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KUKORICÁS VÁROSÜNNEPÜNKÖN
Két napig tartó felhõtlen szórakozás a 14. Kukoricafesztiválon

Bábolna nyugodt, kisvárosias jelle-
gének nyoma sem volt szeptember 7-
én és 8-án. A 14. Kukoricafesztivál
már péntek délután megkezdõdött,
majd másnap estig ontotta magából a
szórakozásra  ösztönzõ,  a  hétköz-
napok monoton koloncait feledtetõ
programokat. Családok százai érkez-
tek a városközpontba, ahol a rendez-
vénysátorban sokrétû mûsorral, ben-
ne muzsikával, tánccal, az utcákon ki-
rakodóvásárban színes vásárfiákkal,
lovas kocsikázással, dodzsemmel,
helyi ízekkel és borkóstolóval várták a
kikapcsolódást remélõ helybéli és a
messzebbrõl érkezõ látogatókat. 

A rendezvény elsõ, ráhangoló állo-
mása a helyi és testvérvárosi alkotók
mûveibõl álló Bábolnai Tárlat megnyi-
tója volt, melyben a foltvarrással ké-
szült takarókon, hímzett párnákon,
akvarell képeken és ólomüveggel dí-
szített ablakokon túl fotókkal, gyöngy-
fûzött ékszerekkel, lakberendezõi öt-
letekkel és mesteri kezeket dicsérõ
vert csipkével is találkozhattunk. A
megnyitó után már mindenki a ren-
dezvénysátorba igyekezett, itt
Bierbauer Imre alpolgármester kö-
szöntõ szavaival hivatalosan is kezde-
tét vette a másnapig tartó ünneplés. 

A pénteki programok közt kerek-
asztalhoz ültették a testvérvárosi tele-
pülések közül jelenlévõ dán delegáci-
ót, akikkel legfõképpen az oktatás és
a kultúra területén találhatnak közös
hangra a helyi városvezetõk és a
gyermekönkormányzat fiataljai.

Az európaiság szellemében a Ge-
nerációk találkozása címet kapta a
nyitó színpadi mûsorcsokor, mely már
a vigasság lazább folytatásaként han-
golta éneklésre és táncra az ünneplõ-

ket. Fellépett a bá-
bolnai szépkorúak-
ból verbuvált, min-
dig jókedvû Vadvi-
rág együttes, fesz-
tiválmuzsikával ke-
csegtetett a Rit-
mus Koncert Fú-
vószenekar, a tánc
népi variánsát kap-
ta a közönség - né-
mi meglepetéssel,
afféle táncszínházi
produkcióval fû-
szerezve - a Cse-
peredõk Néptánc-

együttestõl, a mo-
dernebb formáját
pedig, a Tiamo
tánccsoporttól. A
péntek estére ír
kocsmazenével ér-
kezett a Firkin, a
kelta bulihangulat-
felelõse, a táncos
lábairól elhíresült
Péter János fuvo-
lás volt ezúttal is.

Az esti nosztalgia diszkóra tûzijáték
tett pontot. 

Másnap állandó programként a Bá-
bolnai Íjászok Baráti Egyletével tart-
hattak célra a hagyományõrzés e for-
máját kedvelõ érdeklõdõk. Ugyanitt,
az általános iskola udvarán repülõgép
modellezõk bemutatóztak. Egyes ma-
sinák hiteles, kicsinyített másainak
motorhangja a sátorig elhallatszott. 

A rendezvénysátor csak délután
nyitott. Elsõ programja a látványos és
mulattató Gólyalábas parasztkomédi-
ával a gyerekeknek kedvezett. A ha-
talmas termetû, mókás küllemû bá-
bok nemcsak a gyerkõcök szemét

vonzotta ide. A bámészkodók úgy áll-
ták körbe a játékot, mintha csak a me-
se szereplõi volnának. Mellettük a ka-
rate-csapat tartott bemutatót, nem
messze innen gyerektõl roskadva
pörgött a körhinta.

Szombaton már a hidaskürti és a
sieghartskircheni testvértelepülések
mûvészeti formációi is mûsoroztak a
színpadon, majd a Winners Elements
Hip Hop tánciskola növendékeinek
mûsorára meghökkentõen sok fiatal

érkezett a sátorba. 
A folytatás garantált zenei él-

ményeket kínált: Makrai Pál a
komáromi Magyarock Dalszín-
házzal musical slágereket és
rockballadákat hozott, majd
Vastag Csabát sikongatva pa-
rancsolta színpadra a tömeg.
Az érzelmesebb dalok közt az
ifjú titán a közönség közé sétál-
va gyûjtötte rajongóinak érinté-
sét, a fiatal lányok órákig álltak
volna sorba egy aláírásáért. Mi-

vel az ifjú sztárnak igyekeznie kellett,
„már csak” a harminc éves zenei
múlttal büszkélkedõ, komáromi Elekt-
ron Band koncertje volt hátra az ünne-
pi mûsor-kavalkádból. A bábolnaiak
nem sokat kukoricáztak idei kukori-
cás mulatságukon sem: ahogy illik:
kifulladásig ropták a táncot. Dr. Hor-
váth Klára polgármestert a rendez-
vény zárását megelõzõen faggattuk.
A városvezetõ reményei szerint, min-
denki talált magának való programot
az idei, immár 14. Kukoricafesztivá-
lon, melynek – ígérete alapján – jövõ-
re is lesz folytatása.

A fesztiválon készült fotókat megtekinthetik a BTV.hu honlapon, a képtár menüpont alatt.

Gólyalábas parasztkomédia

A hidaskürti asszonykórus

A közönség kedvence: Vastag Csaba
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Szeptember 27-én megtartotta mun-
katerv szerinti rendes ülését a bábolnai
képviselõ-testület. A kilencedik havi
munkaülésre szánt megtárgyalandó
napirendi pontok közt az elmúlt ülés
óta eltelt idõszakban történt esemé-
nyeket, valamint a bizottságok dönté-
seit is megvitatták.

Szó esett a jövõbeni felújítási elkép-
zelésekrõl. Döntött a testület a Sza-
badidõközpont bejárati lépcsõjének
felújításáról, amit a balesetek elkerülé-
se érdekében kezdeményeznek. Az
önkormányzat úgy határozott, hogy
néhány fûtéskorszerûsítési munkálatot
is elvégez a téli fûtésszezon idején
esetlegesen   felmerülõ   hibák   ki-
küszöbölésére. Egyéb esedékes felújí-
tási feladatokat is megvitattak, így dön-
tést hoztak a Wesselényi utcai és a Jó-
zsef Attila úti árkok felújításáról, illetve
megkezdõdhet a Mezõ Imre és a
Csekonics út közötti névtelen úti árok-
szakasz javítása is. A Pék köz közterü-
leti területein útburkolásra kerülhet sor
parkolóhelyek kialakítása okán. A Jó-
kai úton egy tizenkét fõs pihenésre al-
kalmas filagóriát telepítenek ki tavasz-
szal, errõl is döntöttek a képviselõk.

Fontos elõrelépés lesz helyben a
Mészáros utca felújítása, mely része a
napokban meginduló európai uniós
beruházásnak, mely a Nagyigmánd-
Bábolna-Bana megyehatárig terjedõ
15.3 kilométeres útszakasz megújítá-
sát célozza. A nagy volumenû beruhá-
zás városunk belterületi útjait is érinti,
a járda és árokjavítási munkálatok mel-
lett az IKR Zrt. elõtt található autóbusz
öböl is megújul.

A napirendi pont kapcsán dr. Hor-
váth Klára polgármester a komáromi
rendõrkapitány, Lázár Zsolt nemrégi-
ben történt felmentésérõl is tájékoztat-
ta a képviselõket.

Elfogadták a 2012. I. félévi költség-
vetési rendelet módosítását, melyben
átvezetésre kerültek a központi támo-
gatásként érkezett összegek, valamint
rábólintottak az elsõ félévi gazdálko-
dásról készült beszámolóra is.

Ezt követõen a grémium az önkor-
mányzat és intézményeinek álláshely-
csökkentésével foglalkozott. Az önkor-
mányzati intézmények dolgozói létszá-
mát a korábban a költségvetésben en-
gedélyezett 109-rõl 105-re csökkentet-
te négy óvodai alkalmazott munkavi-

szonyának megszûntetésével. A janu-
árban esedékessé váló közigazgatási
átszervezésekkel további létszám-
csökkentés várható.

Elfogadta a testület a település tár-
sadalmi életét meghatározó civil szer-
vezetek beszámolóit is.

Tájékoztatott tavaly évi tevékenysé-
gérõl és munkájáról az Ács Önkor-
mányzati Tûzoltóparancsnokság, a
Bábolnai Önkéntes Tûzoltó Egyesület,
valamint a megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  fennhatósága  alá  tarto-
zó  komáromi  hivatásos  tûzoltó-
parancsnokság is.

Minden évben kiírásra kerülõ pályá-
zat kapcsán hoztak döntést a Bábolna
Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ, Beruhá-
zó Kft. földterületeinek haszonbérleté-
re vonatkozóan. A hirdetményt szoká-
sos módon teszi közzé a társaság.

A tizedik napirendi pontban tárgyal-
ták az Önkormányzat és a Ritmus Ok-
tató Társaság között kötendõ megálla-
podást a zenei, mûvészeti oktatás biz-
tosítására vonatkozóan. A témára visz-
szatérnek majd a költségvetés megtár-
gyalásakor.

A képviselõk módosították a Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsõde Alapító
Okiratát, miután az intézmény részét
képezõ bölcsõde már nem fogadhatja
más településekrõl a gyermekeket
még szabad kapacitása esetén sem,
mert állami normatíva ez esetben nem
jár.

Kardinális kérdés volt a Bábolnai Ál-
talános Iskola további mûködtetésére
vonatkozó szándéknyilatkozat tétele,
miután az önkormányzatnak állást kel-
lett foglalnia a köznevelési tevékeny-
séghez tartozó ingó és ingatlanvagyon
mûködtetésérõl. A küszöbön lévõ álla-
mosítással 2013. január elsejétõl az is-
kola pedagógusai állami alkalmazot-
takká válnak. Csökkennek az állami
normatívák is. A büdzsében mintegy
száznegyven milliós hiányt jelentenek
a tervezett elvonások. Az iskola mû-
ködtetéséhez szükséges költségeket
nem tudja vállalni az önkormányzat,
ezért döntött az errõl szóló szándék-
nyilatkozat aláírására való felhatalma-
zásról. A szándéknyilatkozatot az októ-
beri testületi ülésen határozattal erõsít-
heti meg a grémium.

A továbbiakban a Szociális Szolgál-
tatástervezési Koncepciót, az Alap-

szolgáltatási Központ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát, Házirendjét,
Szakmai programját és az Idõsek
Klubja Házirendjét is elfogadta a testü-
let.

A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság hosszan tárgyalta a
Rábakész Kft. megkeresését. A vállal-
kozás az összevont konyhák üzemel-
tetésére nyújtotta be igényét. A kérel-
met a decemberi ülésükön újfent meg-
tárgyalják.

A grémium korábbi álláspontját
fenntartva a Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás megkeresésében foglalt alterna-
tívákat elutasította, mely alapján a 20
százalékos önrész különbözet megfi-
zetését továbbra sem vállalja, és to-
vábbra sem ismeri el a Társulási ön-
rész 20 százalékkal történõ megeme-
lésének jogszerûségét.

Elfogadták a végelszámolásban lévõ
Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. nyitómérlegét, mely a
zárómérleggel azonos, melyet már au-
gusztusban nagyító alá vettek.

Hiányos dokumentáció híján elutasí-
tottak egy bérlakásigényt, egy másik
kapcsán azonban pozitív döntés szüle-
tett.

A korábbi évek gyakorlatának meg-
felelõen folytatódik a HPV elleni védõ-
oltás program Bábolnán, melyben az
önkormányzat részfinanszírozást vál-
lal. Idén 9 fiatal vesz részt a program-
ban. Ez 279.000,- Ft-os kiadást jelent a
2013. évi költségvetésben.

Képviselõink módosították a 2012.
évi közbeszerzési tervet, valamint a ze-
neiskola felújítását, és a közbiztonság
növelését szolgáló térfigyelõ rendszer
bõvítését célzó pályázatok közbeszer-
zési eljárását megindító felhívásokat.

Visszamenõleg már nem módosítja
telekadó rendeletét az önkormányzat,
határoztak két helyi vállalkozás kérel-
me kapcsán.

