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KILENC ÉVE VÁROS BÁBOLNA
Kilenc éve kapta városi rangját Bábolna. Az évfordu-

ló alkalmából október 5-én, szombaton ismét ünnep
volt a városban. A Tiszti Kaszinóban képzõmûvészeti
kiállítás nyílt, a sportcsarnokban díjátadással egybe-
kötött gálamûsorban a Gördülõ kerekes székes formá-
ció szívbemarkoló produkcióját láthatták a bábolnaiak.

Különleges hangulatban telt a várossá válás kilencedik
évfordulójára szervezett kivételes ünnepnap. A Tiszti Ka-
szinóban délután kiállítás-megnyitóra várták a helyieket,
ez volt az „elõétel” a fõfogás, az ilyenkor szokásos ünnepi
gála elõtt. 

Dr. Horváth Klára polgármester ünnepi köszöntõjében
az elmúlt kilenc esztendõt átgondolva beszélt a kitartó
munkáról árulkodó fejlõdésrõl, mely a mai nehéz gazdasá-
gi helyzetben is jellemzõ Bábolnára. – Nem valamiért, ha-
nem csakis valakikért érdemes küzdeni! Mi sem csak
azért küzdöttünk, hogy Bábolna város lehessen, hanem
azért, hogy az itt élõk élvezzék ennek elõnyeit, nem magá-
ért az épületért újítottuk fel iskolánkat, hanem az itt tanuló
gyerekeinkért és nem az újabb és újabb vállalkozásokért
lobbizunk, hanem munkahelyekért, hogy minden bábolnai
lakosnak tisztes és tisztességes munkája lehessen –
hangzott el a beszédben, majd a gondolat a kitartás fon-
tosságát kidomborító szavakon túl a Gördülõ tánccsoport
felemelõ és egyben elgondolkodtató bemutatójában foly-
tatódott.

A mûsor alkalmával egy régi bábolnai arcot, a balesete
miatt tizenöt esztendeje kerekes székbe kényszerült Sárai
Ritát láthatták viszont a nézõk, aki a szórakoztatással
megbízott táncos formációjával érkezett.

A nézõtéren szinte érezni lehetett a meglepettséget,
amikor az elsõ kerekes székes fiatalember kigurult a sport-
csarnok képzeletbeli színpadára. Majd párja a tolókocsi ri-
deg gátjait levetkõzve ölelte pörögve. Így jöttek aztán egy-
más után a párok, követve a zene ritmusát, a koreográfia
szerint haladva, arcukon a határtalanságot mutató mo-
sollyal, mellyel valósággal megszabadították a nézõtéren
ülõ gondolkodót a napi bajoktól és az emberi kicsinyessé-
get okozó problémáktól. A mûsor magáért beszélt. A Gör-

dülõ tánccsoport közel egy órás mûsora a valódi kitartást,
az életkedvet sugallta a szemlélõknek. A látható boldog-
ság érzékennyé tette a nézõket, akik a záróakkord után áll-
va tapsolva köszönték meg a színvonalas és az elgondol-
kodtatásra ösztökélõ látottakat. Az együttérzés egyértel-
mûsége köszönhetõ volt talán annak is, hogy egy közülük
való, bábolnai nõ sorsa rajzolódott ki a produkcióban. Sá-
rai Rita, a formáció vezetõje ugyanis egykoron a bábolnai
óvodában volt óvónõ, balesete azonban kerekesszékbe
parancsolta. 

– Bábolnáról elkerülve két évig sajnálkoztam a sorso-
mon. Ennyi idõ kellett ahhoz, hogy túltegyem magam a
történteken és kiszabaduljak a négy fal börtönébõl. Sors-
társaimmal megalakítottuk a Gördülõ tánccsoportot, mû-
sorainkkal bejárjuk az egész országot. Akár bulvárhír is le-
hetne, hogy párom is kerekes székes, és a csapat tagja –
magyarázta mindenkit bíztató mosolyával Rita, akit a mû-
sor után nagy szeretettel vettek körbe egykori munkatár-
sai. 

A várossá válás ünnepe vitathatatlanná tette a kitartás
fontosságát, melyre az elkövetkezõ években is nagy szük-
ség lesz csakúgy, mint az okos ötletekre és az összefo-
gásra, mely a siker útjára terelhetik az ifjú város elképzelé-
seit, azokat megvalósítva pedig lakóit. 

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

AZ ÜNNEPSÉGEN GAZDÁRA TALÁLTAK A VÁROS ELISMERÉSEI
Morovicz Józsefné a közösség érdekében végzett szervezõ munkájáért részesült a Bábolna Városáért kitüntetõ

címben. A díjazott 1997 óta a Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének titkára, 15 éve szervezi a véradásokat,
agitálja az embereket a donorságra, segít a rászoruló családokon, minden évben csekély adományt juttatnak el hoz-

zájuk. Több éven át szervezte a nagycsaládosok karácsonyi ün-
nepségeit és sokszor segítette az élelmiszer adományok eljuttatá-
sát a pusztai lakosaink számára.

Bábolnáért emlékérmet vehetett át Bors Erika és Török Sándor,
a Cseperedõk Néptáncegyüttes vezetõpárosa. Az 1995-ben ala-
kult csoport rendszeres résztvevõje a városi rendezvényeknek,
vendégei a megyei, országos és külföldi táncfesztiváloknak. 2000
óta a Cseperedõk a házigazdája a TIPEGÕ Gyermek
Néptáncfesztiválnak, ami már sokadik alkalommal töltötte be a
Megyei Néptáncfesztivál szerepét. A Cseperedõk nem csupán
egy néptánccsoport, hanem egy közösség, ahol mindenki egyfor-
mán fontos.
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Két napirendi ponttal bõvülve módo-
sult az október 25-ei testületi ülésre az
eredetileg kitûzött napirendek száma.
A képviselõ-testület hét fõvel határo-
zatképesen és munkaterve szerinti idõ-
pontban ült a tárgyalóasztalhoz.

Az elsõ napirendi pont szokásosan a
lejárt idejû határozatok ismertetése és
a két ülés között történt események
megvitatása volt. Szóba kerültek a bi-
zottságok döntései is. Így foglalkoztak
például fakivágásra és kocsibejáró épí-
tésére vonatkozó lakossági kérelmek-
kel, utcaelnevezéssel, a komáromi vizi-
társulattal kötendõ üzemeltetési szer-
zõdéssel, valamint a Nemzeti Üdülési
Szolgálat megkeresésével. A Pénzügyi
Bizottság korábbi ülésén foglalkozott a
Móra Ferenc utca csapadékvíz-elveze-
tési helyzetével, illetve kiértékelte a
földmérõ felmérését. A kérdésekben
az utca lakóit levélben tájékoztatják.

