Iskola 
és a Bábolnai Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat

2011. november 11-én (pénteken) 16 órai kezdettel
Sulibörzét szervez,

melyen a környezõ közép- és szakiskolák adnak
tájékoztatást.

Helye: Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme.
Szeretettel várjuk a pályaválasztás elõtt álló 

7., 8. osztályos tanulókat és kedves Szüleiket!

Lengyel Dániel                        Peresztegi Gáborné
GYÖK polgármester                              igazgató
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Kiss Ernõ levele lányaihoz, Dániel
Jánosnéhoz és Bobor Györgynéhez

1849. október 5.
Forrón szeretett gyermekeim!
Bocsássatok meg nekem, gyermeke-
im, miképpen én is megbocsátok nek-
tek –  ez halni készülõ apátok kívánsá-
ga.
Ti tudjátok, mégpedig a legjobban, mi-
lyen híve voltam én az ausztriai háznak
–  és ilyennek is halok meg –, mert én
Magyarországot is azért szolgáltam,
hogy Ausztriának javára lehessek.
Ezért, gyermekeim, apátok ártatlanul
hal meg, és az a tudat, hogy uralkodó-
jának mindig a legjobb alattvalója volt,
erõsíteni fogja õt ezen az utolsó úton.
Ne tegyetek senkinek szemrehányáso-
kat –  Isten áldjon meg benneteket;
imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az
utolsó kívánsága szerencsétlen apá-
toknak, Ernõnek

* * *

Lázár Vilmos levele feleségéhez,
Revicky Máriához

Arad, 1849. október 5-én, éjjel
Mindenem e földön, kedves, szere-
tett Máriám!
A lelkiatya (Vinkler Brúnó minorita szer-
zetes), akinek kezeibe letettem vallo-
másomat, és kinek kitártam tiszta öntu-
dattal bíró lelkemet, át fogja neked ad-
ni kis gyûrûmet, szivartárcámat és evõ-
eszközömet, melyet itt, fogságom alatt
használtam. Károlynál fogsz találni egy
levelet és kedves arcképedet –  azonkí-
vül több holmit. Én keresztülvittem az
élet-halál tusáját –  meg fogok halni,
mint férfiúhoz illik. Szívem, a szegény,
mely érted fog dobogni utolsó ütésig,
és tiszta szerelmem nálad maradnak.
Én nem akarom átkozni a végzést, nem
senkit –  én boldogító szerelmedben öt
évet és majd két hónapot éltem, és

ezen idõ vigaszul szolgál, hogy már el
kelle hagyni a földi pályát. Adj gyerme-
keink mindegyikének, ha kilép a világ-
ba, egy emléket tõlem –  élõ jeléül an-
nak, hogy az, aki becsületesen és tisz-
tán élte egész életét, nyugodtan bír
meghalni, ha ártatlanul is, mint én. Te
pedig, életem védangyala, kinek kezei-
ben lételem tisztább és jobb lett –  Te-
neked, kedves Marim, még egyszer az
utolsó istenhozzádot mondom, és szol-
gáljon ezen vallomásom neked viga-
szul, hogy annak oka, miszerint nyu-
godtan halhatok meg, Te vagy, és felte-
szem felõled, Te mindenem, hogy mél-
tó fájdalmaidat nem lecsillapítani, mert
azt tudom, hogy nem lehet, tudom ma-
gamról is, de korlátolni fogod, és azzal
bebizonyítani, mily kedves emlékem
Teneked.
Csókold kedves gyermekeinket, és
öleld forrón szívedhez nevemben, mi-
ként én téged, Te kedves Marim, kép-
zeletemben ölellek és szorítlak ezen az
utolsó percenetig érted dobogó szerel-
mes szívemhez. Isten veled! Tied örök-
ké, még a síron túl is a te hû

Vilmosod
A papnak adtam egy aranyat misére! Is-
ten veled!

* * *

Poeltenberg Ernõ levele feleségéhez,
Kakowszka Paulához

Arad, 1849. október 5.
Imádott szegény feleségem!
Nem tudom, imádott Pauline-on, ho-
gyan írjak neked, hogy a csapás ne
sújtsa nagyon gorombán szeretõ szíve-
det –  és csak azt kívánom, hogy sze-
rencsétlen sorsomat oly résztvevõ ajak-
ról halld meg, amely a lehetõ legkímé-
letesebben közli veled, még mielõtt
ezeket a sorokat megkapod.
Örökre istenhozzádot kell hát monda-
nom neked! –  megáldva téged mind-

azért a boldogságért, mellyel gazda-
gon megajándékoztál, és szívembõl
köszönve mindazt a szeretetet, melyet
tõled kaptam!
A Jóisten óvjon téged és a kedves és
szegény gyerekeket, ne hagyja, hogy
túlságosan átengedjétek magatokat a
mély fájdalomnak, terjessze ki kedves
fejetek fölé mindenható és óvó kezét!...
ez utolsó és hõ fohászom!! –
Te is, hõn szeretett Pauline-om, érzem!
megbocsátod mindazt a keserûséget,
amit életemben okoztam neked! Meg-
bocsátod, hiszen mindig a jóság an-
gyala voltál! –  Ó, mennyire fáj a szí-
vem, hogy nem láthatlak, nem csókol-
hatlak többé.
Légy hát erõs, jó Pauline-om, légy erõs
irántam érzett szereteted kedvéért,
gondold meg, hogy gyerekeid vannak,
hogy értük kell élned!!
Isten veled hát, imádott angyalom!!!
Gondolatban szorosan magamhoz ölel-
lek mindannyiotokat, téged és a ked-
ves gyerekeket! És maga, jó Pauline-
om, legyen még boldog! Mert megér-
demli. Isten veled!!