A képviselõk felhatalmazása alapján
dr. Horváth Klára polgármester hama-
rosan aláírja az önkormányzat és a
Magyar Labdarúgó Szövetség közötti
mûfüves „grund” focipályára vonatko-
zó együttmûködési megállapodást.

Utcaelnevezésrõl is döntöttek az
egyebek napirendi pontban, a sport-
pálya melletti utat Sport utcának neve-
zik el.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ



PÁLYÁZAT
TANULMÁNYI SEGÉLYRE

Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép- valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.
Pályázati feltételek:

– Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi

átlag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben

résztvevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók
esetén legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élõ személy hivata-

los jövedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.
A pályázati lapok igényelhetõk 2012. szeptember 19-tõl
a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélszolgálaton.

A pályázatok leadási határideje:
2012. október 31.

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2012. novemberi ülésén bírálja el.
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KÖTELEZÕ AZ EBOLTÁS!
A veszettség állatról emberre terjedõ fertõzõ, agy- és ge-

rincvelõgyulladást okozó - vakcinázottság híján gyakran -
halálos kimenetelû betegség. Az elmúlt évtizedben hazánk-
ban már rendszeresen vakcinázták erdeink állataik közül a
rókákat, sünöket, borzokat, a veszettséget leginkább hor-
dozható fajokat. Ezek az állatok szájon át történõ vakciná-
zásuk során a veszettséggel szemben védetté váltak. Hiva-
talosan ma már veszettség Magyarországon nincs, de a le-
hetõsége és a veszélye folyamatosan fennáll annak, hogy
az egyes egyedek behurcolják azt. Nem véletlen tehát,
hogy legfõbb házi kedvencünk, az ebek veszettség elleni
oltása kötelezõen, szervezett formában történik megelõzés
céljából. 

A mûveletet évente ismételni kell ebeinken, még azt ren-
deleteink kötelezõvé teszik. Az elsõ oltást minden 3 és 4 hó-
napos közötti kutyának meg kell kapnia, vagyis a gazdának
ezzel nem kell várnia a szeptemberi ,,soroltásig”. Az ebtartó
kötelezettsége nyilvántartani kutyája oltottságát, illetve fel-
adata, hogy rendszeresen oltásra vigye házi kedvencét. A
kötelezõ vakcinázáshoz immár az évente egy alkalommal
ugyancsak kötelezõ féreghajtás is kapcsolódott, mert a bél-
férgek, paraziták egy része is igen veszélyes nemcsak az
állat egészségére, hanem az emberre is.

2013-tól újabb szigorításokra kell számítania az ebtartók-
nak, szigorodhat a nyilvántartási rendszer is, mert e költ-
ségigényes mûveleteteket egyre többen felejtik el. 

HULLADÉK-KEZELÉS SZÁMOKBAN
Az elektromos berendezés, a lom hulladék és az ét-

olaj-zsír lenne a befutó vezetõ hármas a képzeletbeli do-
bogón, a bábolnai lakosságtól beszállított hulladékud-
varba került hulladék mennyiségi versenyében. Elektro-
mos berendezésbõl mintegy 133 köbméternyi került ide
a tavalyi esztendõben. A szemét kezelésével megbízott
Gyõrszol Kft. 2011-ben mindösszesen 1199 beszállítás-
sal 648,60 m3 hulladékot fogadott be 257 ügyféltõl az
1073 szolgáltatást igénybe vevõ ügyfél közül. Bábolnán
öt helyszínen van lehetõség szelektív csomagolási hulla-
dék elhelyezésére.

A fémgyûjtõ edényzetbõl 4125 kilogrammnyi, a mû-
anyagból 13.649 kilónyi, a papírfrakcióból 12669 kg-nyi,
az üveghulladékból 13009 kilogramm szemetet szállítot-
tak el az év során. A társaság által készített beszámoló-
ból kitûnik, az edények átlag telítettsége 66,76 %, össze-
sen 1129 alkalommal megtörtént ürítéssel 43452 kg sze-
lektív hulladéktól szabadították meg a várost. Szolgálta-
tásaikat 27 közületi, valamint 1073 lakossági ügyfél veszi
igénybe. Tavaly a lakossági ügyfeleiktõl elszállított hulla-
dék mennyisége 5216,50 m3, 432094 kg volt.

Eladó önkormányzati lakások
Bábolna Város Önkormányzata ELADÁSRA HIRDETI
MEG a Rózsaerdei út 8. és 12. szám alatti lakás ingatla-
nokat a hozzájuk tartozó garázsokkal együttesen. Az in-
gatlanok vételi ajánlat érkezéséig bérelhetõek. Érdek-
lõdni a Polgármesteri Hivatalban Szakácsné Nagy Re-
náta építésügyi elõadónál lehet. Tel.: 34/568-005.

JANUÁRTÓL KÖTELEZÕ AZ EBEK
CHIPES MEGJELÖLÉSE

A négy hónapnál idõsebb kutyák 2013. január elsejétõl
csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve
tarthatók, figyelmeztet a Vidékfejlesztési Minisztérium. Az
egyedi azonosítóval nem rendelkezõ állatok gazdáinak
még három hónap áll rendelkezésére, hogy elvégeztessék
a szükséges állatorvosi beavatkozást, amelyet a jegyzõ és
az állategészségügyi hatóság ellenõriz. Az állatok védel-
mérõl és kíméletérõl szóló törvény a chipezés mûveletének
költségét is szabályozza, ami legfeljebb 3500 forintba ke-
rülhet az állattartónak. Ez tartalmazza a chip árát, a beülte-
tést és az országos eb-adatbázisba való regisztráció díját
is.

A kormányrendelet alkalmazásával a tárca szerint átlát-
hatóbb lesz a hazai ebállomány és csökkenhet a kóbor ku-
tyák száma.
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ÖSSZEVONTÁK A FÕZÕKONYHÁKAT
Indokolttá vált városunk két fõzõkonyhájának racionalizá-

lása, az önkormányzat már megtette az együttes mûködte-
téshez szükséges lépéseket. Dr. Horváth Klára polgármes-
ter tájékoztatásából kiderült, a változtatást az elõzetes
igényfelmérések kellõen megalapozták.

- Összességében mintegy 400-450 adag étel készült két
konyhánkban, úgy véltük, ezt az általános iskola konyhája
is meg tudja valósítani. Ezért a racionalizálás érdekében a
két konyhát együttesen mûködtetjük. Az iskolában minden
igényt kielégítõen fõznek, a Százszorszép Óvoda-és Böl-
csõdében csupán melegítõ konyha marad. Szeptember 27-
étõl a dolgozói létszám is csökken, két fõ munkaviszonya
nyugdíjazás folytán szûnik meg – tudtuk meg a polgármes-
tertõl. 

Az önkormányzat egyik jelentõs beruházási elképzelése,
hogy ötszáz adag elõállítására képes, új, korszerû ebédlõt
alakítsanak ki. Az új létesítményt a sportcsarnokkal szem-
ben található, üresen álló ingatlanon kívánják megépíteni.
Az elõkészítés munkálatait, a tervek elkészítését saját bü-
dzsébõl finanszírozta a város. 

LEZÁRTÁK A TOLDI UTAT
Megváltozott a közlekedés rendje a Toldi utcában, amit

már a helyi lakosok is megtapasztalhattak. Az intézkedést a
Bábolnai Általános Iskola környékén közlekedõ gyerekek
biztonsága tette szükségessé. 

- A korábbi években az utcát egyirányosítottuk, ez az in-
tézkedés azonban nem váltotta be a hozzá fûzött reménye-
ket. Az iskola környékén a reggeli illetve a dél körüli órák-
ban gyakran balesetveszélyes helyzeteket okozott a meg-
növekedett autósforgalom. A gyerekek biztonsága érdeké-
ben az utca lezárása bizonyult a legjobb megoldásnak – tu-
datta a polgármester. 

Átgondolva a lehetséges alternatívákat, a helyi vezetés
úgy döntött, hogy betongyámmal teljesen lezáratja a Toldi
utcát, és egyidejûleg megszünteti az utca egyirányúsítását.
Kerékpárral és gyalogosan továbbra is lehet használni tel-
jes hosszában az utcát, és be lehet hajtani autóval az isko-
lával szemben kialakított parkolóba (Coop ABC melletti) és
visszafelé a Jókai út felé is. A pékség dolgozói és az utca
lakosai a Pék köz felõl tudják megközelíteni az ingatlanjai-
kat, illetve az iskola elõtti parkolóba célirányosan behajtva
le lehet parkolni. 

Az intézkedést az is indokolta, hogy ez az útszakasz a té-
li idõszakban hirtelen lefagyások alkalmával még veszélye-
sebb.

MEGÚJULTAK A TEMETÕK ÚTJAI
A nyár fajsúlyos beruházása a két temetõ útjainak felújítá-

sa volt. Az új temetõ útjait murvával, a régi temetõben a
meglévõ utakat térburkolással látták el. A temetõ gondo-
zottságának növelése érdekében padok kihelyezését is
tervbe vette az önkormányzat.

FOLYTATÓDIK A MÉHNYAKRÁK
MEGELÕZÕ OLTÁSPROGRAM

Egy híján nyolcvan családnak küldött ki kérdõívet a pol-
gármesteri hivatal illetékese, mely a HPV elleni védõoltás
iránti igényeket mérte fel a város 12-16 éves korú fiataljai
körében. A megjelölt határidõre tizenhatan adtak választ.
Az igényfelmérést a folytatódó méhnyakrák megelõzõ oltá-
si program indokolta. 

Az eddigi gyakorlat folytatásaként az igénylõk számára a
három oltásból kettõt az önkormányzat finanszíroz (az elsõt
a szülõ fizeti). A részfinanszírozás kilenc igénylõ esetében
279.000,- Ft-os kiadást jelent a 2013. évi költségvetésben.
Jó hír azonban, hogy az oltóanyag ára ismét csökkent,
ezért az önkormányzat az érintett GSK Kft.-vel módosítja
szerzõdését. Az elsõ oltást – a gyermekorvossal történt
egyeztetés után - november 8-án, a másodikat december
13-án, a harmadikat pedig 2013. május 16-án kapják meg a
prevenciós programban résztvevõ fiatalok.

TERÍTÉKEN A SZOCIÁLIS KONCEPCIÓ
A város szociális helyzetének javítása érdekében számos

intézkedés indult a múltban. A Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ új, korszerû épületbe költözött, így a lakosok job-
ban, könnyebben el tudják érni, mivel közel van a városköz-
pont és a buszmegálló is.

Folyamatos az akadálymentesítés, jól mûködik a tanya-
gondnoki szolgálat, amely a külterületeken élõk életkörül-
ményeit és esélyeit javítja tekintettel arra, hogy jelentõs a
külterületi népesség aránya.

A város szociális koncepciója is megszületett, mely a jö-
võben elvégzendõ feladatokra is koncentrál. Ez foglalkozik
többek közt a népesség folyamatos elöregedése által fel-
merülõ feladatokkal, az idõsek ellátására vonatkozó ügyek-
kel, az elöregedés, a népességfogyás, a családstruktúra
megváltoztatásával, de a munkanélküliség, az elvándorlás
mind megoldandó feladatot jelentenek az önkormányzat-
nak.

Elsõsorban a család- és gyermekjóléti ellátások haté-
konyságának növelésére, a társadalmi, közösségi aktivitást
növelõ szolgáltatások fejlesztésére van szükség. Emellett
kiemelt fontosságú a lakosság egészségi állapotának javí-
tása, az egészségügyi, valamint a szociális rendszer együtt-
mûködésének erõsítése.

A képviselõ-testület a szociális koncepció témaköreivel,
javaslataival a testületi ülésen már foglalkozott és elfogadta
azt. A lakosság tájékoztatására a város honlapján is elérhe-
tõvé teszik a koncepció tartalmát. 

NAGYÍTÓ ALATT VÁROSUNK FÕBB ÜGYEI…
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Néma gyászban osztoztak a Kukoricafesztivállal egy
idõben zajló Bábolnai Csipke Ünnepére érkezõ csipke-
verõk is, miután nemrégiben elhunyt az évrõl évre visz-
szatérõ esemény alapítója, városunk díszpolgára,
Mátray Magdolna csipkekészítõ iparmûvész. Ezúttal õt
kézszorítással és öleléssel már nem üdvözölhették a
szakmatársak. Férje, Mátray Árpád és lánya, Gyöngyi

üdvözölték az ország számos pontjáról Bábolnára se-
reglõ textil-mûvészeket, lelkes amatõr alkotókat. 