Dr. Horváth Klára polgármester a na-
pirend kapcsán beszámolt a polgár-
mesteri hivatal adócsoportjának mun-
kájáról is. A városnak több mint ötven-
öt millió forint kintlévõsége van. A befi-
zetések határideje szeptember 15-e
volt, a hátralékok egy részét halasztott
részletfizetéssel fizetik a lakók, társa-
ságok,  de több, mint huszonötmillió
forint összegû az a kintlévõség, amely-
rõl a hivatalnak nincs információja
(nem érkezett jelzés a hátralékkal kap-
csolatban), a tartozások inkasszálását
az adócsoport megkezdte.

A folytatásban rendeletek módosítá-
sa következett, így például egyhangú-
lag támogatta a grémium a szociális
rendelet módosítását, melynek kereté-
ben csupán technikai átvezetésekre
került sor. A 2012. évi költségvetési
rendelet módosítása is megtörtént, va-
lamint elfogadták a harmadik negyed-
évi beszámolót. 

Beszámolók sorát fogadta el a kép-
viselõ-testület. Beszámolt  tevékenysé-
gérõl a Kardirex Egészségügyi Köz-
pont, valamint a Bábolnát ellátó alapel-
látás orvosai, valamint a védõnõ és a
helyi gyógyszertár vezetõje is.  Így tett
a Magyar Vöröskereszt helyi alapszer-
vezetének nemrégiben kitüntetett titká-
ra, Morovicz Józsefné is. A város
egészségügyi helyzete komplex for-
mában kerülhetett a testület látóköré-
be.

A Kardirex Kft-vel a közeljövõben
egyeztet az önkormányzat a jövõ évi fi-
nanszírozás kapcsán. Köztudott, hogy
a város tizenkilenc millió forinttal támo-
gatja a Kardirex Kft-t annak érdekében,

hogy Bábolnán szakellátás legyen,
hogy a helyieknek ne kelljen  a szolgál-
tatásokért Gyõrbe utaznia. 

Sor került a méhnyakrák elleni védõ-
program kiterjesztésére is, a szociális
bizottság véleménye alapján vala-
mennyi bábolnai lakos kedvezménye-
sen vásárolhatja meg az oltóanyagot.
Ennek népszerûsítését segíti az önkor-
mányzat. 

A képviselõk egyöntetû szavazatuk-
kal az orvosi ügyelet székhelyét  mó-
dosították. Mindkét bizottság részlete-
sen tárgyalta ezt a kérdést, egyezõ ál-
láspontjuk alapján 2013. január elsejé-
tõl az ügyelet megváltoztatását kezde-
ményezik. Az eddigi ügyeleti székhely
Komáromban volt. A jövõben a szakel-
látások tekintetében (járó- és betegel-
látás terén egyaránt) Gyõr-Moson-
Sopron megyéhez tartozik a város. A
következõ két hónapban a lakosok is
tájékozódhatnak az orvosi ellátás tele-
fonos és egyéb elérhetõségeit érintõ-
en a helyi nyilvános fórumokon. Ez az
intézkedés az anyagi racionalizálást is
szolgálta, mert a gyõri ellátást az OEP
finanszírozza, a szolgáltatás  az önkor-
mányzattól támogató hozzájárulást
nem igényel. 

Kardinális téma volt a Bábolnai Álta-
lános Iskola állami mûködtetésérõl
szóló napirendi pont. A képviselõ-tes-
tület határozatával is megerõsítette az
intézmény állami mûködtetésbe adá-
sát célzó korábbi szándéknyilatkoza-
tát. 2013. január elsejétõl amellett,
hogy a pedagógusok állami alkalma-
zottakká válnak, az önkormányzat
pénzügyi lehetõségei, gazdasági ké-
pességei híján a mûködtetésben nem
venne részt a jövõben. A testületi dön-
tést egy hatfõs minisztériumi tárcaközi
bizottság bírálja majd el.

A járási hivatalok felállításával kap-
csolatban is terítékre kerültek a jövõt
meghatározó változások. A kormány-
hivatallal kötendõ megállapodás-terve-
zet is a képviselõk asztalán volt a
Bana-Bábolna közös hivatalának kér-
désköre mellett. Bana  Bábolnával kí-
ván közös hivatalt kialakítani, ebbõl fa-
kadóan a Banai Polgármesteri Hivatal-
ban létszámcsökkentésre kerül sor.
Néhányan a közös hivatalban folytat-
hatják munkájukat, valamint a járási hi-
vatalhoz tartoznak majd azok a dolgo-
zók, akik a közös hivatalban nem kap-
nak munkát. Az eredeti elképzelés a já-
rási hivatalok tekintetében az volt,
hogy Banának és Bábolnának közö-
sen tíz fõt kell státuszként átadniuk a

kialakítandó járási hivatalba, ebbõl si-
került egy fõt megtartani Bábolnán, így
kilencen kerülnek át a járásokhoz. (Hat
Bábolnáról, három alkalmazott
Banáról.) A hat bábolnai az okmányiro-
dai dolgozókból (3 fõ), a gyámhivatal-
ból, valamint egy fõ igazgatási és egy
pénzügyi státuszból tevõdik össze. Ja-
nuár elsejétõl építésügy sem lesz váro-
sunkban, kizárólag a járási központ-
ban, Komáromban. Az építésügyi dol-
gozók munkaviszonyára vonatkozóan
az önkormányzatnak lapunk megje-
lenése idejében még nincs információ-
ja álláshelyükrõl. A testület meghatal-
mazta a polgármestert a megállapodá-
sok aláírására, illetve, hogy kezdje
meg a közös hivatal kialakításának fo-
lyamatát, és a végleges megállapodás
kidolgozását, melyre a polgármester
és a jegyzõ együttesen kapott felhatal-
mazást.

A város csatlakozott a Bursa
Hungarica ösztöndíj-pályázathoz,
majd közbeszerzési pályázatok ered-
ményhirdetésére került sor. 

Az egyik döntés a volt zeneiskola
épületében kialakítandó közösségi tér
kivitelezési munkálataira vonatkozott,
mely esetben a komáromi WF Kft.
ajánlata mellett döntött a testület. No-
vember 5-ével az épület teljes külsõ és
belsõ átalakítása megindulhat. A tizen-
kilencmillió forintos bruttó összegû
munkához az önkormányzat mintegy
nyolcmillió forintot a LEADER  pályáza-
ton elnyert összegbõl finanszíroz. A
másik eredményesnek ítélt közbeszer-
zési pályázat a Négy N Kft. javára dõlt
el, a társaság a térfigyelõ-kamerarend-
szert bõvítheti városunkban. Erre  a fej-
lesztésre mintegy nyolcmillió forintot
belügyminisztériumi pályázati forrás-
ból nyert el Bábolna, így hét újabb ka-
merát helyezhet ki a város. A tervek
szerint a bevezetõ utakon kihelyezett
térfigyelõket rendszám-felismerésre is
alkalmas eszközökre cserélik. A felsza-
baduló szerkezeteket a hivatal, a
sportcsarnok, az iskola  és a szabad-
idõközpont környékére telepítik. Az in-
tézkedés a közbiztonság erõsítését
szolgálja.