Szerencsétlen Ernõd

* * *

Damjanich János utolsó imája!
x Mindenség Ura! 
Hozzád fohászkodom (...) 
Hallgasd meg, ó, Legfõbb Jó 
vágyteli kérésemet! 
Te vezettél, Atyám, 
a csatákban és ütközetekben - 
Te engedted, hogy azokat kiállhassam, 
és a Te védelmezõ karod 
segített némely kétes küzdelembõl 
sértetlenül kilábalni - 
dicsértessék a Te neved mindörökké! 
Oltalmazd meg, Mindenható, 
az én különben is szerencsétlen 
hazámat a további veszedelemtõl! 
Hajlítsd az uralkodó szívét 
kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, 
és vezéreld akaratát a népek javára! 
Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, 
szerencsétlenségbe süllyedt 
Magyarországot! 
Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, 
és egyetlen lépésem sem 
ismeretlen elõtted: 
azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, 
s engedj a túlvilágon 
kegyes elfogadást találnom! 
Ámen.

Összeállította: Veresné

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! Október hónap már javában az õszt idézi. S ez az õszi hó-
nap két sorsfordító történelmi eseménynek is az ideje. 1956 október 23-a a
szabadságharc kezdete, amely esemény két hétre szabad, független magyar
hazát jelentett.

1849. október 6-án végezték ki Aradon a szabadságharc tábornokait, Pes-
ten Batthyány Lajost, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnökét. Ma már
gyásznap október 6-a, melyrõl minden évben iskolánkban is megemlékezünk
felidézve az akkori eseményeket. A vértanúkra emlékezve idézünk utolsó leve-
leikbõl néhány részletet, amely – bár nem irodalmi alkotás –, de irodalmi érték-
kel bír.
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CSIKÓBÁL
Idén sem maradt el a Pettkó-Szandtner Lovasiskola csi-

kóbálja. A gólyák – illetve ebben a helyzetben stílszerûen a
csikók – a szokásoknak megfelelõen mûsorral kedvesked-
tek a felsõbb éveseknek. A Dzsungel könyvébõl illetve a
Háry Jánosból adtak elõ parodisztikus jeleneteket. A móka
a továbbiakban is a program szerves része volt. Így elõke-
rült a ketchup, a mustár, a majonéz és a tejszínhab, de mint
várható, nem valami ételkülönlegesség hozzávalójaként. A
tréfás feladatok között volt lisztfújásos cukorkakeresés, va-
lamint játékautó tologatás orral. Ahogy eddig, úgy most is a
mûsor zárásaként az iskola tízparancsolatának bevésésével
lettek a lovasiskola teljes jogú tagjai a kilencedikesek.

VÉRADÁS

A Vöröskereszt Bábolnai Szervezete november 17-én
11–17 óráig véradást szervez 

az általános iskola felújított épületében.
Kérjük a véradókat, TAJ számukat hozzák magukkal. 
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk.

Adj vért és ments meg 3 életet!

Fejfájásra, fáradékonyságra és túlterheltségre panasz-
kodtak azok a diákok, akik a közelmúltban az általános
iskolában rendezett állapotfelmérésen vettek részt,
amely általános egészségügyi és energetikai állapotu-
kat térképezte fel. A természetgyógyász, táplálkozási ta-
nácsadó és a védõnõ közremûködésével elvégzett, fáj-
dalommentes vizsgálatok többsége emésztõrendszeri
problémák meglétét jelezte. Ezért a szakemberek a szü-
lõknek és a diákoknak komplex életviteli tanácsokkal
segítettek, amelyekben kiemelt szerepet kapott a helyes
táplálkozás és a rendszeres testmozgás. 

HONISMERETI TÁBOR BÁBOLNÁN
Immár harmadik alkalommal látogatott városunkba a kár-

pátaljai Gyertyánliget általános iskolásainak kis csoportja
egyesületünk meghívására. 

A bábolnai táboroztatás keretében az ottani gyerekek jú-
nius 20-án érkeztek Bábolnára. Elsõ nap Bábolnával ismer-
kedtek, megnéztük a ménesudvart, lovasmúzeumot, kocsi-
múzeumot, az 1848-as kiállítást és sétát tettünk az arboré-
tumban. A Kisbábolna Lovasklub felajánlására a lovaglás
rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Az idõjárás kegyes
volt hozzánk, így két napot tölthettünk a Balaton mellett.
Pénteken délelõtt Veresné Szkocsek Mária tanárnõ várta a
kis csoportot az iskolában, ahol játékos történelem órát tar-
tott, hogy ezáltal is segítsük õket magyarság-tudatuk elmé-
lyítésében. Péntek délutántól vasárnap délig a moldvai tá-
borban próbálhatták ki ügyességüket a kézmûvesség, ének
és tánc terén és a szombat esti Szent-Iván éji tûzugrásban
is aktívan részt vettek a gyerekek. Hétfõn kora reggel az
ácsi vasútállomáson búcsúztunk tõlük bízva abban, hogy
néhányan még visszatérnek hozzánk, és hogy sikerült egy
kicsit erõsíteni kötõdésüket a magyar nemzethez.

Rombauerné Lovas Tünde Kárpátaljai referens
(A teljes anyag a  http://rakoczi.babolna.gportal.hu oldalon olvasható)

Szakács Ferenc – rendszeres levélírónk – terjedelmes le-
véllel keresett meg bennünket a Muzsika hangjai címû ün-
nepség kapcsán. Az õ írásából idézünk:

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ÉVFORDULÓRÓL
Nyolc esztendõ telt el 2003 július 1-je óta. Most ezt a kö-

zel egy évtizedet ünnepeltük és ezen esztendõk történeteire,
eseményeire emlékeztünk. Van mire emlékezni és van mit
számba venni. Településünk szinte hihetetlen módon és
mértékben fejlõdött. Az egykori pusztának ma már csak az
emléke él. Ha mi régi öregek – akik még a puszta világában
is éltünk – errõl beszélünk, a mai fiatalok azt hiszik, hogy me-
sét mondunk. Pedig ez nem mese!...