A bábolnai Mátray Ház Kft. 1994-ben alapította az Arany
Csipke-díjat. A pályázat meghirdetését követõ két eszten-
dõt kutatómunkára, majd az alkotásra szánják a mûvészek.
Ezúttal a pályamunkák Zsigmond király korának építészeté-
ben, mûvészetében és öltözékében fellelhetõ motívumokat
idézték. A kor sárkányos lovagrendjének misztériuma ezút-
tal gyöngygallérokon, legyezõkön, kalapokon, fejdíszeken
és ruhadíszként szolgáló csipkecsodákban tért vissza.

Idén hatan pályáztak, közülük a békéscsabai Tóthné Kiss
Szilvia érdemelte ki az Arany Csipke-díjat, az aranyozott
csipke mintájú ezüst medált. Többen oklevelet és ezüst fo-
kozatú díjat kaptak. Az elismeréseket a Mátray család: dr.
Mátray Árpád és lánya, Mátray Gyöngyi adták át a Bábolnai
Sportcsarnokban megtartott ünnepség elsõ napján. Mátray
Magdolnára Nagy Vincéné, a Magyar Csipkekészítõk Egye-
sületének elnöke emlékezett, majd a hagyományok szerint
elõadással, oktatással és csipke - munkabemutatóval vár-
ták az érdeklõdõket.

Hajnal Dóra

KÉTÉVENTE VISSZATÉR A CSIPKEVERÕK ÜNNEPE
Idén Zsigmond király kora ihlette a hat díjazott alkotót

Hazánk legnagyobb mezõgazdasági gépkiállítása 27.
alkalommal nyitotta meg kapuit a nagyközönség elõtt
szeptember 5-én. A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok
ezúttal 22 ezer négyzetméteren, több mint 150 kiállítóval
várta a szakmai és érdeklõdõ közönséget. 

A gazdanapokat Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisz-
ter nyitotta meg, aki bejelentette, hogy elkészült az aszály-
stratégiai vitaanyag és szeretnék, ha minél több gazda,
szakértõ, vállalkozás és társadalmi szervezet szólna hozzá
az abban található kérdésekhez. Beszélt a bíztató gépérté-
kesítési növekedésrõl és a hozzá kapcsolódó hitelprogram-
ról is. 

Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazga-
tója, a rendezvény házigazdája el-
mondta: külön öröm számára, hogy
Bábolna fénye mit sem halványult és
az agrárágazat szereplõi ma is ked-
velik ezt a rendezvényt. A
Ménesbirtok vezetõje felhívta a fi-
gyelmet a színvonalas lovas progra-
mokra, amelyekkel a nagyközönségnek szeretnék megmu-
tatni a cég lótenyésztésben, lovassportban és lovasturiz-
musban betöltött szerepét. A gazdanapok megnyitóján a
térség országgyûlési képviselõje, Czunyiné Bertalan Judit
kormánymegbízott is köszöntötte a résztvevõket. A képvi-
selõ hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten kezeli az ag-
rárágazatot, és eddig is támogatta a gazdálkodók gondjai-
nak megoldását.

A kiállítás négy napja alatt színvonalas szak-
mai és közönségprogramok várták a szakembe-
reket és az érdeklõdõ közönséget. Az IKR Zrt.
mint kiemelt kiállító szántóföldi gyakorlati gépbe-
mutatóján kápráztatta el a nézõket. Az idei bemu-

tató kiemelt témája volt, hogy szélsõséges idõjárási körül-
mények között is idõben, gyorsan és jó minõségben tudják
a szántóföldi munkákat elvégezni. Ehhez kínáltak erõgépe-
ket és gépkapcsolásokat.

A gazdanapok ideje alatt mintegy ötvenezer ember láto-
gatott Bábolnára, mely bizonyítja a mezõgazdaság iránti
óriási érdeklõdést, illetve a település agráriumban betöltött
kiemelkedõ szerepét.

HUSZONHETEDIK BÁBOLNAI GAZDANAPOK
GÉPBEMUTATÓK ÉS KÖZÖNSÉGPROGRAMOK NÉGY NAPON ÁT
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IV. NYERGES BÉLA
EMLÉKVERSENY

CSAPAT ÉS EGYÉNI TEKEVERSENY
Bábolna 

2012. november 28.–
december 2.

Nevezési határidõ:
2012. november 21. szerda

Nevezési díj:
1200 Ft/fõ

Kategóriák:
I. kategória: Nõi igazolt versenyzõk csapat és egyéni
versenye 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacse-
rével.
II. kategória: Nõi amatõr versenyzõk csapat- és egyéni
versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacse-
rével.
III. kategória: Férfi igazolt versenyzõk csapat-és egyéni
versenye: 120 vegyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacse-
rével.
IV. kategória: Férfi amatõr versenyzõk csapat-és egyéni
versenye: 120 vegyes gurítás,  30 gurítás utáni pályacse-
rével.
Amatõr kategóriában csak az versenyzõ indulhat, aki
a  2011-2012-es bajnoki szezonban NB-s bajnokság-
ban nem  szerepelt játékosként!
Nevezni, idõpontot egyeztetni az alábbi elérhetõségen lehet:

email: barbara.tomozi@gmail.com
tel: +36 30/974-3465

TIZENEGYMILLIÁRD FORINTOS
FEJLESZTÉSBE KEZD AZ OMSZ

Bábolnán elkezdõdhet 
a mentõállomás építése

Az Országos Mentõszolgálat (OMSZ) 11 milliárd forintot
költ hálózatának bõvítésére, épületei korszerûsítésére, vala-
mint jármûvei további cseréjére.

Mártai István a Pécsi Sürgõsségi Napok elnevezésû ren-
dezvényen beszámolt arról, hogy az európai uniós pályáza-
ti forrásnak köszönhetõen jövõ év végéig 22 új mentõállo-
más építésére, 60 felújítására, valamint az ez év végéig ér-
kezõ 60 autón felül további 200 mentõjármû beszerzésére
nyílik lehetõség. Reményét fejezte ki, hogy heteken belül
megkötik a fejlesztéssel kapcsolatos támogatási szerzõdé-
seket. Mint ismert, a sárga mentõautók elsõ darabjait tavaly
december végén mutatták be, és idén januárban álltak szol-
gálatba.

NAGY ELÕRELÉPÉST JELENT

AZ OMSZ SZÁMÁRA
A fõigazgató szerint a projekt nagy elõrelépést jelent az

OMSZ mûködésében. Az új mentõállomások révén megfe-
lelhetnek annak az elvárásnak, hogy a mentõk 15 percen
belül egy adott helyszínre érkezzenek, az újabb jármûvá-
sárlással közelebb kerülnek azon céljukhoz, hogy az autók
átlagéletkora 13-ról 8 évre csökkenjen.

Mártai István kitért arra, hogy a korszerûsítés a jövõben a
légi mentést is érintené. Az errõl szóló, a közelmúltban el-
készült koncepció szerint 4 légi bázis rekonstrukciója való-
sulna meg, és a jelenlegi 8 mellé egy újabb mentõhelikop-
tert szereznének be.

Az új mentõállomások helyszínei: Jánoshalma,
Mezõberény, Tótkomlós, Bátaszék, Böhönye, Igal, Kadar-
kút, Pécsvárad, Sásd, Szentlõrinc, Jászboldogháza,
Kölcse, Kõtelek (Tiszasüly), Tiszaadony, Egyek,
Krasznokvajda, Sárospatak, Söjtör, Veszprémvarsány,
Zalalövõ, BÁBOLNA és Aba.

Forrás: MTI

BÁBOLNAI SZENNYVÍZKEZELÕ
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Ügyfélfogadás helye (Iroda):
Bábolna Zrínyi Miklós u. 15.

Ügyfélfogadás ideje:
Hétfõ: 7.00-16.30
K, Sz, Cs: 7.00-15.00
Péntek: 7.00-13.30

Elérhetõségek: 
Iroda (ügyfélfogadási idõben): Tel/Fax: 369-133

Hibabejelentés (ügyfélfogadási idõben): 369-133
Hibabejelentés (ügyelet): 30/331-1530

Számlainformáció/reklamáció: 30/836-3180

Levelezési cím: 2943, Bábolna Jókai Mór u. 12.
e-mail: babszolg@babolna.hu

2012. július 1-jétõl érvényes
lakossági hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási díjak
Rendelkezésre állási díj: 8.451 -Ft/év/ingatlan

Ürítési díjak: (nettó ár, 120 literes edényzetre számolva)
Biohulladék 400 -Ft/ürítés  
Maradék hulladék 460 -Ft/ürítés
Vegyes hulladék 420 -Ft/ürítés

Az árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Hulladékszállítási napok Bábolnán
Bio ürítés napja hétfõ
Maradék ürítés napja Páratlan hét kedd

Telefonos bejelentések és ügyintézés:
Éjjel-nappal hívható hiba- és kárbejelentés: 

96/505-055

Telefonos ügyfélszolgálat, hívható munkanapokon 
7 és 16 óra között:

96/505-050
info@gyorszol.hu; www.gyorszol.hu
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PÁLYÁZATI
HIRDETMÉNYEK

BÁBOLNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
Bábolna Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete
nyilvános egyfordulós pályá-
zatot hirdet a tulajdonában lé-
võ összesen 15 hektár 497 m2

nagyságú területek kultúrál-
lapotban tartására.

*  *  *
BÁBOLNA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA, mint 
a Bábolna Gyógyfürdõ In-

gatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. alapítója 

és tulajdonosa
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
nyilvános egyfordulós pályá-
zatot hirdet a Kft. tulajdoná-
ban lévõ összesen 37 hektár
9864 m2 nagyságú területek
kultúrállapotban tartása érde-
kében történõ hasznosításra.

*  *  *
BÁBOLNA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
Bábolna Város Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete (a
továbbiakban: Kiíró) nyilvá-
nos egyfordulós pályázatot
hirdet a tulajdonában lévõ
összesen 16 hektár 3394 m2
nagyságú területek haszon-
bérletére. 

A pályázati hirdetmények tel-
jes szövege megtekinthetõ a
Polgármesteri Hivatal hirdetõ-
tábláján, illetve letölthetõ a
www.babolna.hu honlapról.

Több, mint 1,3 milliárd forintból újulhat meg a Tata-Gyõr
összekötõ út, Nagyigmánd és a megyehatár közötti 15,3
kilométeres szakasza. Az Új Széchenyi tervben nyertes út-
beruházásról szeptember 26-án, Nagyigmándon tájékoztat-
ták az érintett települések vezetõit. 

A 8136-os jelû útszakasz felújítási munkálatait már
október elején megkezdheti a közútkezelõ, és várhatóan
jövõ júniusra elkészülnek.

Hajduné Farkas Erika nagyigmándi polgármester a pro-
jekt indításakor a nagyközségi városházán üdvözölhette dr.
Völner Pál államtitkárt, Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízottat, Popovics György megyegyûlési elnököt,
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezetõit: Mázsi Attila vezér-

igazgatót és Barabás Zsolt megyei igazgatót, valamint az
érintett települések, így városunk polgármesterét is.

A kivitelezõ KMES Konzorcium elvégzi az út burkolat-és
padkafelújítását mintegy 105 ezer négyzetméteren, átépíte-
nek tíz buszmegállót, felújítanak három hidat, elvégzik a
csomópontok korrekcióját, valamint a vízelvezetõ rendszer
felújításáról, és az átereszek kiépítésérõl is gondoskodnak.
A munkálatokban mintegy nyolcezer köbméter aszfaltot
mozgatnak majd meg. A beruházás fõ célja a közlekedési
feltételek mellett a közlekedésbiztonság javítása, valamint a
térség felzárkóztatása. Az útszakaszon júniusra új burkolat-
jelekkel is találkozhatnak majd a közlekedõk, és táblacse-
rékre is számítani kell.

MEGÚJUL A NAGYIGMÁND–BÁBOLNA–BANA ÚTSZAKASZ

Látogasson el fürdõszoba és csempe
szaküzletünkbe, ahol kellemes környezetben,

udvarias kiszolgálás mellett válogathat!

Olasz, spanyol, lengyel
csempék és padlólapok,

sarokkádak,
zuhanykabinok, szaniterek

széles kínálata!

06-30/667-57-24
Nyitva: h-p.: 8.30–17.00; szo.: 8.30–12.00

Több mint 100 féle Több mint 100 féle 
laminált parklaminált parketta!etta!