A következõkben módosították a
képviselõk a Bábolnai Közhasznú Ala-
pítvány alapító okiratát, valamint tár-
gyalták a Belügyminisztérium tûzifabe-
szerzés iránti megkeresését, és kiad-
ták az egyik üres bérlakást is. 

A képviselõ-testület legközelebb no-
vember 29-én tárgyal, elõkészítve a
következõ esztendõ ügyeit.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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BÁBOLNAI VILLANÁSOK KÉPEKBEN

A JÁRÁSOKRÓL ÉS A KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRÕL

A Tiszti Kaszinóban október 5-én nyílt meg a Helyes Jenõ
által kitalált Bábolnai Alkotótáborban született mûvek tárla-
ta. Az idén immár másodszor megrendezett mûvésztelep
még augusztusban ontotta magából az alkotásokat tizen-
három neves képzõmûvész jóvoltából. A Tiszti Kaszinó
impozáns épületének egyik termének falain ezúttal az itt
készített kivételes képzõmûvészeti alkotások függtek. A tár-
latot a mûvésztelep kitalálója nyitotta meg, majd dr. Horváth
Klára polgármester is elmondta az alkalomra szánt gondo-
latait. A mûvész köszöntõjében a tábor létrejötte miatti
háláját ecsetelte, a városvezetõ már a folytatás lehetõségét
is szóba hozta. Mint mondta, a mûvek különlegessége,
hogy valamennyi Bábolna szépségét, adottságait és
látványosságait hivatottak bemutatni, ezzel is gyarapítva a
település eszmei kincseit. Különleges pillanatokat tartoga-
tott az a momentum is, hogy a nyitányra számos
képzõmûvész is ellátogatott, így a mûvészetpárti érdek-
lõdõk az alkotókkal közösen elmélkedhettek az ábrázolás
módjain és a képek sugallta mondanivalón. A mûveken
ismét visszatértek a város épületei, tereinek és zöld
területeinek szépsége, és a lovak is magával ragadták az
alkotókat. Talán nem illene kiemelni egyetlen mûvészt a sok

közül, az asztalon látott mûfolyam azonban mégiscsak
megkívánja. A Miklosovits László által készített, több asz-
talon bemutatott, hosszú ábrázolás városunk szegleteit és
érdekességeit igyekezett bemutatni, címe Bábolnai napló
2012. lett. A mûben bõven akadt látnivaló a nézelõdõk
örömére. 

A magyar közigazgatás átszervezé-
se újabb fontos lépéshez érkezett.
2013. január elsejével a fõvárosban 23
kerületben, vidéken pedig 175 helyen
kezdik meg mûködésüket a járási hi-
vatalok. A járási hivatalok a kormány-
hivatalok kirendeltségeként intézik a
hatáskörükbe és illetékességi terüle-
tükbe tartozó államigazgatási ügyeket.
A járások az állam szervezetének leg-
alacsonyabb szintû területi és szerve-
zeti egységei lesznek. A járási hivata-
lok feladat- és hatáskörének meghatá-
rozásakor az elfogadott irányelv az
volt, hogy az önkormányzati és állam-
igazgatási feladatokat szét kell válasz-
tani.

Január elsejével Komárom-Eszter-
gom megyében hat járás kerül kialakí-
tásra: Esztergom, Kisbér, Komárom,
Oroszlány, Tata, Tatabánya székhely-
lyel. Bábolna a komáromi járáshoz tar-
tozik majd, és a tervek szerint állandó
járási kirendeltség mûködik majd tele-
pülésünkön.

A járási hivatalok az okmányirodai
feladatokat, a gyermekvédelmi és
gyámügyi, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi, természetvédelmi
igazgatási feladatokat veszik át a tele-
pülésektõl. A hatáskörök szétválasztá-
sánál kiemelt szempont volt, hogy a
helyi szabályozáshoz kapcsolódó,
helyismerethez kötõdõ, mérlegelési
jogkörbe tartozó ügyek lehetõleg a te-
lepülési jegyzõnél maradjanak. Ahol
viszont az adott ügyben az államnak

van egyértelmû feladata, szerepe, ott a
járási hivatal tudjon majd hatékonyab-
ban intézkedni.

A kormányhivatalok felállításával
2011-ben egy folyamat kezdõdött el,
amely a járási hivatalok létrejöttével to-
vább egységesíti és hatékonyabbá te-
szi az államigazgatási szervek munká-
ját. Az alapfilozófia szerint az állammal
kapcsolatos ügyeinket a lehetõ leg-
gyorsabban, könnyen elérhetõ helye-
ken és egyszerûen lehet majd elintéz-
ni. A gyámhivatalok járási gyámhivatal
néven folytatják munkájukat. A mun-
kaügyi kirendeltségek, a népegész-
ségügyi intézetek, a körzeti földhivata-
lok és az állat-egészségügyi és élelmi-
szer-ellenõrzõ hivatalok is a járások
szakigazgatási szerveiként végzik
majd feladataikat. Ugyancsak a járá-
sok látják majd el szinte kizárólagosan
majd a kommunális igazgatással, vala-
mint a menedékjogi ügyekkel kapcso-
latos feladatokat is.

*  *  *
A Magyarország helyi önkormány-

zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény rendelkezései az Alaptörvényben
megfogalmazottakhoz igazodva a pol-
gármesteri hivatali feladatok tekinteté-
ben több fontos változást is tartalmaz-
nak a jövõ évre vonatkozóan. 

Azon községek, melyek lakosság-
száma nem éri el a kétezer fõt nem
tarthatnak fenn önálló polgármesteri
hivatalt, a városi önkormányzat képvi-

selõ-testülete pedig nem tagadhatja
meg a közös önkormányzati hivatal
létrehozására irányuló megállapodás
megkötését, ha azt vele határos tele-
pülés kezdeményezi.

Az átalakuló jogszabályi környezet-
re tekintettel döntöttek úgy a banai
képviselõ-testület tagjai, hogy közös
hivatal kialakítását kezdeményezik Bá-
bolna város önkormányzatával. A bá-
bolnai grémium 2012. október 25-i ülé-
sén felhatalmazta a polgármestert és a
jegyzõt az elõkészítõ tárgyalások lebo-
nyolításával, azzal, hogy a novemberi
ülésen számoljanak be az elvégzett
munkáról.

A közös hivatalt a bábolnai és a
banai döntéshozóknak a 2013. január
1-jétõl számított 60 napon belül kell
megalakítaniuk. Az önkormányzatok
között kötendõ megállapodásnak tar-
talmaznia kell a közös hivatal szerve-
zeti felépítését, személyi-, tárgyi feltét-
eleit és az ellátandó feladatokat.