Az ünnepély fénypontjához tartozott egy nem mindennapi
esemény is. Ez egy kitüntetés volt. Bálint Tivadarné Pozsgai
Erzsébet bábolnai lakos, ma nyugdíjas tanárnõ több évtize-
des bábolnai munkájának elismeréseként magas kitüntetést
kapott. Mi, régi diákok, akik egykor szintén a tanítványai vol-
tunk, kitüntetéséhez szívbõl gratulálunk. Mi, akik valamikor
régen a Tatáról kihelyezett „Mezõgazdasági technikum” hall-
gatói és ennek keretében az õ tanítványai is voltunk további
életéhez jó egészséget és sok örömet kívánunk.

SZERKESZTÕSÉGÜNK POSTALÁDÁJÁBÓL

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT 

PROGRAMKÍNÁLATA

Idõpont: november 12-én. (esõ esetén elmarad)
Program: Barátlakások – Óvár-Tihanyi Apátság –
Történelmi panoptikum – Belsõ-tó – Gejzírkúpok –
Levendulaház
Távolság: 10 km
Költségek: A buszköltség létszámtól függ, kb. 2200
Ft/fõ vagy saját kocsi
Belépõdíjak: felnõtt 2000 Ft/fõ, nyugdíjas, diák 1400
Ft/fõ
Felszerelés:
– vastag talpú bakancs, vagy cipõ, ami kevésbé csúszik
– étel, ital, esõkabát, az idõjárásnak megfelelõ réteges

öltözet
– költõpénz
Indulás 7.30 órakor a Kardirex elõtti parkolóból. Ér-
kezés 19 óra körül.
Jelentkezés, megbeszélés, buszköltség befizetése
november 9-én (szerda) 17.00-kor a Városi Könyvtár-
ban Bierbauer Imréné szervezõnél.

http://merfoldko.babolna.hu

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!
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DOBOGÓS HELYEZÉSEK
MATEMATIKÁBÓL

A bábolnai iskola ebben a tanévben negyedik alkalom-
mal vett részt az országos Bolyai Matematika Csapatverse-
nyen. A versenyre 3. osztálytól lehetett 4 fõs csapatokkal
nevezni.

A tanulóink körében egyre népszerûbb versenyen 10
csapattal, összesen 40 fõvel indultunk. A csapatok tagjai a
versenyre szorgalmasan készültek, gyakorolták, hogy a
matematika feladatok megoldása közben, hogyan lehet
együttmûködve, összedolgozva egyre jobb eredményt elér-
ni. 

A megyei döntõkre október 14-én került sor. Tanulóink
idén a gyõri Kovács Margit ÁMK-ban versenyeztek. Az ala-
pos felkészülésnek köszönhetõen szép eredmények szület-
tek.

7. évf. 2. hely: Nekem 8 (Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, 
Pillér Attila, Szabó Attila)

4. évf. 3. hely: Tudós Baglyok (Bozori Péter Bendegúz,
Czefernek Dorka, Töltõsi Máté, Vida Tamás)

További eredmények évfolyamonként:
3. évf. 14. hely: Matekzsenik (Bernáth Ádám, Dibusz Lu-

ca, Kovács Ágnes, Osgyán Máté)
3. évf. 20. hely: Bajnokok (Bajcsy Bálint, Kõvári Andrea, 

Szünstein Rebeka, Zsidi Zalán)
4. évf. 7. hely: Tudorkák (Bagó Dániel, Kocsis Anett,

Nyári Zoltán Valentin, Szõke Hanna)
5. évf. 15. hely: Kockás Rókák (Bujáki Bálint, Mátyás

Kata, Panák Zsófia, Szele Csaba
5. évf. 23. hely: Matektigrisek (Király Viktória Dóra, Su-

lyok Ákos, Török Márton, Várközi Fanni)
6. évf. 14. hely: Kiseinsteinek (Balázs Márk, Bognár Pé-

ter, Soós Gábor, Szabó Netti)
6. évf. 21. hely: Matekmolyok (Bozori Bianka, Bognár

Lilla, Kelemen Kitti, Rózsahegyi Franciska)
8. évf. 11. hely: Nyolc a-dik a (Csillag Máté, Horváth Re-

náta, Lászlófalvi Dávid, Pál Petra Kassai Éva

Október 6-án a bábolnai Idõsek Klubja kirándulást
szervezett Ópusztaszerre. A gyönyörû õszi napsütés-
ben a Nemzeti Történeti Emlékparkban megtekintettük a
Feszty- körképet, végigsétáltunk a skanzenen. A gátõr-
házban átélhettük az 1879-es nagy tiszai árvíz félelme-
tes pusztítását, amelyet hang-, fény- és képeffektusok-
kal jelenítettek meg. Jó hangulatban telt a nap, élmé-
nyekkel gazdagodva tértünk haza.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Új Széchenyi Terv - Zöld Beruházási Rendszer ke-

retében megjelent a “Megújuló energiahordozó felhasz-
nálását elõsegítõ, használati meleg víz elõállítását és fû-
tésrásegítést szolgáló napkollektor-rendszer kiépítése
alprogram”.

A pályázat segítségével használati melegvíz elõállítá-
sára, épületek fûtésére, esetleg mindkét cél kombinált
megvalósítására, vagy egyéb hõigények kielégítésére
szolgáló, napkollektoros rendszerek beszerzésére és ki-
építésére igényelhetõ támogatás. 

A pályázat vissza nem térítendõ, utófinanszírozású tá-
mogatás formájában történik 50%-os támogatottsággal,
maximum 800.000,-Ft/lakás. 

A pályázók köre természetes személyek, valamint ma-
ximum 12 lakásos társasházak.

A pályázatok benyújtása 2011. október 25-tõl 
a pályázati forrás rendelkezésre állásáig,

vagy 2011. december 31. 24 óráig 
kizárólag elektronikus úton történhet.

A pályázati anyagok beszerzésének lehetõségei: 
A Pályázati útmutató és mellékletei

az ÉMI Nonprofit Kft. internetes honlapján
(www.emi.hu/napkollektor)

valamint a (http://zbr.kormany.hu) oldalon elérhetõ.