Minden csempe, járólap 

–10% kedvezménnyel!

Akciós laminált parketták a készlet erejéig!
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Városunk szépkorú asszonyai 
ismét közösen alkottak 
az Idõsek Klubjában. 
Ezúttal lecsónak melegítették alá 
a legnagyobb bográcsot, 
nagy mennyiségû, 
a „Termelj otthon” helyi 
mozgalomban a klub udvarának
konyhakertjében megtermelt 
paradicsomból, paprikából, 
hagymából, valamint ízletes 
lecsókolbászból készült 
a magyaros étek. A lecsópartira
az Idõsek Klubjának valamennyi
tagja ellátogatott. 
Együtt fogyasztva ez az egyszerû
magyar egytálétel is sokkal 
ízletesebb volt.

Évente egy alkalommal, 
idén szeptember 26-án 

tettek kellemes sétát az 
arborétumban a bábolnai 

nyugdíjasok. 
Ezt a célt a szépkorú társaság 

valamennyi résztvevõje 
megfogalmazta. 

Ezúttal a nyugdíjasok a szép
idõnek is örülhettek, 
elmondásuk szerint 

minden évszaknak megvan 
a maga szépsége, 

ennek megéléséhez pedig 
nem kell messzire utazniuk. 

Örömmel tájékoztatjuk Bábolna város lakosságát, hogy
2012 szeptemberétõl elindult településünk történelmének
és évtizedes értékeinek tantárgyi oktatása általános iskolás
fiataljaink számára. 

A nevelõtestület már eddig is fontosnak tartotta települé-
sünk megismertetését a tanítványokkal, ugyanakkor eddig
nem meghatározott idõkeretben - tanórák és tanulmányi
séták keretében - foglalkoztak a témával. Azonban
Peresztegi Gáborné iskolaigazgató elõterjesztését elfogad-
va az idei tanévtõl már a tantárgyak tananyagába történõ
beépítésével, az egyes évfolyamokon meghatározott óra-
számban tanítják Bábolna történetiségét. Ennek alapján az
alsó tagozat 1-4. évfolyamán évi 5, az 5-6. évfolyamon 6,
míg a 7-8. osztályosoknak 9 tanóra keretében, kialakított
tanrend szerint történik az oktatás. A tanórák keretében így
diákjaink megismerhetik városunk nevezetességeit a
Ménesbirtoktól kezdve az Arborétumig, településünk fonto-
sabb személyiségeit, Bábolna szerepét és helyét a magyar
történelemben.

A tanrend szerinti oktatás mellett tanórán kívüli foglalko-
zások keretében honismereti szakkör is indul az érdeklõdõ

gyerekek számára, emellett helytörténeti vetélkedõ, rajzpá-
lyázat és ehhez kapcsolódó kiállítás szervezése is szerepel
az idei tervek között, melynek célja ugyancsak a hagyo-
mányteremtés. 

Ez az év a tapasztalatszerzés éve lesz, melynek során a
tananyag bõvülhet, színesedhet. Az iskola vezetésének és
pedagógusainak célja az élményszerû oktatás megterem-
tése, melyhez további segítséget nyújthat az önkormányzat
által tervezett Helytörténeti kiállítás megnyitása, annak
anyaggyûjteménye. 

Az idei év tapasztalatainak feldolgozását, a tananyag
véglegesítését követõen a tervek között szerepel jövõre egy
helytörténeti tankönyv megjelentetése is, aminek finan-
szírozási feltételeit az önkormányzat már vizsgálja. Ennek
összeállításában a pedagógusok mellett részt vehetnének a
helyi lakosok, civil szervezetek, cégvezetõk – egyszóval
mindenki, aki tenni akar azért, hogy gyerekeink még jobban
megismerhessék szülõvárosukat, erõsödjön kötõdésük Bá-
bolnához azért, hogy õk is büszke, tájékozott polgárai le-
hessenek városunknak.
„Mert nem értheti meg a jelent az, aki a múltat nem ismeri!”

ELINDULT A HELYTÖRTÉNETI OKTATÁS
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Töltény nélkül durrant a vadászpus-
ka a Százszorszép Óvoda folyosógalé-
riáján szeptember 20-án délelõtt, ahol
Böröcz József, a banai vadásztársa-
ság tagjának vadászkiállításán táthat-
ták szájukat a bábolnai nebulók. Az
évente négy alkalommal mindig vala-
mely érdekes témát feldolgozó oviga-
lériában ezúttal az erdõ állataival és a
vadászattal foglalkoztak. Így került a
gím és a dám szarvas, valamint több
õzbak agancsa a falakra. A kitömött ál-
latok közt vadkacsa, erdei bagoly, mó-
kus és egy fácán is emlékeztetett vala-
mikor még szebben festõ múltjára, de
a gyerekeket a valóság élettelen gon-
dolata egyáltalán nem zavarta. A pre-
parált tollasok és emlõsök mellett a va-
dász öltözékben érkezõ Böröcz József
vadászeszközeit is elhozta. 

A fiúk nagy buzgón vették kezükbe
távcsövét, puskáját és felnevetve hall-
gatták róka, kacsa és vaddisznó-csalo-
gató sípjainak utánzó hangját. A va-
dászkellékekrõl és a vadász teendõirõl
Szendi Józsefné óvónõ mesélt, aki a
puskaporosan komoly témát versekkel
és dalokkal szelídítette meg. 

- Intézményünk mûvészeti nevelésé-
nek része az állatok témakör is, melyet
igyekszünk szerteágazó tevékenysé-
gekkel körbejárni. A gyerekek alkot-
nak, festenek, ragasztanak, meséket
és verseket hallgatnak, dalokat és
mondókákat tanítunk. A kiállítás anya-
ga ezúttal a fiúknak kedvezett, de az
erdõ állatai – mint ahogy az állatok ál-
talában minden gyereket – a lányokat
is megragadják. Ismereteik is vannak

bõven. Nagy szerencsénk az is, hogy
városunk arborétumában van lehetõ-
ségünk állatnézõ sétákat tenni annak
érdekében, hogy óvodásaink közvet-
len közelrõl tapasztalják, lássák az ál-
latokat – magyarázta az óvónõ.

Böröcz József a mintegy húszfõs
banai vadásztársaság tagja. Elmondá-
sa szerint környezetünk erdeiben gaz-
dag vadvilág, legfõképpen apróvad ta-
lálható, így õsszel átvonulóban, a ku-
koricaszezon és a nagytakarás idõsza-
kában szarvas és vaddisznó is fellelhe-
tõ. A szeptemberi idõszak a szarvas-
bõgés ideje, ekkor lehet a nagytestû
vadakra vadászni.

- Anyai nagyapám volt vadász, tõle
örököltem a vadászat szeretetét. Va-
dászpályafutásom hajtógyerekként
kezdtem. Már tizenöt esztendeje va-
gyok tagja a banai társaságnak. Ko-
rábban Bábolnán volt egy vadásztár-
saságunk, de az megszûnt, és akkor
sikerült a szomszéd társaságba beke-
rülnöm – magyarázta, majd erdeink ál-
lapotáról mesélt, ahol jellemzõ nö-
vényzet az akácos. Mint elmondta,
utánpótlás, fiatal jelentkezõk alig akad-
nak a vadásztársaságban, ebben is
segíthet a kiállítás, mely talán felkelti
valamelyik nebulóban a vágyat, hogy
vadász legyen. 

Az óvodai vadásztárlat adventig láto-
gatható, akkor a téli ünnepkörhöz iga-
zítják a negyedik és egyben az év utol-
só kiállítási anyagát. Az biztos, hogy
szokás szerint, akkor is helyi gyûjtõ
kincseibõl válogatnak. 

MESÉL AZ ERDÕ AZ OVIGALÉRIÁBAN
Kiállítás Böröcz József vadászkellékeibõl

BEMUTATÓ ÓRA
AZ ISKOLÁBAN

az óvónõ szemével...
Több éves hagyományként az

óvoda- iskola közti kapcsolattar-
tásban a szoros együttmûködés
érdekében, kölcsönösen látoga-
tást teszünk egymás intézményé-
be. Szeptember utolsó hetében
meglátogattuk volt nagycsopor-
tosainkat az iskolában egy tanóra
keretén belül.

Az idei évben is nagy örömmel
fogadtuk a meghívást, hiszen újra
találkozhattunk azokkal a gyerme-
kekkel akiket 3-4 éven keresztül ne-
veltünk, fejlesztettünk, hogy megfe-
lelõ felkészültséggel kezdhessék
meg iskolai tanulmányaikat. Ebben
az évben az iskolaotthonos elsõ
osztályban Pillérné Fekete Andrea
tartotta a bemutató órát.

A gyermekek nagyon fegyelme-
zetten viselkedtek. Év kezdés óta, -
e rövid idõ elteltével- már jól alkal-
mazkodtak az iskolai szokásokhoz.
A tanórán nagyon aktívak voltak a
gyerekek, sokat jelentkeztek és
csak felszólításra válaszoltak a taní-
tó néni kérdéseire. Az óra felépítése
nagyon változatos feladatokat tar-
talmazott, idõnként játékos mozdu-
latokkal, versekkel megszakítva a
folyamatos ülést. Feladatokat oldot-
tak meg frontális szemléltetés so-
rán, valamint egyéni feladatmegol-
dással, egyaránt sikeresen. Az óra
végén a gyerekek eldönthették,
hogy megítélésük szerintük meny-
nyire dolgoztak eredményesen a
tanórán, ezt mozgással-verssel je-
lezhették. Mi óvónõk nagyon örü-
lünk, hogy az iskolai követelmé-
nyek teljesítése során a tanító nénik
nagy gondot fordítanak a fokozatos
átmenetre és év elején az óvodai
napirendhez hasonlóan játékosan
vezetik be a kisiskolásokat a tanu-
lás világába.

Tanítás után közös szakmai meg-
beszélést tartottunk az óvónõk és
tanítónõk részvételével, melyen kö-
szönetünket fejeztük ki Andreának
az élményszerû bemutató óráért.

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ
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Iskolánkban már hagyomány, hogy az elsõ osztályban
szeptember végén bemutató órát  tartunk az óvónõk és az
alsós pedagógusok számára, míg tavasszal az óvodában
láthatunk egy foglalkozást.  Ez alkalommal az elsõ b osz-
tályban Pillérné Fekete Andrea  tanítónõ tartott bemutató
órát magyar nyelv és irodalomból. A bemutató órák célja,
hogy a tapasztalatok figyelembe vételével  minél sikereseb-
ben vegyék az elsõsök az iskolai akadályokat, könnyebben
beilleszkedjenek az iskolai életbe.

Az óvoda feladata a képességek, készségek fejlesztése,
spontán,  játékos, gyakorlati eszközökkel. Az itt megszer-
zett készségekre, képességekre épít  az iskola, mely  által
képesek lesznek  a gyerekek az ismeretek befogadására, a

tanulásra. Eddigi életük legfontosabb része a játék volt, me-
lyet most felvált a tanulás.

Alig néhány hete hagyták el  a kis elsõsök az óvodát, és
már mennyit változtak, komolyodtak, igazi iskolásokká let-
tek.   Az órán végig figyeltek, fegyelmezetten végezték fel-
adataikat. Látszott, igazán derekasan dolgoztak az elmúlt
idõszakban, hisz röpke néhány hét alatt rengeteget tanul-
tak. A tanító néni az órán végig nagyon kellemes légkört  te-
remtett, sok mozgással és kreatív, játékos  feladatokkal tet-
te színessé  a gyermekek számára  az órát. 

A bemutatót megbeszélés követte, ahol a pedagógusok
kicserélték tapasztalataikat, melyek hasznosak lehetnek a
következõ tanévben.

Amikor alsó tagozatos diákjaink értesültek az õszköszön-
tõ napjának dátumáról, izgatott készülõdés, várakozás vet-
te kezdetét. A második, harmadik, negyedik osztályosok
csapattagokat, csapatnevet választottak, menetlevelet ké-
szítettek. A kis elsõsök érdeklõdve hallgatták tanító
nénijüktõl, mi is fog történni ezen a napon.

Szeptember 28-án, pénteken mindannyiunk
nagy örömére verõfényes, szélcsendes napra éb-
redtünk. 08.30-kor indult el népes csapatunk az is-
kolából az arborétumba, programunk helyszínére.