A közös hivatal sajátossága, hogy
több települési önkormányzat dönté-
seit készíti elõ, ezért az egyes telepü-
lések sajátosságainak figyelembe vé-
tele elengedhetetlen a színvonalas
munkavégzéshez, hiszen eltérõ adott-
ságokat, lehetõségeket, prioritásokat
kell folyamatosan szem elõtt tartani.
Ez mindenképpen más szemléletet, il-
letve némileg eltérõ munkamódszere-
ket kíván meg a közös hivatali appará-
tustól.
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A méhnyakrák nemcsak az idõsebb nõk betegsége: a
második leggyakoribb daganatos megbetegedés a 45
éves kor alatti nõknél. Hazánkban évente kb. 1200 nõnél
alakul ki méhnyakrák, és még mindig közel 400 nõt ve-
szítünk el a betegség miatt! 

Azok körében, akik nem járnak rendszeresen nõgyógy-
ászati szûrésre, a méhnyakrák csendes gyilkosként viselke-
dik: évek alatt fejlõdik ki, miközben az érintett nõk általában
hosszú ideig semmilyen tünetet nem észlelnek. Mire a tüne-
tek megjelennek, a betegség gyakran már elõrehaladott
stádiumánál tart. A daganatos stádiumig szerencsére a fer-
tõzések csak kis része jut el.

A méhnyakrák okozta jelentõs halálozáson túl a „túlélõk”
sokszor a meddõség súlyával a vállukon élhetnek csak to-
vább, ha a rákos szövet nagy kiterjedésû és mûtéti eltávolí-
tására van szükség.

A 20-40 éves nõk körében gyakran fedeznek fel a szûrõ-
vizsgálaton ún. rákmegelõzõ állapotot. Ilyenkor gyakran
mûtéti úton kimetszik a fertõzött területet. Évente mintegy
tízezer ilyen mûtétet végeznek hazánkban. Bár ebben a stá-
diumban még nem rákról beszélünk, ezen mûtétek is jár-
hatnak kockázattal, például egy késõbbi gyermekvállalás
esetén nehezebb teherbe esést vagy koraszülést eredmé-
nyezhet.

A méhnyakrákot védõoltással és rendszeres szûréssel
ma már meg tudjuk elõzni, ehhez azonban az szükséges,
hogy felelõsséget vállaljunk saját egészségünkért.

A méhnyakrákot a humán papillomavírus (HPV) rákkeltõ
típusai okozzák, ezek nemi érintkezéssel jutnak a szerve-
zetbe. Sajnos, az óvszer használata nem elégséges a HPV-
fertõzés kivédésére, mivel a vírus nemcsak közösüléssel,
hanem az intim testrészek bõrfelületének érintkezésével is
terjed. Könnyû terjedésének köszönhetõen minden szexuá-
lisan aktív nõt fenyeget a fertõzõdés veszélye.

A HPV-nek körülbelül száz különféle típusát ismerjük,
ezek közül 15 rákkeltõ. A HPV nagyon elterjedt: a becslések
szerint a nõk közel nyolcvan százaléka megfertõzõdik vele.

Szerencsére, a fertõzések többsége magától elmúlik, ám
ha tartósan fennmarad, évek alatt méhnyakrák alakulhat ki.

A szûrés a betegség idejében történõ felismerésében se-
gít.

A méhnyakrák elleni küzdelem egyik fegyvere a beteg-
ség idõben történõ felfedezése. Hazánkban a sejtkenet-vé-

tellel végzett rendszeres méhnyakszûrés minden nõ szá-
mára térítésmentesen hozzáférhetõ, így a korai felfedezés
jó lehetõségét jelenti, a kóros esetek egy részét azonban
így sem lehet felfedezni. A rákmegelõzõ állapot komoly lel-
ki terhet ró a nõre.

Az igazi megelõzést a védõoltás alkalmazása jelenti.
A méhnyakrák megelõzésének elsõdleges módja a védõ-

oltás alkalmazása, amely megakadályozza a humán papil-
lomavírus (HPV) rákkeltõ típusai által kiváltott fertõzés
kialakulását.

Az oltóanyag nem tartalmazza a vírus örökítõanyagát,
ezért az oltás soha nem okoz rákot.

A méhnyakrák elleni védõoltás három adagból áll, az el-
sõ és a harmadik adag között fél évnek kell eltelnie.

A vakcina elsõsorban a serdülõ lányok részére javasolt,
azonban a felnõtt nõknek is ajánlott.

A rákkeltõ HPV-vel történõ fertõzés tartóssá válása a szer-
vezetben az életkor elõrehaladtával nõ. Felnõtt nõk eseté-
ben az oltás alkalmazásának feltétele a negatív citológiai
(méhnyakszûrés) lelet. A méhnyakrák elleni védõoltást 9-55
éves korú nõkön vizsgálták.

Bizonyított, hogy az oltás hatékony a rákkeltõ HPV tör-
zsek ellen. Fontos azonban tudni, hogy a ritka HPV típusok
ellen nem véd, ezért a vakcinációt követõen is szükséges a
rendszeres szûrõvizsgálat.

Bábolna önkormányzata évek óta biztosít lehetõséget a
13-16 éves korosztályba tartozó bábolnai állandó lakos lá-
nyok részére arra, hogy részfinanszírozás illetve meghatá-
rozott feltételek megléte esetén teljes finanszírozás kereté-
ben juthassanak a megelõzõ oltáshoz. A Képviselõ-testület
szeptemberi ülésén ismét egyhangúlag döntött: idén kilenc
fiatal számára biztosított részfinanszírozás keretében (a 2.
és a 3. oltóanyag árát az önkormányzat finanszírozza) a vé-
dettséghez való hozzájutás lehetõsége.

Ez 279.000,- Ft-os kiadást jelent a 2013. évi költségvetés-
ben.

A legutóbbi ülésen már a program kiterjesztését is támo-
gatta szavazatával a testület, így kedvezményes áron vala-
mennyi bábolnai lakos hozzájuthat az oltóanyaghoz.

A jelentkezõk számára egy adag védõoltás ára 15.500,-
Ft (a kedvezményes költség a teljes ellátási sorra, mindhá-
rom adagra vonatkozik). A jelentkezési határidõ december
31-e. Az igénylõk számára Kocsis Gábor jegyzõ ad tájékoz-
tatást hivatali idejében.

FELELÕSEN A MÉHNYAKRÁK MEGELÕZÉSÉÉRT

A családsegítõ szolgálat rendsze-
res jelzõrendszeri tanácskozást tart
az önkormányzati nevelési, oktatási
intézmények gyermekvédelmi fele-
lõseivel, a védõnõvel, a családgon-
dozóval. Esetenként a rendõrség il-
letékesét is meghívják, hogy a két-
havonta visszatérõ találkozások al-
kalmával hatékonyabban feltárják a
helyi gyerekeket érintõ szociális
problémákat. 