További információk a pályázatról 
és a beadás részleteirõl:

SOM-TAN Kft. 2943 Bábolna, Dr. Köves János út 2.
Tel: 06 34/568-167; 06 30/349-0557

E-mail: info@somtan.hu

IDÕSEKET KÖSZÖNTÖTTEK
Könnyed szórakozást ígért Baranyai István és zeneka-

ra azon az október eleji rendezvényen, amelyet a soka-
dik X-en túliaknak szervezett a város önkormányzata a
Szabadidõközpontban. A felvezetés mégis komoly, oly-
kor szívet szorongató jelenségekrõl szólt. Dr. Horváth
Klára a társadalmi elidegenedésrõl, az idõsek elszigete-
lõdésérõl, magányossá válásáról beszélt. S arról, hogy
felgyorsult világunkban, ahol számokká degradálnak
minket, igenis szükség van apáinkra, nagyapáinkra, a
tõlük szerezhetõ tudásra, a belõlük meríthetõ erõre, az
öregek bölcsességére, szeretetére. A végszó után azon-
ban valóban nem maradt más, mint a fenti ígéretnek
megfelelõen önfeledten élvezni a gyõri muzsikusok játé-
kát és táncolni, mulatni estig.
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Könyvtárunk megújult szolgáltatásokkal várja látogatóit,
melynek  díjtételei a következõk:
Fekete- fehér nyomtatás és másolás 
A4-rõl A4-re: 1 oldalas 30 Ft. 2 oldalas 60 Ft
A3-ról A3-ra: 1 oldalas 60 Ft. 2 oldalas 120 Ft
Színes nyomtatás és másolás:
A4-rõl A4-re: 1 oldalas 250 Ft. 2 oldalas 500 Ft
Fekete-fehér szkennelés: A4 40 Ft
Színes szkennelés: A4 300Ft
Hozott adathordozó (CD, DVD, Pendrive, e-mail, memó-
ria kártya, stb) kezelési díja: 100 Ft
Internet: 400 Ft/ 60 perc
Fax: 200 Ft/ A4

Nyitvatartásunk változatlan: Hétfõ: szünnap
Kedd: 11.00–15.00
Szerda: 14.30–17.30
Csütörtök: 11.00–15.00
Péntek: 14.00–17.00

Beiratkozási díj a képviselõ-testület döntésének megfe-
lelõen nincs!

Új könyveinkbõl:
Szépirodalom: Lorentz, Iny: A hagyaték; Schacht, Andrea:
A kölni rejtély; Chevalier,Tracy: Leány gyöngy fülbevalóval;
Phillips, Susan E.: Angyali csók; King, Stephen: A mobil;
Steel, Danielle: Charles Street 44; Flautner Lajos: Erzsébet
– Titok és szenvedély
Szakirodalom: Popper Péter: A pokol színei; Boutenko,
Viktória: A nyers étel csodája; Tagijeva, Röja: Az azerbaj-
dzsáni szõnyeg
Gyermek- és ifjúsági irodalom: Tamkó Sirató Károly: Szél-
kiáltó; Békés Pál: Borz a sámlin; Olvasókönyv Krúdy Gyula
mûveibõl; Olvasókönyv Gárdonyi Géza mûveibõl; Miler, Z. –
Petiska, E.: A vakond nadrágja
Szeretettel várunk minden kedves régi és új látogatót!

Könyvtárvezetés

KARÁCSONYI ASZTALDÍSZ
PÁLYÁZAT

A Bábolna Városi Könyvtár,
Mûvelõdési és Sportközpont
karácsonyi asztaldíszkészítõ

pályázatot hirdet!

Várjuk minden alkotó kedvû
gyermek és felnõtt munkáját!

Nevezni csak saját készítésû, lehetõleg minél több
természetes anyagot tartalmazó asztaldísszel lehet.

A díszeket
2011. december 6–9-ig kérjük 
leadni a Városi Könyvtárban,

nyitvatartási idõben.

A beadott pályamunkák kiállítását és az
eredményhirdetést 2011. december 16-án,
a Városunk Karácsonya program keretében

rendezzük meg.

Bõvebb információ: Török Sándor - 20/430-0703

Katalin-bál
Szeretettel várjuk

A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
jótékonysági báljára

Bábolnán a Szabadidõközpontban
2011. november 26-án

A bál bevételébõl „Sószoba” kialakítását tervezi
az intézmény.

RETRÓ zene és meglepetés mûsor
szórakoztatja a vendégeket!

Kezdés: 19 órától
A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Elõzetes helyfoglalás:
– Bábolnai Városi Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,

valamint az intézmény 369-030 telefonszámán
– Csillagné Mészáros Anita 20/4892882

Mindenkit szeretettel várunk!

FELHÍVÁS!
A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde a gyermekek egészsé-
gének megóvása érdekében SÓSZOBÁT szeretne kialakí-
tani. 
A Bábolnáért Közhasznú Alapítvány 226 000 Ft támogatá-
sát, valamint a Katalin-bál bevételét használjuk fel a megva-
lósításhoz. Annak érdekében, hogy még ebben az évben
megnyithassuk a Sószobát, kérjük a település lakóinak is
anyagi támogatását. 
Ezért „SÓTÉGLA” jegyet adunk ki 1000 Ft-os címletekben.
A megvásárolt téglajegyek értékének megfelelõen sószoba
használati bérletet adunk ajándékba. 
Kérjük minél többen éljenek ezzel a lehetõséggel, hogy mi-
nél hamarabb megvalósulhasson e szép tervünk. 
A jegyek megvásárolhatók: az intézményben az intézmény-
vezetõnél és az élelmezésvezetõnél.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 13. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 20. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 27. –  Vasárnap 11 óra

Advent 1. vasárnapja. Úrvacsora
DECEMBER   4. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 11. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 18. –  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
NOVEMBER 20. 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. NOVEMBER

1-jén vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Mindenszentek ünnepe 10.45 órakor szentmise
6-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 32. vasárnap 10.45 órakor szentmise
13-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 33. vasárnap 10.45 órakor szentmise
20-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Krisztus Király ünnepe 10.45 órakor szentmise
27-én vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Advent 1. vasárnapja 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

ÖKUMENIKUS 

ADVENTI EGYÜTTLÉT
2011. december 7.