Az elsõ osztályosok tanító nénijük segítségével, a na-
gyobbacskák pedig csapatvezetõjük irányításával hajtották
végre a feladatokat. Az öt állomáson hol tudásukról, hol
ügyességükrõl tettek tanúbizonyságot. Volt például alma-

szedés furfangos találós kérdé-
sekkel fûszerezve, mocsárjárás
halfogással egybekötve, megfele-
lõ étlap kínálása az éhes állatkák-
nak.

A próbák teljesítése után vidám
csemegézés, játék következett. A
park asztalainál ülve gyönyörköd-
hettünk a színpompás növények-
ben, a távolban szaladgáló õzi-
kékben.

A legtöbb pontot összegyûjtõ csapatok jutalmul egy-egy
szép oklevelet kaptak.

Köszönjük a munkáját a lelkes szülõknek, Bernáthné Ge-
rencsér Anettnek, Kozma Ágnesnek, Lajtai Zitának és Né-
meth Ferencné Hegedüs Editnek. Õk segítettek abban,
hogy színes programot nyújthattunk kis diákjainknak ezen
a délelõttön.

Az alsós munkaközösség nevében:

Czinderné Francsics Judit 
és Simonné Farkas Beáta

programszervezõk

BEMUTATÓ ÓRA AZ ISKOLÁBAN a tanító szemével...

EGY VIDÁM NAP AZ ÕSZI ARBORÉTUMBAN

A közelmúltban emelkedett a lovasiskola tanulói létszá-
ma – tudtuk meg a nyár során kinevezett új igazgatótól,
Körmendi Csabától, aki az intézmény új képzési formájá-
ról, az érettségit adó lovas szakember-képzésrõl is beszélt
kérésünkre. 

- Úgy vélem, a Bábolnai Lovasiskola hírneve országos
szinten is egyedülálló. Ezt csak tovább erõsítheti a beindí-
tott új szakközépiskolai képzés, miután a lótartó és lóte-
nyésztõ szakirányban eddig ilyen lehetõség nemigen ada-
tott meg a szakma iránt érdeklõdõ fiataloknak. Õk a köz-

ismereti tantárgyakat Kisbéren a gimnáziumban tanulják,
a szakmai tantárgyakat, illetve a szakmai gyakorlatot pe-
dig itt Bábolnán. A kisbéri lovarda átadásáig ez a rend biz-
tosan így marad, azt követõen Kisbérre helyezzük át az
oktatást, amit a mi szakembereink végeznek majd – ma-
gyarázta az igazgató.

A már érettségizett diákok ugyanabban az osztályban
tanulnak, mint a normál osztályok. Az oktatásban az idei
tanévtõl a Bábolnai Általános Iskola pedagógusai na-
gyobb számban vesznek részt. 

ÉRETTSÉGIT ADÓ LOVASKÉPZÉSÜK IS BEINDULT
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Kedves Olvasó! E havi rovatunk akár történelem címet is viselhetne, ugyanis elfeledett történelmi személyiségrõl
szól a megemlékezés. Ennek apropóját október 6-a adja, a magyar nemzet gyásznapja.

Valamennyien tudjuk, hogy ezen a napon végezték ki 1849-ben Aradon a magyar szabadságharc tábornokait, illet-
ve egy ezredesét, Pesten pedig gróf Batthyány Lajost, az elsõ felelõs magyar kormány miniszterelnökét. De vajon va-
lóban  „csak” tizenhárman voltak? A történészek ma már 15 aradi vértanút emlegetnek, olyanok is akadnak, akik azt
vallják, tizenheten voltak. Közéjük tartozik Lenkey János tábornok, akinek a börtönben megbomlott az elméje, ezért
nem végezték ki. Õ a börtöncellájában halt meg 1850. február 7-én.

Kevesen tudják, hogy a Haynau táborszernagy által jóváhagyott kivégzéseknek esett áldozatul Kazinczy Lajos ezre-
des, Kazinczy Ferencnek, a nyelvújítás kiemelkedõ alakjának a fia.  A hadbíróság golyó általi halálra ítélte. Október 25-
én Kazinczyt az aradi vár sáncárkában agyonlõtték. Kivégzésekor néhány nappal múlt huszonkilenc éves. Az õ alakjá-
nak a felidézésével hajtsunk fejet hõseink elõtt. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

Kazinczy Lajos 1820. október 20-án született, a híres Ka-
zinczy Ferenc nyolcadik, legkisebb gyermekeként. A mû-
velt apa még rossz anyagi körülmények között is, mindig
gondoskodott gyermekei tanításáról vagy taníttatásáról. Így
volt ez Lajossal is.

Mikor Lajos 11 éves volt, meghalt édesapja, és a család
anyagi helyzete még tovább romlott. Az ifjú taníttatásáról
ezután a Magyar Tudományos Akadémia elsõ elnöke, gróf
Teleki József gondoskodott. Pár év múlva az ifjú a tullni ka-
détiskolában folytatta tanulmányait.

1839-tõl a 9. huszárezredben szolgált, nyolc év múlva
azonban anyagi gondok miatt, fõhadnagyi rangban kilépett
a hadseregbõl.

Az 1848-as forradalom kitörése után nyomban jelentke-
zett a szervezõdõ honvédségbe. 1848 nyarát, önkéntes-
ként, a Délvidéken harcolta végig; majd részt vett a pákoz-
di és a schwechati csatában is. Ezután – már õrnagyként –
aktívan közremûködött az elsõ honvéd utászzászlóalj meg-
szervezésében, valamint a gyõri és budai erõdítések építé-
sében.

1849 elejétõl alezredesi rangban a tartalék hadtestben
dandár-, majd a fõseregben hadosztályparancsnok. Harcolt
a szolnoki és ceglédi ütközetekben. A tavaszi hadjáratot
Klapka György hadtestének dandárparancsnokaként küz-
dötte végig, a nagysallói ütközetben való helytállásáért pe-

dig a Magyar Katonai Érdemrend  III. osztályát, majd had-
osztályparancsnoki beosztását kapta.

1849 júniusától, már ezredesként, az Ung, Ugocsa,
Bereg és Máramaros vármegyékben mûködõ, önálló tarta-
lék-hadosztály szervezõje és parancsnoka volt. Csapataival
augusztus 6-án indult Bem megsegítésére; útközben egye-
sült a székelyföldi és kolozsvári hadosztályok maradványa-
ival. A világosi fegyverletételrõl értesülve, augusztus 24-én
Zsibónál az oroszok elõtt letette a fegyvert. 

Mint önálló seregtest vezetõjét – a mellette szóló érvek
(például, hogy elõnyös harcászati helyzetben tette le a
fegyvert) ellenére – halálra ítélték, és pár nappal 29. életéve
betöltése után, október 25-én, az aradi vár sáncárkában fõ-
be lõtték.

Haynau állítólag valamiféle személyes bosszúvágytól ve-
zérelve, szándékosan a többi aradi kivégzettétõl késõbbre
tette kivégzésének dátumát, hogy így az utókor ne emleget-
hesse az õ nevét együtt a többi aradi vértanúéval, és így ta-
lán feledésre ítélhesse Kazinczy Lajost. Haynau célját saj-
nos részben elérte, azonban manapság számos kísérlet tör-
ténik – ezt a megemlékezést is ezért szenteltem neki –,
hogy törlesszük tartozásunkat Kazinczy Lajos felé. Mivel ki-
végzésérõl nem maradt fenn szemtanúi beszámoló, és így
annak pontos helye sem ismert, ezért földi maradványai
máig sem kerültek elõ, és már valószínûleg nem is fognak.
Tisztességes eltemetésével így a nemzet örökre adósa ma-
rad.

(Forrás. Magyar História)

KAZINCZY LAJOS

OKTÓBER 23.
Bábolna Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

NEMZETI ÜNNEPÜNK ALKALMÁBÓL
RENDEZENDÕ MEGEMLÉKEZÉSRE

Idõpont: 2012. október 23. – 15 óra
Helyszínek: 
– Szabadidõközpont – 15 óra

Ünnepi beszédet mond: Poprády Géza
a Vidékfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára
Közremûködik a Fülke Zenei Egyesület

– ’56-os emlékpark (régi temetõ fõbejárata) – kb.15.40 óra
Koszorúzás 

– Régi temetõ (kopjafa) – kb. 16 óra
Koszorúzás
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Turisztikai csoportunk Magyaror-
szág egyik legszebb kultúrtáján tett ki-
rándulást szeptember hónapban. A
Duna mentén haladva elsõként
Neszmélyen, a Hajóskanzennél álltunk
meg, és tettünk egy rövid sétát a 2011-
ben átadott hajóparkban. A Szent Ilo-
na öbölben mutatják a felújított gõzha-
jókat, név szerint Neszmélyt, Zoltánt,
Lajtát, Petõfit. A hajózás történetét be-
mutató tablókról sok érdekeset meg-
tudtunk a hajózás történetérõl.

Következõ megállónkat a római ka-
tolikus egyház magyarországi köz-
pontjában, Esztergomnál tartottuk .A
Szent Adalbert Bazilika a „leg”-ek
temploma. Megcsodáltuk a fõoltárké-
pet, a freskókat, a kupolát, a szobro-
kat, majd egy rövid külsõ séta után bú-
csút intettünk Melocco Miklós 12 mé-
ter magas István koronázását ábrázoló
szobrának.

Túránk célállomására, Visegrádra
érkezve újabb csodás látnivalók vártak
ránk.

Bõvelkedik természeti szépségek-
ben a Dunakanyar földrajzi adottsága
miatt, bõvelkedik történelmi emlékek-
ben a római kortól kezdõdõen. A Kirá-
lyi Palota története I. Károly Róberttel
kezdõdik, majd I. Lajos palotája, ké-
sõbb Zsigmond királyé, majd Mátyás
király korában újjáépítették, majd Vi-
segrád török kézre kerülése után vég-

képp lakatlanná vált. A palota feltárá-
sát és helyreállítását Schulek János
építész , a Salamon-toronyét Schulek
Frigyes és fia kezdték meg 1934-ben,
mely a mai napig is tart. Sokunk tet-
szését megnyerte a Királyi lakóépület,
a Mátyás-kori nagy konyha, a gyümöl-
csöskert, a Díszudvar, a Herkules-kút,
a régészeti kiállítás, és a vetítõterem-
ben elhangzott érdekességek.

Innen gyalogosan haladtunk a kék
túrajelzést követve a Salamon-torony-
hoz, majd a Fellegvárhoz. Történelmi
sétát tettünk IV. Béla és Mária királyné
várában. A kiállító termeket végigjárva,
a Szent Korona másolatát megcsodál-
va, a Panoptikum történelmi alakjait
felidézve, igazi „várlakóknak” éreztük
magunkat. A Várhegy magaslatáról
gyönyörködtünk a csodás tájban. Ne-
héz volt újra elindulni, de várt bennün-
ket a Nagy Villám õszi látványa, és a
Zsitvay-kilátó. A kilátót 1933-ban épí-
tették, majd mûemlékké nyilvánították,
nevét Zsitvay Tiborról kapta, aki Igaz-
ságügy Miniszter, és a MTSZ Elnöke
volt.

Innen már csak az 1980-as években
létesített Mogyoró-hegyi Kirándulóköz-
pont látnivalói következtek. A
Makovecz Imre által megtervezett Er-
dei Mûvelõdési Ház, a Természet-és
Erdõvédelmi Tábor, a Mogyoróhegyi
vadbemutató, a tanösvények, erdei ját-

szóterek, és a Pilisi Parkerdõ Zrt. által
gondozott csodás környezet.

Az õsz megmutatta a színes termé-
sekben a ragyogását. Aki csak pihenni
akart, az elfeküdhetett a játszótér pad-
jain, de aki egy kis Mogyoróhegyi étte-
rem ízére várt, azt is megtehette. A pa-
noráma úton hazafelé indulva a 20 fõ
kiránduló egyetértett abban, hogy a
Dunakanyar méltán várományosa a vi-
lágörökség címnek.

Köszönöm minden résztvevõnek az
érdeklõdését. 

Legközelebb a Gaja-völgyében talál-
kozunk. Bierbauer Imréné

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

HELYSZÍN:
BODAJK – GAJA - VÖLGYE

TÁJCENTRUM 

IDÕPONT: október 13.
(esõ esetén elmarad)

Indulás Bábolnáról 07.30-kor a
Kardirex elõtti parkolóból, érkezés
19 óra körül.