A régi kezdeményezésben a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a
legfõbb mozgató rugó. Õk azok, akik
begyûjtik és orvosolják a családokban
jelentkezõ problémákat.

– Bármiféle gond, mely a családok
és legfõképpen a gyermekek életében
jelen lehet, akár anyagi, akár mentális
jellegû, akár tanulási nehézségekrõl
van szó, akkor  a jelzõrendszeren ke-
resztül az összefogás erejével igyek-
szünk segítséget nyújtani – magyaráz-
ta Berkesné Szûcs Ágnes intézmény-
vezetõ. 

Az októberi tanácskozás legfõbb
célja a tájékozódás, tulajdonképpen az
elõzõ tanévben segítséget kapott gyer-
mekek utókövetése volt.

Mint megtudtuk, a napi problémák
közt Bábolnán a nevelési és beillesz-
kedési, valamint a munka nélkül ma-

radt szülõk esetében az adósságkeze-
lés, és a megoldandó anyagi problé-
mák azok, melyekben segítségünk
szükségszerû.

– Miután felvettük a családdal a kap-
csolatot, a családok lehetõségeire hív-
juk fel a figyelmet, segítünk hozzájutni
segélyekhez, kitölteni nyomtatványo-
kat. Sokan nem tudják ugyanis, hogy
miképpen induljanak el. Mi egyfajta
iránymutatást adunk a problémák or-
voslásában – tudtuk meg az intéz-
ményvezetõtõl, aki azt is elmondta: a
kerekasztal kéthavonta, szükség ese-
tén a probléma feltárásának idõpontjá-
ban ülésezik.

VÉSZCSENGÕ A GYEREKEK VÉDELMÉBEN
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FAKIVÁGÁS RÓZSAERDÕN
Rózsaerdõn és a környékén lakók az elmúlt hónapban

tapasztalhatták, hogy közelükben egy erdõrészt kivágtak.
Sokan felháborodtak ezen, mondván, károsodott a
környezet, ráadásul engedély nélkül vágtak ki fákat. Kocsis
Gábor jegyzõ úrtól megtudtuk, a terület nem településünk
önkormányzatáé, a munkálatokat végzõ Vértesi Erdõ Zrt.
jogszerûen cselekedett.

Greiner József, a Vértesi Erdõ Zrt. kisbéri erdészetének
igazgatója a következõ tájékoztatással szolgál a lakosság
számára.

A Vértesi Erdõ Zrt. kisbéri erdészete tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Bábolna 10 A2 erdõtervi jelû ún.
„Rózsaerdõ” erdõrészleten hatósági engedélyek bir-
tokában fakitermelést végzett. A területet letakarítás után
2013 tavaszán erdõtervi elõírások szerint újra erdõsítjük.

Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket.

Az Ötösfogat étterem 
ismét várja vendégeit

Hosszú idõ után ismét megnyitotta kapuit a tradicionális,
exkluzív miliõben kialakított Ötösfogat étterem. Október 25-
én a Zsolnay kávéházba csábították az édességek ked-
velõit, hogy ízelítõt nyújtsanak sütemény és italkínálatukból. 

A tulajdonos Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. kitûnõ
együttmûködõ üzleti partnerre talált a Rábakész Kft-ben,
akik augusztus elején vették át az étterem üzemeltetését. A
gyõri illetõségû vendéglátó-ipari cég elsõsorban gyermek-
és felnõtt étkeztetéssel foglalkozik, de komoly tapasztalattal
rendelkeznek a különbözõ szintû éttermi szolgáltatások tek-
intetében. Jankó István ügyvezetõ igazgatót a régi bábol-
naiak jól ismerhetik, hiszen az 1980-es évek elején az üzemi
konyhát irányította Bábolnán. 

Az éttermet és a kávéházat igazgató úr elmondása szerint
olyan szinten szeretnék üzemeltetni, amire a tulajdonos és
a város is büszke lehet. Településünkön kettõs feladatot lát-
nak el: egyrészt a lovasiskolások étkeztetését és elõfizetés-
es menüs étkeztetést valósítanak meg, másrészt pedig az
exkluzív étterem és kávéház adottságait kihasználva olyan
szolgáltatásokkal kívánnak jelentkezni, ami helyben nincs,
vagy nem megfelelõ. Jankó István azt is hangsúlyozta,
hogy nem szeretnének a városban már mûködõ, hasonló
szolgáltatást nyújtó vendéglátókkal konkurálni. Egyfajta ûrt
próbálnak kitölteni, amibõl normális üzleti profitra
szeretnének szert tenni.

Bábolna Város
ÖNKORMÁNYZATÁNAK közremûködésével

2012. november 24-i kezdéssel

100 %-ban TÁMOGATOTT
Gazdasági és vállalkozói ismeretek (72 óra), valamint 

Cégvezetés, projektmenedzsment (66 óra) témájú

képzések 
a Bábolna Általános Iskolában

A képzéshez kapcsolódó egyéb díjmentes juttatás:
tankönyvcsomag, ásványvíz és péksütemény, 

utazási költségtérítés.
Képzés ütemezése: szombatonként, 9.00-13.30 között

(vagy ha egyöntetûen másik napot szeretnének, 
azt jelöljék meg), képzési idõtartam: kb. 3 hónap.
Csoportlétszám: minimum 18, maximum 25 fõ.

Fontos: 1 fõ csak egy képzésen vehet részt.

Jelentkezzen
2012. november 15-ig 

info@epkh.hu
a következõ adatok megadásával:

név, telefonszám, e-mail cím, munkáltató cégneve,
székhelye/telephelye.

Bõvebb felvilágosításért hívja 
a 30/593-3026 telefonszámot!
A csoportlétszám korlátozott, 

a regisztráció jelentkezési sorrendben történik.
KINEK AJÁNLJUK?
A képzésben Bábolna és régiója területén
székhellyel/telephellyel rendelkezõ
– mikrovállalkozások (0-9 fõt foglalkoztatók) és kisvál-

lalkozások (10-49 fõt foglalkoztatók) munkavállalói
– vállalkozások vezetõ tisztségviselõi
– vállalkozás mûködtetésében személyesen közre-

mûködõ tulajdonosai és az egyéni vállalkozók
– vehetnek részt.
MIÉRT AJÁNLJUK?
– a képzések során munkájához elengedhetetlen tudást

szerez
– ingyenesen tanulhat
– levesszük válláról az adminisztráció terheit

A VIRÁGOS BÁBOLNÁÉRT
Az õszi idõszakban aktuális a városképet is színesítõ,

telet is álló árvácskák ültetése, amit a Bábolnai
Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. közmunkásai
végeznek, a város zöld területeinek gondozása mellett. Az
önkormányzat évek óta gondoskodik arról, hogy a város
környezete virágba boruljon.