(szerda) 18:00 

KORPÁS ÉVA
Karácsonyi koncert

Közremûködik: Lakatos Róbert

A belépés díjtalan.
A perselyadományokat a hittanoktatás 

támogatására ajánljuk fel. 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

BÁBOLNAI SZERVEZETE

A helyszín a késõbbiekben a BTV-ben
és szórólapokon kerül közzétételre.

KONCERT
A ZENEISKOLÁBAN

Október 24-én a bábolnai zeneiskolában hangszeren
tanuló növendékek hangversenyére került sor az általá-
nos iskola mûvészeti termében. A rendezvényen a kez-
dõ és a hangszerén már évek óta tanuló diákok egyaránt
bemutathatták zenei elképzeléseiket, és számot adhat-
tak hangszeres  felkészültségükbõl. A közönség – több-
nyire a gyerekek hozzátartozói – lelkes tapssal buzdítot-
ták és lelkesítették a fellépõket. A koncertet a zenei sok-
oldalúság  és a zene szeretete jellemezte leginkább, hi-
szen a kezdõk furulya elõadásai mellett, az idõsebbek
hegedû, klarinét, trombita játékát az ütõhangszereket
megszólaltató tanítványok nagyszerû elõadása színesí-
tette. A zongorával kísért egyéni színpadi produkciók
után a zeneiskola ifjúsági fúvószenekara játszott, mint-
egy lezárva és összefoglalva mindazt a szép érzést és
törekvést, amiért zenélni érdemes.

A zeneiskola következõ koncertje december 16- án
lesz a városi karácsony keretében, amelyre szeretettel
várunk minden érdeklõdõt, hiszen a zenészek mellett az
estén  mûsort ad a zeneiskolában mûködõ Tiamo mo-
derntánccsoport, és az Anonim  drámacsoport is.

Bánfi Csaba 
igazgató
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Az Ölbõ-tavi
Aranyhal Horgász-
egyesület október
23-án rendezte
meg évadzáró, pá-
ros horgászverse-
nyét. A versenyre
az esõre álló idõjá-
rás ellenére a kora
reggeli órákban 39
csapat adta le ne-
vezését.

A horgászhelyek sorsolása után megkezdõdött a tizenkét
órás maratoni horgászverseny.

A program félidejénél látni lehetett, hogy az õszi változó
idõjárás milyen hatással van a tó halállományára, mert a
változatos csali és etetõ anyagok felkínálása ellenére a hor-
gásztó nyugati, mélyebb részén kaptak csak a halak.

Ennek ellenére igen jó hangulatú és izgalmas verseny
zajlott, melynek végén az alábbi eredmény született:

I. helyezett csapat: Tóthné Fagyal Ilona és Kiss
Jánosné 54,88 kg

II. helyezett csapat: Juhász Gergely és Búza Andrea
43,24 kg

III. helyezett csapat: Tóth László és Horváth Tibor
23,87 kg

A legnagyobb kifogott hal kategória különdíját a
Carpwolfteam csapat (Magyar Mihály és Bárány László)
kapta 3,63 kg-os kifogott halért.

Ezzel a rendezvénnyel lezárult a 2011-es verseny évad,
és megkezdõdött a felkészülés a 2012. év horgászidényére
és versenyeire.

Minden résztvevõnek köszöni a versenyen való indulást a
Horgászegyesület Vezetõsége.

Berkes István

ÉVADZÁRÓ HORGÁSZVERSENY BÉCS – POZSONY – BUDAPEST

ULTRAMARATON

Tavaly elmaradt, idén viszont új szervezõgárda, új el-
vekkel és célkitûzésekkel valósította meg hazánk legje-
lentõsebb nemzetközi maratoni futóversenyét Bécs, Po-
zsony és Budapest között. Szupermaratonról ultramara-
tonná keresztelték át, legfontosabb céljuk pedig erõsíte-
ni a nemzetközi sportbarátságot, valamint az Európai
Uniós tagországok kapcsolatát és hirdetni az egészsé-
ges életmódot, továbbá ezzel kapcsolatban  mintául
szolgálni. 

A mezõny a Gyõr és Tata közti távot településünkön
keresztül tette meg, amint tapasztalhattuk, kitûnõ hangu-
latban.

LEGYÉL TE IS
KASSAI VIKTOR UTÓDA!

A Magyar Labdarúgó
Szövetség decemberben
játékvezetõi tanfolyamot

indít Komárom-Esztergom
megyében.

Érdeklõdni
a 06-70-778-2854-es 
telefonszámon lehet.

Az idõjárás ez évben is kegyeibe fogadta azokat a futó-
kat, akik a 19. alkalommal megrendezett Fiókmaraton futó-
verseny résztvevõi voltak. A kellemes, napsütéses õszi dél-
elõttön Bana, Bábolna, Bokod, Kocs és Nagyigmánd általá-
nos iskolása és néhány egyéni felnõtt futó tette meg a Bana
és Nagyigmánd közti mintegy 13 kilométeres távolságot. 

A verseny több korosztályban zajlott. A 6-9 évesek
Nagyigmándon, a mûvelõdési ház mellett futottak, a többi-
ek – nõi és férfi, leány és fiú egyéni indulók, valamint négy-
fõs leány és fiú váltók – Banától Nagyigmándig rótták az
aszfalt-kilométereket.

Az esemény különlegessége volt, hogy Bana, Bábolna és
Nagyigmánd polgármesterei is végigkísérték a versenyzõ-
ket, ha nem is futva, de kerékpáron, ezzel is lelkesítve min-
denkit a sport szeretetére, mûvelésére.

Általános iskolánk diákjai éremesõvel távozhattak az
eredményhirdetésrõl, hiszen korosztályonként az elsõ és
második helyek többségét elhozták. Bábolnáról ezúttal 5
egyéni futó is vállalta a megmérettetést, õk egyedül teljesí-
tették a majd 13 kilométeres emberpróbáló távolságot.