Program: Varjúvári kapu – Gaja-
szurdok – Ádám-Éva fa – Vaske-
reszt – Horgásztó – Alba Regia-for-
rás – Kesellõ - Szoborpark – Kálvá-
ria – Bodajk

Távolság: 15 km

Várható buszköltség: 2500 Ft/fõ

Jelentkezés és bõvebb
információ 

október 10-én (szerdán)
17 órakor a Városi Könyvtárban
Bierbauer Imréné szervezõnél
www. merfoldko.babolna.hu

Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!

A DUNAKANYAR FÕVÁROSA: VISEGRÁD
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Hamarosan lezárul a bábolnai IKR
Zrt. szétválása - mondta el az MTI-
nek Szaxon Attila, a társaság vezér-
igazgatója.

A cég eladja növényvédõszer, vetõ-
mag és mûtrágya forgalmazásával
foglalkozó üzletágait az érintett ingatla-
nokkal együtt a cseh Andrej Babis ér-
dekeltségi körébe tartozó IKR Agrár
Kft.-nek, és a szétválás után az IKR Zrt.
csak gépforgalmazással, szervizelés-
sel és alkatrészellátással foglalkozik
majd.

Az ügylet a vállalat 640 fõs létszámá-
nak 40 százalékát érinti. A tranzakciót
a Gazdasági Versenyhivatal már jóvá-
hagyta - közölte a cég vezetõje.

Szaxon Attila az eladást azzal indo-

kolta, hogy a bankok 2009 elejétõl
nem voltak hajlandók finanszírozni a
társaság tevékenységét. Az IKR terme-
lési integrátorként a gazdálkodást elõ-
re finanszírozta a termelõknek, és a
termés jövedelmébõl számoltak el. A
banki pénzbõl biztosított elõfinanszíro-
zás elmaradása miatt a vállalat koráb-
ban 120 milliárd forintot elérõ forgalma
30 milliárdra zuhant le, ami a kötele-
zettségekkel együtt csõdközeli helyze-
tet hozott létre. 

A vezérigazgató ismertette, hogy az
IKR Agrár Kft. száz százalékban az
Agrofert tulajdonában lévõ vágsellyei
(Šal’a) DUSLO mûtrágyagyár tulajdo-
na. Az üzem Szlovákia legnagyobb és
legkorszerûbb vegyi- és mûtrágyagyá-
ra, naponta 1300 tonna mûtrágya elõ-

állítására képes. Termékeiket a világ
szinte minden részén ismerik, 43 ál-
lammal kereskednek.

A tranzakció következtében rende-
zõdik az IKR Zrt. tõkeszerkezete, átala-
kuláskor 2,9 milliárd forintnyi saját tõ-
kével rendelkezik majd. A gépeladá-
sokból, szervizelésbõl és alkatrész-ke-
reskedelembõl idén 17 milliárd forint
körüli forgalomra számít az IKR -
mondta a vezérigazgató.

A társaság által közzétett konszoli-
dált mérlegadatok szerint az IKR Zrt.
2011-ben 34 milliárd forintos nettó ár-
bevételt ért el, miközben kötelezettsé-
gei 24 milliárd forintot tettek ki, és az
évet 3,2 milliárd forintos veszteséggel
zárta.

Forrás: MTI

HONGKONG DRAGON FOOD KFT.
TOBORZÁSI NAP BÁBOLNA

Toborzási napot tartott a munkaügyi központ a váro-
sunkban letelepedett Hongkong Dragon Food Kft. számára
szeptember 25-én 9 órától kezdõdõen a Szabadidõköz-
pontban. 

A cég Kínából érkezett és gyorsfagyasztott élelmiszerek
gyártásával foglalkozik. Tevékenységének bemutatására a
társaság filmet vetített a Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Komáromi és Kisbéri Kirendeltsége által behí-
vott álláskeresõk tájékoztatására, akik délelõtt és délután is
szép számmal érkeztek a munkalehetõség reményében. A
délutáni idõpontra a nem regisztrált álláskeresõket várták,
többen érkeztek olyanok is, akik a cég hirdetésére jelent-
keztek. Bábolna, Nagyigmánd, Tárkány, Bana, Ászár és Kis-
bér településekrõl is jöttek leendõ munkavállalók. 

A meghirdetett munkakörökkel - jellegébõl adódóan - el-
sõsorban az általános iskolai és szakmunkás végzettséggel
rendelkezõket szólították meg, de természetesen érdek-
lõdtek magasabb iskolai végzettségû munkavállalók is. Be-
tanított élelmiszergyártókat, konyhai elõkészítõket, villany-
szerelõt, karbantartót, csomagolókat és takarítókat is keres-
tek az egymûszakos munkarend vállalásával. 

A toborzáson a négy csoportban összesen 450 fõ jelent
meg, 215 fõ a helyszínen benyújtotta jelentkezési lapját a
cég felé. A munkáltató elõzetes tájékoztatása szerint, a sze-
mélyes meghallgatások október 8-án kezdõdnek. A betaní-
tott élelmiszergyártó munkakörre kiválasztott álláskeresõk
elõször a munkaügyi központ által támogatott betanító kép-
zésen vesznek részt, melynek várható idõtartama két hó-
nap, és ezt követõen kerülhet sor a felvételükre.

AZ ÖTÖSFOGAT ÉTTEREM
ISMÉT VÁRJA VENDÉGEIT

Tisztelt Bábolnai Lakosok!
A RÁBAKÉSZ KFT. valamennyi dolgozója nevében

köszöntöm Önöket.
A Ménesbirtok vezetõjével történt egyeztetés után

megszületett a döntés: 2012.szeptember 17-én az Ötös-
fogat éttermet megnyitottuk. Üzemelésünk az elsõ
idõszakban csökkentett nyitvatartással történik, a késõb-
biekben  kiteljesedik.(Kivéve a csoportos, társasági
összejövetelek lebonyolítása, amely folyamatos)

Szeretnénk, ha az étterem újra kellemes színfoltja
lenne Bábolnának.

Ajánljuk magunkat a napi elõfizetéses menüs
étkezéstõl a legszínvonalasabb alkalmi rendezvények
lebonyolítására. Termeink 8-10 fõs összejövetelektõl a
160 fõs esküvõig, vagy a 250 fõ körüli állófogadásra
alkalmasak.

Szeretnénk megnyerni Önöket, jöjjenek el vegyék
igénybe szolgáltatásainkat. Élvezzék a hely kellemét,
szépségét  az alkalom meghittségét!

A Rábakész Kft. lehetõségeivel, tehetségével Bábolna
szolgálatára jött Önökhöz.

Remélve megelégedésüket
Tisztelettel:

Jankó István ügyvezetõ igazgató

JELEN NYITVATARTÁSUNK AZ ALÁBBI:
hétfõtõl csütörtökig: 11-16 óráig.

Péntek, szombat: 11-22 óráig
Vasárnap: 11-16 óráig

ELÉRHETÕSÉGEINK:
06-70-251-4698

06-30-444-9756; 20-929-3006.
06-30-444-9750

HAMAROSAN LEZÁRULHAT
A BÁBOLNAI IKR SZÉTVÁLÁSA
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BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
(Lakás, kötelezõ, CASCO, nyugdíj, élet stb.)

MINÕSÉGI TÛZIFA
ELADÓ

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821

A parlagfüves területek felderítése
és azok számának csökkentése érde-
kében a Vidékfejlesztési Minisztérium
megbízásából kifejlesztésre került
egy ún. Parlagfû Bejelentõ Rendszer
(PBR), melynek célja a hatósági eljá-
rásban közremûködõ szervezetek és
a lakosság információáramlásának
gyorsabbá és pontosabbá tétele. Kü-
lönlegessége, – amely a fejlesztés fõ
célja is volt –, hogy a megtett bejelen-
tések közvetlenül az ellenõrzésre jo-
gosult illetékes hatóságokhoz jussa-
nak el. Ezzel biztosíthatóvá válik a ha-
tósági intézkedések gyorsabb és zök-
kenõmentesebb lebonyolítása.

A Parlagfû Bejelentõ Rendszert bár-
ki használhatja, a helyi lakosság, a
helyi társadalmi szervezetek és a vál-
lalkozások egyaránt.

Szeptember 17-tõl elindult a rend-
szer üzemszerû próbája.

A rendszer a http://www.govcen-
ter.hu/pbr címen közvetlenül elérhe-
tõ. 

A bejelentõ felületen történt regiszt-
rációt követõen a bejelentõ otthoni
interneteléréssel megteheti bejelenté-
sét. A mobiltelefonról tett bejelenté-
sek fogadása és kezelése jelenleg
teszt üzemmódban mûködik, de ha-
marosan ez a funkció is üzemel majd.

A bejelentõ rendszer július 1. elõtt,
és október 15. után inaktív állapotban
lesz, mivel a parlagfû helyszíni ellen-
õrzését a hatályos jogszabályok sze-
rint az illetékes hatóságok július 1. és
október 15. között végzik. A jogsza-
bály  július  1-jéhez  köti  a  parlagfû
irtási kötelezettség kezdetét, október
15-e után pedig véget ér az egyéves
növények, így a parlagfû számára is a
vegetációs idõszak.

Belterületen – amennyiben a föld-
használó a parlagfû elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget –
úgy az ellenõrzés lefolytatására és a
közérdekû védekezés elrendelésére a
jelenleg hatályos jogszabályok alap-
ján a jegyzõ jogosult.

Külterületen az ellenõrzés lefolyta-
tására az illetékes Megyei Kormány-
hivatalok Körzeti Földhivatalai jogo-
sultak, míg a közérdekû védekezés
elrendelésére az illetékes Megyei Kor-
mányhivatalok Növény- és Talajvédel-
mi Igazgatóságai. A növényvédelmi
bírság kiszabását bel- és külterület
esetében is a Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság végzi.

A belterületi bejelentéseket a PBR
az illetékes önkormányzathoz, külte-
rületi bejelentéseket a Parlagfû Infor-
mációs Rendszeren keresztül az ille-
tékes Megyei Kormányhivatalok Kör-
zeti Földhivatalaihoz küldi.

A panasztörvény alapján, a bejelen-
tést annak beérkezésétõl számított 30
napon belül el kell bírálni, és a vizsgá-
lat befejezésekor a megtett intézke-
désrõl vagy annak mellõzésérõl a be-
jelentõt tájékoztatni szükséges. A be-
jelentõk a regisztrációval egyidejûleg
tájékoztatást kapnak arról, hogy bel-
területre vonatkozó bejelentés esetén
e-mail-ben kaphatnak visszajelzést.

INTERNETES BEJELENTÉSSEL A PARLAGFÛ ELLEN
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 14. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 21. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 28. –  Vasárnap (Úrvacsora) 11 óra
NOVEMBER   4. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 11. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

Kántor: 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.papacollege.hu; www.reformatus.lapozz.hu; 
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu;

http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 21. Vasárnap 15 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész

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; 
http://www.onlinehittan.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
2012. OKTÓBER

14-én vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 28. vasárnap 10.45 órakor szentmise
21-én vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 29. vasárnap 10.45 órakor szentmise
28-án vasárnap 10.20 órakor rózsafüzér
Évközi 30. vasárnap 10.45 órakor szentmise

2012. NOVEMBER
1-jén csütörtökön 10.20 órakor rózsafüzér
Mindenszentek 10.45 órakor szentmise
4-én 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

ZARÁNDOKLAT
BAKONYBÉLRE

Bakonyba látogattunk  az ácsi  és  bábolnai hívekkel: el-
sõ állomás a zirci arborétum volt, ahol Magyarország legma-
gasabban fekvõ élõ fái között sétáltunk. Az arborétumot  a
Zircen letelepedett ciszterci rend hozta létre.

Majd megtekintettük a Zirci Ciszterci Apátságot, melynek
épülete a város fõterén található. A templom belseje csodá-
latosan fel lett újítva,  további munkálatok folynak az épület-
együttesen, ami várhatóan 2013. márciusában fog elkészül-
ni. Géza király szerzeteseket hívott a királyi birtokára. 1142-
ben Cikádoron telepedtek le, majd III. Béla király 1182-ben
alapította a zirci apátságot.

Majd átutaztunk Bakonybélre a Pannon Csillagdába, ahol
páratlan élménnyel gazdagodtunk: 3 D-s videó filmet tekin-
tettünk meg, a bolygók elhelyezkedésérõl, anyagáról, moz-
gásáról, betekintést nyertünk a bolygók világába, a távcsõ
fejlõdésétõl, egészen  az ûrutazásig. Legvégén használhat-
tuk a naptávcsövet, rendkívüli élmény volt számunkra. A
Csillagda épülete 2012-ben készült el, vezetõje Németh
Csaba amatõrcsillagász.