Az õszi idõszak az árvácskák elültetésének idõpontja. A
téli fagyok múltán áprilisban ismét pompában lesznek majd
az ilyenkor elültetett, fagyálló virágok. – Mindig jól bevált
fajtákat ültet a város. Idén hatezer tõ árvácskát vásárolt a
telepítést végzõ cégünk, melyeket a város frekventált
helyein láthat viszont tavasszal a város lakossága. A
következõ virágültetésre búcsút követõen kerül sor – tudtuk
meg Szakács Kornél ügyvezetõtõl.
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A KUTYÁK KÖTELEZÕ MIKROCHIPPES
MEGJELÖLÉSÉRÕL

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
szóló 41/2010. (II. 26.) sz. kormányrendelet módosított rendel-
kezései alapján 2013 januárjától a négy hónaposnál idõsebb
kutyát csak egyedi azonosítóval, úgynevezett elektronikus
transzponderrel ellátva lehet tartani. Ez tehát egyben azt is je-
lenti, hogy a január elsejéig terjedõ, mintegy szûk két hónap-
nyi idõszakban minden kutyatulajdonosnak gondoskodnia kell
kutyája transzponderrel, más néven mikrochippel történõ
megjelöltetésérõl, függetlenül attól, hogy az állat mennyi idõs!

A jogszabály elõírja, hogy már ez év augusztus elsejétõl kez-
dõdõen a magán állatorvos bármely eb vizsgálata, kezelése
elõtt köteles ellenõrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e.
Erre azért van szükség, hogy elkerüljük az ebek dupla jelölé-
sét. A transzponderrel való megjelölés, vagy az ivartalanítás
megtörténtét az azt elvégzõ magán állatorvos az oltási könyv,
vagy a kisállat-útlevél megfelelõ rovatának kitöltésével, aláírá-
sával és bélyegzõjével igazolja.

Az eb transzponderrel történõ megjelölését követõen minél
elõbb, de legkésõbb nyolc napon belül a beavatkozást végzõ
magán állatorvos köteles az állat és tulajdonosa adatait a or-
szágos elektronikus adatbázisban regisztrálni. Ettõl kezdve az
eb elvesztésekor vagy éppen megtalálásakor, vagy bármine-
mû egyéb okból, pl. állatkínzás vagy baleset okozás esetén az
állat és tulajdonosa beazonosítható. 

A transzponderrel korábban megjelölt ebekkel is fel kell ke-
resni az állatorvost és kérni kell az adatbázisban történõ jelen-
lét ellenõrzését. Elõfordulhat ugyanis, hogy a transzponderes
jelölés megtörtént, azonban az ellátó állatorvos esetleg nem
vitte be az országos nyilvántartási rendszerbe az állat és a tu-
lajdonos adatait. Ennek az ellenõriztetését a korábban már
megjelölt állat tartója 2012. december 31. napjáig köteles elvé-
geztetni állatorvosával.

A kötelezõ megjelölést és regisztrációt követõen az állattar-
tó köteles minden adatváltozást bejelenteni az állatorvosnak.
Tehát köteles jelenteni, ha az állat tulajdonosa megváltozik, ha
a tartási hely megváltozik, illetve azt is, ha az állat elpusztul.

A kormányrendelet betartását a jegyzõ, és a járási állat-
egészségügyi hivatal ellenõrzi. 2013. január elsejét követõen a
négy hónaposnál idõsebb, transzponderrel nem jelölt ebrõl a
jegyzõ és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási ál-
lat-egészségügyi hivatal felé, amely hivatott eljárni a rendelet
szerinti kötelezettség elmulasztásának szankcionálásában.

Természetesen, mint minden szolgáltatásnak, ennek a mun-
kának is vannak költségei. Ezek egyrészt a mikrochipp, az
egyszer használatos beadó eszköz (minden egyes mikrochipp
külön eszközben van), az állatorvos munkadíja, valamint a re-
gisztrációs és egyéb adminisztrációs kötelezettségek díjai.
Ezek összege ebben az évben, november 1. és december 31.
között a hatályos rendelet által szabályozottan, kutyánként
összesen bruttó 3500,- Ft. (Január elsejétõl ez az összeg a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara ajánlása alapján akár bruttó 6000,- Ft-
ra is felemelkedhet kutyánként!)

Ezek az összegek a nem, vagy csak nehezen megfékezhe-
tõ állatoknál szükséges nyugtatás vagy altatás költségeit nem
tartalmazzák!

Bábolnán a kutyák mikrochippes jelölése az állatorvosi ren-
delõben történik, a már jól megszokott módon, elõzetes beje-
lentkezéssel telefonon egyeztetett idõpontban. Így biztosítható
a gyors és zavartalan munkavégzés, valamint a hosszú várako-
zás és a zsúfoltság elkerülése.

Bejelentkezés és idõpont egyeztetés: a 06 30 9616 008–as
telefonon.

Dr. Mátray Árpád magánállatorvos

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELÕÁLLÍTÓK
FIGYELEM:

KÖTELEZÕ  AGRÁRKAMARAI
REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-jétõl hatályos új agrárkamarai törvény alap-
ján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai
választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS
ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai
mezõgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor ösz-
szes szereplõje, így a gazdasági társaságok mellett az õs-
termelõk és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagja-
ivá válnak az új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfõbb feladata a magyar agrárium meg-
erõsítése, versenyképességének növelése és érdekeinek
hatékony védelme lesz, kibõvült közfeladatokkal és hasz-
nos tagi szolgáltatásokkal. 

HATÁRIDÕ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok 2012. november
30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrár-
kamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és
megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi dí-
jat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezett-
ségüket. 
AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELÕBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDÕ
A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE
NÉZVE JOGVESZTÕ! 
REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu
MOST MEGÉRI MINÉL ELÕBB REGISZTRÁLNI: a NO-
VEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülõ
KAMARAI PIACFIGYELÕT, amely a növénytermesztési és
állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyûjti
össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ
ÉS A FALUGAZDÁSZ!

Ha technikai segítségre van szüksége a regisztráció-
hoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200
kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu)
és az országos falugazdász hálózatnál is. 
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI
A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. reg-
isztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül no-
vember hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez
a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítsé-
gével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját. 
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN:

2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2., Gubucz Péter
30/841-5978

2870 Kisbér, Városház tér 1., Prekler László
20/945-5967

2890 Tata, Ady E. u. 13, Csiszár Éva
30/552-9567

2525 Bajna, Rákóczi u. 26., Hauszknecht Ádám
30/902-2437

2840 Oroszlány, Rákóczi út 78., Cserényi József
20/567-7259
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A 20. századi magyar történelem
egyik legmeghatározóbb eseményé-
re, az 1956-os forradalom és sza-
badságharc mozzanataira emlékez-
tünk városunkban is. A Szabadidõ-
központba szervezett emlékmûsor
október 23-án három órakor
Poprády Géza, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium közigazgatási államtitká-
rának ünnepi beszédével vette kez-
detét.