7-8. osztályosok: 1. helyezett lányok: Kocsis Vivien,
Nyitrai Bernadett, Komora Ildikó, Füzi Gabriella. 1. helye-
zett fiúk: Csillag Máté, Csillag Marcell, Kráz Barnabás,

Gonda Gergõ. 2. helyezett lányok: Bagó Zsófi, Flaskár Ale-
xa, Bognár Lilla, Csomai Daniella. 2. helyezett fiúk: Hor-
váth Márkó, Kovács Máté, Zsédely Gellért, Katona Csaba

5-6. osztályosok: 1. helyezett fiúk: Szele Csaba, Takács
Kornél, Marczinkó Bálint, Sulyok Ákos. 2. helyezett lányok:
Szabó Netti, Demirsie Saloma, Kovács Zita. 2. helyezett fi-
úk: Csillag Levente, Janus Márk, Janus Martin, Buza Patrik

Egyéni versenyzok 1. helyezett: Simon Bence. 2.
helyezett: Erdei Attila. 2. helyezett: Erdei Alexandra. 3.
helyezett: Bor Bea. 4. helyezett: Vincze Szimonetta

FIÓKMARATON
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A BSE tekeszakosztálya immár harmadszor rendezte
meg azt a nagyszabású tekeversenyt, melyet a három éve
elhunyt Nyerges Béla, Bábolna tekesportjának megterem-

tõje emlékére hoz-
tak létre. Négy na-
pon keresztül reg-
geltõl estig foglalt
volt a pálya, érkez-
tek a csapatok,
egyéni versenyzõk
a Dunántúl külön-
bözõ pontjairól,
egyesületeibõl. Ez-
úttal a határon túl-

ról, Szlovákiából – Galántáról és Somorjáról – is érkezett
egy-egy csapat, akikkel tekéseink évek óta kitûnõ baráti
kapcsolatot ápolnak. Természetesen a BSE összes igazolt
és amatõr játékosa – beleértve az ifjúságiakat is – részt vett
a megmérettetésen nem is akármilyen eredménnyel. NB I-
es tekézõnk, Balogh István igazolt férfi egyéniben az elsõ
helyen végzett, második csapatunk megvédte a tavaly
megszerzett vándorkupát, Szilágyi András a legjobb telizõ
címet nyerte el, tarolásban pedig Balogh István nyert. A leg-
idõsebb játékos ebben az évben a Galántáról érkezett Száz
Ernõ volt. A díjakat a hagyományokhoz híven ezúttal is Bé-
la bácsi fia adta át a nyerteseknek.

A sportesemény kedves színfoltja minden évben, hogy a
bábolnai csapat néhány tagja és a résztvevõk közül olya-
nok, akik ismerték Nyerges Bélát meglátogatják sírját és
emlékének adózva koszorút helyeznek el nyughelyénél.

TEKE NB I.

ÖNBIZALOM NÖVELÕ EREDMÉNYEK
Október 2-án tekecsapatunk Zalaegerszegre látogatott,

ahol a helyi szuperligás együttes tartalék gárdájával mérkõ-
zött. A meccs papírforma szerint alakult, 134 fás különbség-
gel a hazaiak bizonyultak jobbnak, de két csapatpontot így
is szereztek legényeink. Zalaegerszegi TK - FMVas II. – Bá-
bolna SE 6 : 2 (3332 : 3198), ifi 3 : 1 (1040 : 996).

Tekéseink egy hét szünet után hazai pályán mérkõztek a
középmezõnyben helyet foglaló Péti MTE együttesével. Re-
mek napot fogott ki mindkét csapat. Izgalmas, fej-fej mellet-
ti találkozón hiába dobtak jó eredménnyel a mieink, az el-
lenfél mindössze négy fás különbséggel, pályacsúcsot be-
állítva nyerte a meccset. Bábolna SE – Péti MTE 2 : 6 (3198
: 3202) ifi 2 : 2 (936 : 936).

A hazai meccset követõen tekéseink Oroszlányba láto-
gattak. Folytatták elmúlt heti jó dobássorozataikat – bár ak-
kor remek teljesítményük ellenére kikaptak. Az egykori bá-
nyászváros csapata ellen már elsõ dobóink jelentõs fakü-
lönbséget harcoltak ki, amit a következõ játékosok csak nö-
veltek. A végjátékra 144 fa elõnyt sikerült összehozni, ami
egyértelmû gyõzelmet hozott legényeinknek. Fontos siker
volt, mellyel a két együttes helyet cserélt a tabellán. Orosz-
lányi SZE - Bábolna SE 1 : 7 (3197 : 3341), ifi 3 : 1 (1041 :
932).

TEKE

NYERGES BÉLA EMLÉKVERSENY

TANINTÉZETI LOVASTUSA
BAJNOKSÁG

Néhány évtized-
del ezelõtt Bábolna
nem kizárólag nem-
zetközi hírû arab ló-
tenyésztésérõl vált
híressé. Élénk lovas
sportélet zajlott a
ménesbirtokon, díj-
ugrató, fogathajtó
versenyek helyszíne

volt a kitûnõ adottságokkal rendelkezõ település. Ezt igyek-
szik újjáéleszteni a Nemzeti Ménesbirtok Kft., amikor immár
rendszeresen nemzetközi távlovas versenyeknek ad ott-
hont, és újabban a lovastusa szakág rendezvényeibe is be-
kapcsolódik. 

Október 15-én és 16-án Országos Tanintézeti Lovastusa
Bajnokságot szerveztek, ahol hazai iskolák lovasai díj- és
tereplovaglásban, valamint díjugratásban mérték össze
erejüket. 

A szakemberek véleménye szerint Bábolna méltó hely-
színt biztosított a tradicionális szezonzáró versenynek. 