Majd a helyi Szent Mauriciusz templomba sétáltunk, ahol
közösen imádkoztunk. István királyunk alapította
Bakonybélen a barokk stílusú kolostort és templomot.

Végül hazafelé megálltunk tisztavizû forrásnál, ahol szom-
junkat oltottuk a friss karsztvízzel.

Köszönjük Varga Imre plébános úrnak, valamint a hittest-
véreknek ezt a szép napot.

Gergely Lajosné

KEDVES BÁBOLNAI HÍVEK,
LAKOSOK!

Megköszönjük a 2012. évben befizetett egyházi adót,
(aki esetleg még nem fizette be, kérnénk szépen még
pótolni), adományt, munkát, virágot, s egyéb segítséget.

Kérjük, hogy támogatásaikkal továbbra is segítsék a
bábolnai katolikus egyházközségünket.

Elõre is köszönjük!

Bábolnai Katolikus Egyházközség
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BÁBOLNAI DIÁK
A NEMZETI VÁGTÁN

Szeptember 14-16-án immár ötödik alkalommal rendez-
ték meg Budapesten a Hõsök terén a magyar városok és
falvak ünnepét. A Nemzeti Vágtán 72 település indított lovat
és lovast, ezúttal Budapest-Ferencváros versenyzõje nyert. 

Bábolna színeiben ugyan nem indult lovas, mégis hall-
hattuk településünk nevét a televíziós közvetítés során, ol-
vashattuk az újságokban. Bán Dóra, a Pettkó-Szandtner Ti-
bor Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium tanulója Tapsony
település színeiben indult, lovával egészen a döntõig vág-
tázott, ahol az ötödik helyen ért célba.

A fiatal hölgy érettségi után folytatja tanulmányait telepü-
lésünk lovasiskolájában. Most ugyan még csak az ismerke-
dés idõszakét éli, de lóháton már magabiztos. Dóra a gyõ-
ri Krúdy Gyula középiskolából érkezett Bábolnára, most ti-
zenegyedik évfolyamon kezdte lovastanulmányait. Nyolc
éve lovagol, díjugratásban versenyez, galoppban még ed-
dig nem volt tapasztalata. Évek óta szeretett volna a Nem-
zeti Vágta résztvevõje lenni, a mostani felkérés meglepe-
tésként érte, de a legnagyobb meglepetés a sikeres ötödik
hely volt. Az iskolában osztálytársaitól sok gratulációt ka-
pott, de úgy gondolja, a dicséret a lovat illeti. Szerényen azt
mondta: a munka oroszlánrészét a ló végezte, õ csupán lo-
vagolta, irányította és segített neki a pályán való eligazo-
dásban.

Díjugrató versenyeken a jövõben szívesen megméreti
magát, és amennyiben felkérik, a Nemzeti Vágták bárme-
lyikén is indulna.

A LOVASSPORTTAL
ISMERKEDTEK AZ ÖTTUSÁZÓK
A tatai ifjúsági öttusa világbajnokság versenyzõi tettek lá-

togatást városunkban nemrégiben. A népes számú látoga-
tó több busszal érkezett Bábolnára, kirándulásukat, az úgy-
nevezett kulturális napot a nemzetközi szövetség szervez-
te. Az ifjúsági versenyzõk versenyszámában még nem sze-
repel a lovaglás, a felkészítésük azonban már elkezdõdött,
így nem teljesen járatlanok a sportágban és a lovak
ismerete terén. A Ménesbirtok lovasbemutatóval várta a
mintegy száznyolcvan fõs, a világ 24 országából érkezõ
sportolói gárdát, akik ezúttal kiemelkedõ lovas bravúrokkal
találkozhattak új impulzusokat szerezve a sportolói pálya
folytatásához.

KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYEI DÍJUGRATÓ DÖNTÕ
Kétnapos megyei díjugrató döntõnek adott otthont a

ménesbirtok új négy évszakos  lovaspályája szeptember
22-23-án. A kiváló versenyterepnek gyorsan híre ment, így
ezúttal a megyehatáron túlról is érkeztek ide lovasok a
szervezõk legnagyobb örömére. A magyar Lovas Szövet-
ség Bábolna helyi adottságaival, az új lovaspályával jó te-
repre talált jövõbeni versenyeinek lebonyolításához is. A
szakág leglátványosabb sportágának rendkívül sok nézõje
akadt.

A Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szakága már tár-
gyal arról, hogy akár egy országos döntõ helyszíne lehes-
sen Bábolna – tudtuk meg Szotyori Nagy Kristóf elnök úr-
tól. A szakág vezetõje szerint a remek pálya mellett földraj-
zi elhelyezkedése is Bábolna erénye, hiszen a közelben
számtalan lovas objektum található, kitûnõ a megközelíthe-
tõsége és nem utolsó sorban a Ménesbirtok új vezetése ak-
tív partner a versenyek szervezésében.

A megyei döntõben számtalan bábolnai színekben ver-
senyzõ lovas is indult egyrészt a Bábolna SE, másrészt a
Kisbábolna Lovas Klub kötelékében. Legszebb eredményt
Tornyos Fanni érte el, aki egyéni indulóként a megye ifjúsá-
gi bajnoka lett, e versenyszám bronzérmese pedig a szin-
tén kisbábolnai Kopácsi Lilla. Megyei bajnok lett Tarczal Fe-
renc a kezdõ lovasok kategóriájában BSE színekben,
ugyanitt harmadik helyen Kopácsi Lilla (Kisbábolna Lovas
Klub) végzett. Vaskó Tamás a BSE lovasa az amatõr ver-
senyszám megyei gyõztese, Kiss Zsófia (Kisbábolna Lovas
Klub) pedig ezüstérmese.

VERSENYAJÁNLÓ
Október 21-én kerül sor a „Mini B-B” - Bõny-Bábolna vál-

tó futóversenyre, melynek célja: a Bécs-Budapest szuper-
maratoni futóverseny betétszámaként a futás és az atlétika
népszerûsítése. A 8800 m-es távot 8 fõs csapatok teszik
meg. A gyülekezõ 9.30-tól a bõnyi Szent István Általános
Iskolában lesz, a futók 10 órakor rajtolnak a bõnyi faluköz-
pontból. A célszalagot Bábolna faluközpontjában helyezik
el a szervezõk. Versenyinformáció: Dr. Muraközi László
20/9-463-728

*  *  *
Ismét visszatér a megyei Atlétikai Szövetség

Fiókmarathon elnevezésû futóversenye. A huszadik futó-
verseny rajtja október 13-án 10 órakor a banai mûvelõdési
háznál lesz.

A 6-9 évesek futószámát kb. 10.15-kor ill. 10.25-kor ren-
dezik Nagyigmándon, a mûvelõdési ház mellett. A verseny-
számok között most is lesz nõi és férfi, valamint fiú és lány
egyéni verseny, valamint fiú és lány váltóverseny. A Bana,
Kocs, Nagyigmánd, Bábolna és Bokod sportolóit megmoz-
gató futóverseny részleteirõl Szõllõsi Miklós fõtitkárt
(Tel.:30/2602-604) kérdezhetik az érdeklõdõk ,

*  *  *
A Bécs-Pozsony-Budapest-Ultramarathon évrõl évre

nemcsak a nemzetközi sportbarátságot szövi erõsebbre,
de ráirányítja a figyelmet a rendszeres testmozgás fontos-
ságára. Az október 19-23. között rendezendõ, október 19-
én 9 órakor Bécsben rajtoló 333 kilométeres küzdelem
résztvevõi a verseny harmadik napján haladnak át városun-
kon. Október 21-én, 11 óra táján a bábolnaiak is részesei
lehetnek a három országra szóló sportviadalnak.



Megyei elsõ osztályú labdarúgócsa-
patunk egy hét szünet után szeptem-
ber 9-én ismét hazai pályán küzdött a
bajnoki pontokért. Ezúttal
Nyergesújfaluról a Zoltek SE látogatott
Bábolnára. Az elsõ félidõ álmos, lagy-
matag játéka a második játékrész ele-
jére is rányomta bélyegét. Két csere
azonban teljesen megváltoztatta a
mérkõzés menetét. A sokmozgásos
csatárjáték meghozta eredményét.
Lanczen-dorfen két, illetve a szezon-
ban elõször pályára lépõ Tóbiás egy
góljának köszönhetõen legényeink
egyértelmû gyõzelmet arattak. Bábol-
na SE – Zoltek SE 3 : 0, ifi 3 : 1. 

Labdarúgóink ezt követõ hétvégén a
szomszédba, Ácsra látogattak. A min-
dig ki-ki meccsnek számító találkozón
ezúttal a mieinknek ment jobban a já-
ték. Az elsõ félidei kétgólos vezetést
négyre sikerült növelni, melyre a haza-
iak két góllal válaszoltak. Ifistáink is
gyõzelmet arattak, õk még veretlenek
a  bajnokságban.  Ácsi Kinizsi SC  –
Bábolna SE 2 : 4, ifi 0 : 3.

A bajnokság 6. fordulójában labda-
rúgócsapatunk az újonc Nagyigmánd
együttesét fogadta. A vendégek eddig
remekül szerepeltek, a tabella 3. helyé-
rõl várták a találkozót, míg legényeink
a 4. helyrõl szerettek volna feljebb ke-
rülni. Focistáink kitûnõen kezdtek, az
elsõ félidõ 19. percében Pint Tamás
kezdte meg a gólgyártást, majd
Szedlacsek Sándor és Frank Attila ta-
lálataira mindössze egyszer tudtak vá-
laszolni a nagyigmándiak. A második
játékrész homlokegyenest más képet
mutatott. Fegyelmezetlen, szervezet-
len játékunkkal felélesztettük ellenfe-
leinkben a tüzet, akik nem voltak res-
tek kihasználni gyengeségeinket. Sen-

ki nem akart hinni a szemének, hogy
egy már szinte megnyert mérkõzést
így el lehet veszíteni. Bábolna SE –
Nagyigmándi KSK 3 : 5, ifi 4 : 2.

Aztán ismét idegenbeli mérkõzés,
ezúttal Táton. A hazaiaknak eddig
csak egy döntetlent sikerült elérni, õk
voltak a sereghajtók, a mieink az elõzõ
heti fiaskót igyekeztek feledtetni. Ám
az ellenfél meglepetéssel szolgált. Már
az elsõ félidõ négy gólt hozott, ebbõl

mindkét csapat egyenlõ arányban osz-
tozott, úgy, mint 1-1 öngólon. A máso-
dik játékrész elején a hazai csapat két
percen belül kétszer is betalált hálónk-
ba, míg mi csak egy gólt tudtunk sze-
rezni. A végjátékban aztán újabb két
góllal leptek meg a tátiak, így ismét
olyan kudarc érte labdarúgóinkat, amit
nehéz lesz feledni, feledtetni. Tát-Paint
Plast – Bábolna SE 6 : 3, ifi 5 : 3.

Ifistáink eddigi bravúrja, hogy hat
fordulón keresztül veretlenek tudtak
maradni. Ozoróczy Gábor tanítványai
fölényes magabiztossággal verték

Környét, Banát, Nyergesújfalut, Ácsot,
a nyeretlen nyagyigmándiak ellen akár
gólarányt is javíthattak volna, de a ko-
rábbiaknál gyengébb játékuknak kö-
szönhetõen ez nem így történt. Edzõ-
jük a meccs képe alapján meglátta a
hibákat, melyeket a következõ edzése-
ken már igyekeznek kijavítani. A me-
zõny alsó régiójához tartozó Tát ellen
aztán ifistáink is megélték elsõ veresé-
güket.

A sikeres szereplés ellenére az edzõ
nem szeretne távlati konzekvenciákat
levonni az eredményekbõl és óva inti
játékosait is attól, hogy elbizakodottá

váljanak. Úgy látja, mindig a következõ
mérkõzésre kell koncentrálni. Számára
az utánpótlásképzésben a legfonto-
sabb a játék, természetesen az ered-
mény sem mellékes, hiszen ez is moti-
válja játékosait. 