– Vajon mi, akik immár 23 esztende-
je a szabadság korának gyermekei va-
gyunk, értékeljük-e az ‘56-os hõsök
örökségét? Tudjuk-e, hogy mekkora
dolog a szabadság? Vajon mi, akik

szabadon választhatunk egy szabad
hazában, akkor, amikor minden esz-
tendõben erre a fényes napra, október
23-ára emeljük tekintetünket, tudjuk és
érezzük-e a szabadság jelentõségét?
Vannak nemzetek, amelyek arra ítéltet-
tek, hogy fiaiknak mindig újra kelljen
álmodni apáinak álmait. Közép-Euró-
pában ez a sorsunk. Nekünk mindig
újra és újra meg kell harcolnunk azért
a szabadságért, amelyért apáink,
nagyapáink, dédapáink már meghar-
coltak. Szüleink nemcsak fegyvert rej-
tegettek, hanem egy álmot, egy nem-
zet álmát a szabadságról. 1990-ben
ennek az álomnak a valóra váltásáért
fogtunk össze. Szükségünk volt a vál-
tozásra, mindannyian újat akartunk:
független polgári Magyarországot –
kezdte beszédét Poprády Géza, köz-
igazgatási államtitkár az ünnepen. 

– A magyar emberek 1956-ban
olyan hihetetlen dolgot vittek véghez,
akkora túlerõvel szálltak szembe, ak-
kora bátorságról tettek tanúbizonysá-
got, amilyen csak kivételesen fordul
elõ a világtörténelemben. Mi adta ne-
kik az erõt? Mi éltette bennük a hitet?
Nem más, mint a szabadság iránti ele-
mi vágy, amely az emberek lelkében
gyökerezik – folytatta azzal a megálla-
pítással, miszerint ez az ország létét
vakmerõ harcainak köszönheti. – Tör-
ténelmünk nem logikára utal, hanem
arra, – és ez benne a magasztos –
hogy a nemzetek életében olyan fogal-
maknak is van szerepe, mint a bátor-
ság, merészség, szabadságvágy. A
huszadik század a történelem veszte-
sei közé sorol bennünket. Az már nem

adatik meg nekünk, hogy ezen változ-
tassunk. Széchenyi gondolataival foly-
tatta ünnepi beszédét a politikus, kinek
emlékezõ szavait követõen a Fülke Ze-
nei Egyesület megzenésített verseivel
közvetítette 1956 szellemiségét. 

Mûsorukat követõen az emlékezõ
közösség átvonult az 56-os emlék-
parkba, majd a régi temetõben néhány
évvel ezelõtt felállított kopjafánál is ko-
szorúztak az önkormányzat és intéz-
ményei, a pártok és civil szervezetek
és a bábolnai cégek képviselõi. Az
eseménynek tisztelegve koszorúját a
megyei közgyûlés elnöke is elhelyezte
a bábolnai emlékhelyeken.

HD

,,EZ AZ ORSZÁG A LÉTÉT VAKMERÕ HARCAINAK KÖSZÖNHETI’’

NYÍLT NAP A PETTKÓBAN!
A tanév megkezdése után a 8. osztályos diákok és ter-

mészetesen szüleik számára is nagyon fontos folyamat
veszi kezdetét, a pályaválasztás. Ki kell választani azt a
középiskolát, ahol folytatni szeretné tanulmányait a diák.
Sokak számára nagyon nehéz döntést jelent ez, hiszen 14
évesen néhány kivételtõl eltekintve még kevesen tudják
azt, hogy mivel is foglalkoznának a legszívesebben a
nagybetûs ÉLETBEN. 

A középiskolák feladata ebben a folyamatban egyrészt,
hogy bemutatva az iskolájukat, az ott folyó képzést, meg-
könnyítsék a választást a jelentkezõk számára, másrészt
vonzóvá tegyék intézményüket, és minél több diák jelent-
kezzen hozzájuk, hogy a legjobbakat tudják  kiválasztani. 

A bemutatkozás egyik leghatásosabb eszköze a nyílt
nap, amelyen az érdeklõdõk közvetlen tapasztalatokat
szerezhetnek az intézményrõl. Az elsõ nyílt napot iskolánk
október 19-én pénteken tartotta a Ménesbirtok kamarater-
mében.

Ez alkalommal a meghívottak képes tájékoztatót láthat-
tak, hallhattak az iskolában folyó oktatásról, az intézmény
mindennapjairól. Az érdeklõdõknek Rozmán Ferenc gya-
korlati oktatásvezetõ beszélt a szakmai gyakorlatról, a
gyakorlati helyekrõl és végül, de nem utolsósorban a lo-
vas elhivatottság fontosságáról. Csongrádi Péter kollégi-
um igazgató zárta a bemutatkozást, ismertetve a kollégiu-
mi élettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, szabá-
lyokat.

A tájékoztatók után a diákok és szüleik Rozmán Ferenc,
illetve végzõs diákjaink kíséretében megnézték a ménes-
udvarban található gyakorlati helyeket, majd ezután az is-
kolát és a kollégiumot is. 

A nap végén örömmel nyugtáztuk, hogy nagy számban
és komolyan érdeklõdtek intézményünk iránt. 

A következõ nyílt nap 2012. november 30-án lesz,
amelyre szeretettel várjuk mindazokat, akik a hazai lóte-
nyésztés egyik fellegvárában, gyönyörû környezetben
szeretnék megtanulni a lovász mesterséget.

Körmendi Csaba igazgató
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MINDENSZENTEK
ÉS HALOTTAK NAPJA

Az egymás utáni napokon ünnepelt mindenszentek és
halottak napja közül az utóbbi dominál, bár sok ember szá-
mára összemosódik a két jeles nap fogalma. Mit ünnepe-
lünk mindenszentek napján és miért pont november máso-
dikán emlékezünk elhunyt szeretteinkre?

November 1-je mindenszentek ünnepe
Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvö-

zült lélek emléknapja, a protestantizmus az elhunytakról
emlékezik meg ilyenkor. Az ezt követõ halottak napja foko-
zatosan vált egyházi ünnepbõl az elhunytakról való általá-
nos megemlékezéssé.

A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni
elsõ vasárnap ülték meg, és az ortodox keresztény egyház
ma is ekkor tartja. A kezdetben az összes keresztény vérta-
núra, késõbb “minden tökéletes igazra” emlékezõ ünnep a
8. században tevõdött át november 1-jére, egy kelta ünnep
idõpontjára. Jámbor Lajos frank császár 835-ben IV. Ger-
gely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új
ünnepet, így ettõl kezdve a mindenszentek az egész katoli-
kus kereszténység ünnepe lett.