HP

BOZSIK PROGRAM

KERESIK A TEHETSÉGES

LABDARÚGÓ PALÁNTÁKAT

A Bozsik-program 2002-ben indult, ám egy évvel késõbb
anyagi gondok miatt félbeszakadt. Aztán 2004 októberében
ismét felélesztették, 2006 februárjában a támogatók vissza-
lépése miatt azonban idõszakosan megszûnt. Ez év nyarán
a szervezõk újból belevágtak a labdarúgás utánpótlás tá-
mogatását célzó programba, melynek elsõrendû célja a te-
hetséges ifjú focisták felfedezése. Október 17-én délután a
bábolnai sporttelep megtelt gyermekzsivajjal. Az óvodás fo-
cistáktól a serdülõkorúakig hihetetlen lelkesedéssel rúgták
a bõrt. A megyei labdarúgó szövetség kisbéri körzetének
elsõ embere, Klincsok László, aki a körzeti programot is irá-
nyítja, elégedett volt mind a helyszínnel, mind pedig a részt-
vevõk létszámával, hozzáállásával.



Kézilabdázóink a Kisbér elleni fiaskót követõen Ács együtte-
sével mérkõztek hazai pályán. Az eddigi rossz sorozatot meg-
szakítva végre gyõzelmet arattak a lányok. Szántó Zita edzõ –
ha nem is volt tökéletesen elégedett csapatával – úgy látta,
végre azt a játékot játszotta az együttes, amit edzéseken gya-
koroltak, amit megbeszéltek. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi 28 : 23.

A következõ találkozó azonban megint nem hozott sikert.
Környén vendégszerepeltek lányaink, ahol kellemetlen hideg-
ben, aszfaltos pályán szenvedtek vereséget. Környe SE – Bá-
bolna SE 23 : 16.

Aztán hazai pályán a korábbi nagy rivális Tatabánya gárdá-
ját fogadták. Lányaink remek játékkal, immár egységes csapat
képét mutatva 11 gólos különbséggel gyõzték le ellenfelüket.
Igaz ugyan, hogy ez a tatabányai csapat már nem hasonlít a
két évvel ezelõttire sem összetételében, sem pedig játékában,
de ellenünk újra szerepeltek régi játékosaik, ezúttal kevés si-
kerrel. Bábolna SE – Tatabánya II. 32 : 21.

Kézilabdázóink ezt követõen Tarjánban vendégszerepeltek.
A bajnokság kezdetén tapasztalt megilletõdöttségen felülemel-
kedve önmagára talált az együttes, és gyõzelmi esélyekkel
utazott az újabb találkozóra. Szántó Zita csapata gólarányjaví-
tásra készült, mely csak részben sikerült. Az edzõ a 11 gólos
különbséggel sem elégedett, úgy gondolja, lényegesen tudá-
suk alatt játszottak a lányok, ennél gólerõsebb támadójátékra
és hatékonyabb kapusteljesítményre lesz szükség. Tarján –
Bábolna 18 : 29.

Október utolsó vasárnapján a Tata együttesét látták vendé-
gül lányaink. A jóval fiatalabb és magasabb játékosokból álló
vendégeket sikerült meglepni, hiszen kéziseink kitûnõen véde-
keztek, és támadójátékuk is hatékonynak bizonyult. Ezért szo-
rosan alakult az eredmény, végig kiegyenlített küzdelem folyt,
sõt, a második félidõben már öt gól elõnyt is sikerült kicsikarni
lányainknak. A végjátékra azonban feljavult az ellenfél, és so-
vány egy góllal, de megnyerte a mérkõzést.
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KÉZILABDA

MAGÁRA TALÁLT AZ EGYÜTTES

Futóverse-
nyek sorozata
kezdõdött az
õsz beköszön-
tével. Elsõként
a Mini BB di-
ákváltót ren-
dezték meg,
melyen az in-
dulók a Bõny
és Bábolna
közti 8,8 kilo-
méteres távot
tették meg. A

Bécs-Pozsony-Budapest Ultramaraton 3. napi – Gyõr-Tata táv-
jához – kapcsolódó verseny célja az ultramaraton betétszáma-
ként a futás, azon keresztül az atlétika népszerûsítése. Egyút-
tal – a sport eszközével is – megemlékezni az ’56-os forrada-
lom és szabadságharc évfordulójáról. Általános iskolánk diák-
váltója hõsies küzdelemben a dobogó harmadik fokára állha-
tott fel. A bronzérmes csapat tagjai: Kráz Barnabás, Füzi Gab-
riella, Kocsis Vivien, Kovács Máté, Szabó Netti, Mátyás Kata,
Takács Kornél, Gonda Gergõ.

MINI BB DIÁKVÁLTÓ

Elsõ gyõzelmük után lab-
darúgócsapatunk Tokodra lá-
togatott. Két egyenrangú csa-
pat küzdelmében hiába ját-
szott jól együttesünk hiába
dolgozott ki remek akciókat, a
támadásokat ezúttal nem si-
került gólra váltani. Nem úgy
a hazai gárda, aki a meccs
végén tudott újítani és két ta-
lálatával otthon tartotta a há-
rom pontot. Tokod SE – Bá-
bolna SE 2 : 0 (ifi 2 : 4)

Labdarúgóink október 9-én
a tabella 3. helyén álló Eszter-
gom gárdáját fogadták. A
mérkõzés egyértelmû esélye-
sei a vendégek voltak, de a
mieink ezúttal egységes csa-
patot alkottak. Az elsõ félidõ
gól nélkül telt, focistáink re-
mekül védekeztek, egy-egy
reménykeltõ támadásra is fu-
totta. Már-már úgy látszott,
hogy gól nélküli döntetlennel
ér véget a mérkõzés, de
Lanzendorfen József  a lefú-
jás elõtt három perccel meg-
szerezte a gyõzelmet jelentõ
találatot. Az Esztergom még
megpróbált kiegyenlíteni, de
védõink állták a sarat. Bábol-
na SE – FC Esztergom 1 : 0
(ifi 2 : 6).