A szezon eleje óta néhány új játé-
kost is üdvözölhetünk az U19-es csa-
patban, akik különbözõ egyesületektõl
más-más edzettségi állapotban érkez-
tek Bábolnára. Ozoróczy Gábor szerint
hamar felvették az együttes ritmusát,
könnyen belerázódtak a játékba, és
egyre jobb teljesítményt vár tõlük.
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

EREDMÉNYEK, KUDARCOK

Megyei elsõ osztályú nõi kézilabda-
csapatunk számára is elkezdõdött a
bajnoki szezon. Ezt megelõzõen au-
gusztus 2-án kezdték meg felkészülé-
süket heti három edzéssel. Szántó Zita
edzõ szerint a lányok nagy lelkesedés-
sel alapoztak, ezalatt a hat hét alatt
összerázódott a társaság. Egyébként a
csapat egy része idén nyáron is bene-
vezett a Vonyarcvashegyen megren-
dezett nemzetközi nõi strandkézilabda
tornára, ahol tizenegy induló közül har-
madik helyen végeztek. A felkészülés

során néhány fiatal, ifjúsági korú játé-
kost is beépített együttesébe Szántó
Zita, akik megértek arra, hogy utánpót-
lás csapat híján a felnõtteknél bizonyít-
sanak. Visszatért jónéhány év után Ho-
moki Judit, aki magasságával sokat
segíthet mind a támadójátékban, mind
pedig védekezésben.

Kéziseink az elsõ fordulóban hazai
pályán fogadták a Lábatlan együttesét.
A hosszú forró nyár után lányaink ma-
gabiztos játékkal 32 : 21 arányú hatá-
rozott gyõzelmet arattak. 

Kézilabdás lányaink a megyei baj-
nokság 2. fordulójában Tarjánban mér-
kõztek. A jó kezdést hasonló folytatás
követte, idegenben is nyerni tudott a
foghíjassá vált csapat. Tarján – Bábol-
na 21 : 24.

Szeptember utolsó vasárnapján Ta-
tabányára látogattak kézilabdázóink.
Az örökös rivális ellen ezúttal sérülé-
sek miatt csak foghíjasan tudott kiállni
együttesünk, ráadásul a találkozó so-
rán beállósunk is megsérült. A kevés
cserelehetõség miatt a mérkõzés vé-
gére már elfáradtak lányaink, így a ha-
zaiak húzhatták be a két pontot. Tata-
bánya – Bábolna 29 : 25.

KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

MEGFIATALODOTT EGYÜTTES



2011. október 8-án ünnepélyes keretek közt alakult meg
a BSE 100 Klub. Tavaly kétmillió forintból gazdálkodtak,
idén ennél nagyobb összegre számítanak a bábolnai kötõ-
désû, sportot kedvelõ támogató vállalkozásoktól, akik a lab-
darúgás utánpótlás-nevelésére áldoznak. 

A BSE a Klub segítségével nemrégiben TAO pályázaton
is sikeresen szerepelt, melybõl hozzávetõlegesen 19 millió
forintot tudnak majd fordítani a bábolnai labdarúgásra.
Nyert mind a felnõtt, mind pedig az ifjúsági labdarúgás, de
lesz pénz infrastrukturális fejlesztésekre is. Popovics
György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke,
a BSE 100 Klub alapítója lapunk számára elmondta: hosszú
távú terve, hogy az infrastruktúrát oly módon alakítsák ki,

hogy ahhoz legalább tíz évig ne kelljen hozzányúlni, csu-
pán a mûködtetés költségeit kelljen fedezni.

A centerpálya felújítására is pályáznak, legfõbb cél azon-
ban, hogy megtartsák a jelenleg mintegy 120 fõre tehetõ
labdarúgói utánpótlást, valamint törekvéseikkel gyarapítani
tudják azt. Ehhez minden eszközt megragadnak, többek
közt, hogy az összes korosztállyal külön edzõk magas szín-
vonalon foglalkozzanak. 

Popovics György a klub mûködésével és a támogatókkal
kapcsolatban is hosszú távú terveket szõ. Úgy gondolja,
hogy a bábolnai szív és a sport iránti elkötelezettség évek
múlva is olyan fejlesztéseket hozhat létre a település labda-
rúgásának életében, melyek fenntarthatóvá és fejlõdõké-
pessé teszik a helyi szakosztályt.

Új belépõje is akadt a BSE100 klubnak. A Vértes Volán
Zrt-vel a szeptember 23-ai találkozón írták alá hosszú távú,
támogató, együttmûködõ szerzõdésüket. Németh Tamás, a
megye legnagyobb személyszállító vállalatának vezérigaz-
gatója ma is aktív labdarúgó, és azon túl, hogy Popovics
György régi személyes ismerõse, szívesen támogat olyan
kezdeményezést, mely hosszú távú koncepciókkal rendel-
kezik, célja az utánpótlás finanszírozása. A klubnak ezek fõ
erényei, ezért szívesen tett eleget a megkeresésnek.

További jelentõs elõrelépés, hogy a klub alapító tagjai kö-
zül a Bábolna Sped Kft. megduplázta, az ÉDV Zrt. másfél-
szerezte támogatását, sõt, az utóbbi öt évre kívánja biztosí-
tani támogatói tagságát.

Hantos
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Folytatódik a Bozsik Program, mely a labdarú-
gás utánpótlását hivatott segíteni a legalsó kör-
zeti szinttõl egészen a legtehetségesebb gyer-
mekek kiválasztásáig. A program újdonsága,
hogy az egyesületi programban Bábolna is kör-
zetközponti szerepet kapott, így szeptember 21-
én a BSE sporttelepén rendezték meg a szezon
elsõ körzeti összejövetelét. 6 évestõl 11 éves ko-
rig rúgták a bõrt Ászár, Bana, Bábolna,
Nagyigmánd, Tárkány ifjú lelkes tehetségei. Itt
még nem az eredmény a fontos, ámbár a siker-
élmény mindig meghatározó a labdarúgó palán-
ták játékában.

Az ifjú focistákat Popovics György, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte, akit – mint mond-
ta – mindig boldogsággal tölt el, ha egy labdarú-
gópálya megtelik gyerekekkel. Valóban, a BSE
focipályája megtelt gyermekzsivajjal, a különbözõ korosz-
tályok életkorukra szabott méretû pályákon mérkõztek egy-
mással. A Bozsik Program ugyan nem eredményorientált
sportrendezvény, azért a focit gólra játsszák, és a legifjab-
bak is szeretik megrezegtetni a hálót. Az õ gólörömük tisz-
ta, szívbõl jövõ, egészséges. 

Az U11-es korosztály számára motiváló, hogy a körzeti
edzõk által kiválasztott legtehetségesebb ifjoncok részt ve-
hetnek az U12-es körzeti válogatott edzésén. Aztán egy al-
központi válogatót követõen el lehet jutni a megyei váloga-

tottságig, majd az országos szintig. Bábolnáról az elõzõ
szezonban Horváth Dominik megyei válogatottságig jutott.

Ozoróczy Gábor, a BSE U19-es csapatának edzõjét érte
az a megtiszteltetés, hogy a bábolnai körzet vezetõje lehet.
Úgy gondolja, mind a helyi infrastruktúra, mind pedig a
gyermeklétszám indokolta, hogy Bábolna kiemelt szerepet
kapjon a programban. 

Ahogy az eredményeket nem számolták a szervezõk,
úgy eredményhirdetésre sem került sor, viszont jutalmazták
a különbözõ korosztályok legjobbjait.

BOZSIK PROGRAM – BÁBOLNA IS KÖRZETKÖZPONT LETT

BSE100 KLUB: HOSSZÚ TÁVRA TERVEZNEK
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Hosszú nyári szünet után tekéseink számára is
elkezdõdött a bajnoki idény. Továbbra is két csapattal foly-
tatják a küzdelmeket. A tartalék együttes Gyõr megye elsõ
osztályában szerepel, ahol erõs középcsapatnak számít. Az
elsõ fordulóban nehéz ellenfelet, a mosonmagyaróvári
Lajta-Hanság gárdáját fogadták. Egyelõre a papírforma
érvényesült. Bábolna SE/B - Lajta-Hanság SE 3 : 5.

Az elsõ csapat NB II-ben tekézik tovább. Korábban már
két kitûnõ játékos vált ki az együttesbõl, nyár folyamán
pedig Morvai Gábor hagyta abba a versenyszerû sportolást
hosszantartó, makacs sérülése miatt. Az elsõ forduló nekik
is nehéz ellenfelet hozott, hazai pályán mérkõztek az egyik
soproni gárda ellen. Tekézõink azonban meglepték a
vendégeket, magabiztos játékkal fontos gyõzelmet arattak.
Bábolna SE - Scarbantia SE Sopron 5 : 3, ifi: 3 : 0.

Aztán tekézõink Sopronban, a Turris SE otthonában
vendégszerepeltek. A rutinos, jól ismert ellenfél mindössze
41 fával dobott többet legényeinknél, mégis 6 : 2 arányban
nyerte a mérkõzést. Az ifjúsági csapat is alulmaradt, õk 3 :
0 arányú vereséget szenvedtek. A megyei elsõ osztályú
együttes Gyõrladaméron mérkõzött, õk a Foruna Teke Club
ellen értek el 4 : 4-es döntetlent.

Hazai pályán mérkõzött mindkét tekecsapatunk a
következõ hétvégén. Péntek este a megyei elsõ osztályban
szereplõ tartalékcsapat fogadta a Mosonszolnok
együttesét. Skuba István szakosztályvezetõ nem számított
ilyen remek szereplésre, értékesnek tartja az 5 : 3-as
gyõzelmet.

NB II-es tekézõink szombaton mérkõztek a Gyõrszol
együttesével szintén hazai pályán. A találkozó utolsó köre

elõtt még döntetlen volt az állás 47 fás hazai pontelõnnyel.
Befejezõ dobóink azonban hengereltek.

Szeptember 21-én a megyei elsõ osztályú tartalék
együttes a Gyõrújfalu gárdáját fogadta. Remek formában
lévõ tekéseink ismét nyertek, ezúttal 6 : 2 arányban. NB II-
es csapatunk Csórra látogatott. Nekik nem sikerült az ide-
genbeli gyõzelem, 5 : 3 arányú vereséget szenvedtek. 

Szeptember utolsó hétvégéjén mindkét együttes azonos
idõben, de különbözõ helyszínen mérkõzött. NB II-eseink
hazai pályán fogadták Petõháza csapatát. Az utolsó
helyezett vendégek az elsõ körben meglepték tekézõinket,
ám a mieink nem hagytak kétséget afelõl, ki fogja nyerni a
találkozót. Magabiztos játékkal 112 fa elõnnyel nyertek.
Ezzel a gyõzelemmel legényeink a tabella második helyére
ugrottak. Bábolna SE – Petõháza SE 6 : 2, ifi 3 : 0. A megye
I-es csapat Máriakálnokra utazott, ahol 6 : 2 arányban alul-
maradt.

Kocsis Anett másodikos kora óta sakko-
zik. Most ötödikes a helyi iskolában, visz-
szahúzódó és rendkívül szerény. Sakksi-
kereirõl faggatva  szinte úgy kell kihúzni
belõle a szót, pedig eredményei bõven
akadnak. Júniusban korosztályában or-
szágos bajnok lett, jelenleg az ifjúsági vi-
lágbajnokságra készül. 

- Édesapám is ûzte ezt a sportot, szüle-
imnek nem kellett sokat unszolni, hogy én
is kipróbáljam. Egy évig egy kisebb sakk-
egyesületben ismerkedtem a bábukkal, a
táblával, a lépésekkel – mesélte Anett.
Ahogy az eredmények szaporodtak egy-
értelmû volt, hogy komolyabban kell õt is
venni. Szülei a székesfehérvéri regionális
sakkiskolába is beíratták, ahol szépen ha-

lad az egyre magasabb szintcsoportok fe-
lé. Napi három-négy órát sakkozik, emel-
lett az iskolában is kiválóan teljesít. Felvet-
ték a Maróczi Géza Általános Sakkiskolá-
ba is, itt havonta egy napot tölt.  

- Az elsõ nagy élményem, amikor meg-
vertem a megyei bajnokot, vagy amikor az
országos elsõt is magam mögé utasítot-
tam – mesélte. Edzõjével, Horváth  Csabá-
val most a világbajnokságra készülnek,
mellette folyamatosan versenyez. Példa-
képei a Polgár lányok, legmerészebb ál-
ma, hogy bekerülhessen az olimpiai csa-
patba. Kedvenc bábúja a gyalog, melynek
szerénysége vonzza, és bármennyire is
jelentéktelen figura, át tud változni akármi-
lyen tisztté, így döntõ lehet a parti során.
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