Labdarúgócsapatunk ez-
után Oroszlányba látogatott.
Szedlacsek Sándor két talála-
tának köszönhetõen megle-
petésre a mieink zárták job-
ban az elsõ félidõt. Sajnos a
kétgólos elõnyt a mérkõzés
végéig nem sikerült megõriz-
ni, a hazaiak kiegyenlítettek. A
döntetlen azonban komoly
fegyvertény egy ilyen ellenfél-
lel szemben. Oroszlány – Bá-
bolna 2 : 2 (ifi 5 : 3).

A tizedik fordulóban az
örök rivális Ács otthonában
vendégszerepeltek focistáink.
Ahogy mondani szokás, há-
romesélyes meccs volt, lab-
darúgóink azonban hamar
egyértelmûvé tették, ki a jobb.
Már az elsõ percben gólhely-
zetet harcolt ki a hosszú eltil-
tásából visszatérõ Frank Atti-
la, az elsõ félidõ utolsó perce
pedig Horváth Csaba révén
meghozta a megnyugtató ve-
zetõ gólt. A második játék-

részben is határozottan, egy-
értelmû fölényben játszottak
legényeink. Szedlacsek Dé-
nes és Horváth Miklós remek
találatainak köszönhetõen há-
romgólosra növelték az
elõnyt, az ácsiak csupán szé-
píteni tudtak. Ácsi Kinizsi SC –
Bábolna SE 1 : 3 (ifi 3 : 1).

A fontos ácsi gyõzelem
után Zsámbék csapata láto-
gatott Bábolnára. A mieink a
13., míg ellenfelünk a 6. hely-
rõl várta a találkozót. A mér-
kõzés kezdetétõl fogva legé-
nyeink domináltak, egységes,
jól szervezett csapat képét
mutatták. Kitûnõen zárt a vé-
delem, de támadásainkat
egészen a negyvenedik per-
cig nem sikerült gólra váltani.
Ekkor Frank Attila baloldalról
meglepetésszerûen mintegy
harminc méteres lövést eresz-
tett meg, melyet az ellenfél
kapusa nem védhetett. A má-
sodik játékrész küzdelmes
mezõnyjátékkal telt, gólt
azonban egyik csapat sem tu-
dott rúgni. Bábolna SE –
Zsámbéki SK 1 : 0 (ifi 2 : 1).

U12-es eredmények
Vértessomló KSK–

Bábolna SE 1:3
Bábolna SE–

Vértesi Erõmû SE 1:4
Klapka Focisuli SE–

Bábolna SE 5:1
Környe SE–

Bábolna SE 0:9
Bábolna SE–

Mocsa KSE 1:2
TASK II.–Bábolna SE 5:0

U14-es eredmények
Bábolna SE–

Naszály SE 3:0
Tát SE–Bábolna SE 4:0

Bábolna SE–
Oroszlányi SZE 1:2

Bábolna SE–Kocs KSE 0:2

U16-os eredmények
Bábolna SE–

Naszály SE 10:1
Bábolna SE–

Oroszlányi SZE 1:5
Bábolna SE–

Nagyigmándi KSK 1:6

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

FONTOS GYÕZELMEK
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Néhány hónappal ezelõtt
Popovics György a megyei közgyû-
lés elnöke, városi önkormányzati
képviselõ helyi vállalkozókkal tár-
gyalt a bábolnai utánpótlás labdarú-
gás támogatásáról. Akkor született
meg a BSE 100 Klub ötlete, amely
feladatául a gyermek foci anyagi
megsegítését jelölte meg. 

SZÁMMISZTIKA
A klub alakuló ülését október 18-án,

18 óra 18 perckor tartották. Addigra a
személyes megkereséseknek köszön-
hetõen 18 cég adományozott a nemes
célra 100-100 ezer forintot. Így össze-
sen 1 millió 800 ezer forint gyûlt össze
a bábolnai foci utánpótlás színvonala-
sabbá tételére. A rendezvényt megtisz-
telte jelenlétével az Aranycsapat legen-

dás tagja Buzánszky Jenõ is, megje-
lentek a támogatást nyújtó vállalkozá-
sok tulajdonosai, képviselõi, az önkor-
mányzat képviseletében dr. Horváth
Klára polgármester, Khéner László a
KEMLSZ igazgatója, valamint dr.
Kancz Csaba, a KEMLSZ társadalmi
elnöke.

HELYZETBEN

A VÁLLALKOZÓK
Popovics György lapunknak el-

mondta: az összejövetel jó alkalom
volt arra, hogy tájékoztassák a vállal-
kozókat az új adójogszabályok nyújtot-
ta lehetõségekrõl. Eszerint a nyeresé-
ges vállalkozásoknak lehetõségük nyí-
lik adójuk bizonyos részét a labdarú-
gás felé irányítani, afelett rendelkezni.
A sportegyesületek számára is egy-
szerûsödtek a pályázati rendszer bizo-
nyos elemei, melyeknek köszönhetõ-
en a BSE is pályázott már 3 millió forin-
tos támogatásra, ezenkívül az öltözõk
felújítására is elnyertek az önkormány-
zatnak köszönhetõen 7,3 millió forin-
tot.

(Lapzártánkkor érkezett a hír, hogy
további két támogató jelentkezett a
BSE 100 Klub tagjának. A Szerk.)

Hantos Péter
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ARANYAT ÉRÕ ALÁÍRÁS A STOPLISON

Ugyan a BSE 100 Klub alakuló ülésére érkezett hivatalosan, de mint a
fiatalokat és a gyermeksportot szeretõ ember, Buzánszky Jenõ az érintet-
tekkel, a diákokkal is szívesen találkozott október 18-án.  A dedikációval
egybekötött beszélgetésen az ötvenes évek aranylábú hátvédje a fiata-
loknak arról beszélt, hogy a sport – akár egy kis község, akár a nemzet
színeiben lépünk pályára – kötelezettségeket is tesz a sportoló vállára. 

A nemzet sportolója igen népszerû az ifjúság körében, a bábolnai spor-
toló gyerekek is szép számmal megjelentek a találkozón. A dedikálandó
tárgyak palettája is széles körû volt: fotóra, sportmezre, labdára, sõt,
még focicipõre is kértek autogramot.