Általános szokás, hogy mindenszentek napján rendbe te-
szik és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyúj-
tanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világossá-
got jelképezi, a katolikus egyház szertartása szerint a “te-
metõk nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák a Minden-
szentek Litániáját, és megáldják az új síremlékeket. Ma-
gyarország egyes vidékein harangoztattak a család halotta-
iért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Minden-
szentek Magyarországon 2000 óta, ötven év után ismét
munkaszüneti nap.

A november 2-i halottak napja jóval késõbbi eredetû:
Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be emléknapul a
Cluny apátság alá tartozó minden bencésházban. Hamaro-
san a bencés renden kívül is megülték, és a 14. század ele-
jétõl a katolikus egyház egésze átvette.

A halottakról, elhunyt szeretteinkrõl való megemlékezés,
az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) kato-
likus hittételén alapul. Azoknak, akik Isten kegyelmében
hunytak el, de törlesztendõ bûn- és büntetésteher van még
lelkükön, Isten színe elõtt meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy
vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy tehetnek valamit
elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisével. A
halottak napi gyászmisék az örök életrõl és a feltámadásról
szólnak.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeret-
teink emlékére. A szokáshoz kapcsolódó némely népi hie-
delem szerint ennek az a célja, hogy a világosban a “vélet-
lenül kiszabadult lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk
sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élõket. Azért
kell megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szíve-
sen maradjanak lakhelyükben. 

Az ünneplés és a gyász napjai ezek, amikor a néma kön-
nyektõl a hangos zokogásig utat törhet magának az emlé-
kezés, a fájdalom. A novemberi hideg csendben mintha
csak megelevenednének Ady Endre fájóan szép sorai: 

„Ó hányszor kell a sírra néznünk, 
Hogy vigasztaljuk önmagunk, 
Dobjuk el a tettetõ álcát: 
Ma ünnep van, ma sírhatunk.” 

Diákok figyelmébe!
BURSA HUNGARICA

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
A Bursa Hungarica pályázatokat az Emberi Erõforrás
Alapkezelõ tájékoztatása szerint az Eper-Bursa rend-
szerben kell rögzíteni. 

Csakis elektronikus pályázatrögzítés
lehetséges!

A pályázati ûrlapokat csak az EPER-Bursa rendszer
felületén tölthetik ki a pályázók, semmilyen más
pályázati ûrlapot nem adhatnak be az önkormányza-
tokhoz. A pályázat rögzítésének linkje: 
https://www.eper.hu/eperbursa/PALY/PalyBelep.aspx

Az Önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 12. §. (2) bekezdésében

biztosított jogkörömben a Képviselõ-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS –
VÁROSGYÛLÉS céljából

2012. november 28-án (szerda)
16 óra 30 percre 

a Szabadidõközpontba összehívom.
Napirendi pontok:

1. Tájékoztatás Bábolna Város 2012. évérõl
Elõadó: dr. Horváth Klára polgármester

2. Tájékoztatás a járási hivatalok felállításával, 
mûködésével kapcsolatban
Meghívott vendég:  
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott 

3. Tájékoztatás a vagyonvédelem lehetõségeirõl
Meghívott vendég: 
KEM Rendõr-fõkapitányság, Bûnmegelõzési Osztály

4. Tájékoztató Bábolna Város 2012. évi helyzetérõl,
a 2013. évre várható változásokról
Meghívott vendégek:
– Gyõr-Szol Zrt. képviselõje
– E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselõje
– GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselõje
– ÉDV ZRt. képviselõje
– Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. 

képviselõje
– PICK-UP Kft. képviselõje

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a
Városgyûlésen kerül kiosztásra Bábolna Város Önkor-
mányzata által megjelentetett 2013. évi falinaptár. 
A Városgyûlés után a megjelenteket várjuk egy pohár
italra és a Bábolna torta kóstolásra. 

Bábolna, 2012. október 29.
dr. Horváth Klára s.k.

polgármester
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Minden édesanyának hinnie kell abban, hogy gyermeke
egészséges fejlõdése szempontjából fontos tevékenység
az éneklés és a mondókázás. A zenei nevelés tehát már
magzat korban elkezdõdhet, hangsúlyozza a Ringató prog-

ram is, melybõl városunkba is jutott egy kis ízelítõ október
18-án Dolmányos Katalin foglalkozása jóvoltából. A bábol-
nai kisgyermekes édesanyák a Százszorszép Óvodában is-
merkedhettek a programmal a könyvtár szervezésében. 

A csoportszoba zsúfolásig megtelt érdeklõdõvel, karon
ülõkkel és nagyobbacska gyerkõcökkel. A Kodály-mód-
szerre épülõ Ringató programban a szülõk könnyen éne-
kelhetõ, zeneileg értékes dalanyagot tanulhattak, de a ko-
dályi elvekhez híven. A magyar mondókákkal, mozgásos,
ölbeli játékokkal való ismerkedés kivételes foglalkozásnak
bizonyult, mely örömet okozott a szülõknek és a kisgyerme-
keknek egyaránt. 

Dolmányos Katalin „csupán” a jó mintát igyekezett átad-
ni, hogy a szülõk rákapjanak a legkisebb gyerekek zenei
nevelésének lehetõségeire, mellyel érzékennyé, fogékony-
nyá tehetik a kicsiket a jó zene, a mûvészet iránt már ebben
a korai életszakaszban.

A program iránt érdeklõdõk számos internetes fórumon
utána olvashatnak lapunk hasábjain nem említett pozitív ha-
tásokról, és a módszertanról, mely hasznos és követendõ
lehet minden szülõ számára.

Óvodások kopogtattak az Idõsek klubjának ajtaján az
õket köszöntõ világnapon tett látogatásuk alkalmával.  Az
ENSZ közgyûlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az
Idõsek Világnapjává. A jeles napot városunkban sem fele-
jtik el. Mint minden évben, így idén is köszöntötték a szép-
korúakat. Ezúttal is a legkisebb generáció, az óvodásko-
rúak látogattak az intézménybe, a gyerekek versekkel,
mondókákkal, dalokkal, sõt még botos tánccal is meglep-
ték a szépkorú közönséget. 

Bierbauer Imre alpolgármester Mátray Magdolna gondo-
lataival kezdte ünnepi beszédét az Idõsek Világnapjára
szervezett ünnepségen október 11-én, ezzel köszöntve a
település szépkorúit. Az Alapellátási Központ szervezte
mûsorban „Lúdas Matyi, avagy a libák gágogása” címû
darabbal szórakoztattak az Anonym drámacsoport fiataljai.
Az ünnep vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Az Idõsek Klubjának tagjai már nem elõször tettek láto-
gatást településünk idõsek otthonában, a Derû Házában a
szépkorúak ünnepén. Október 19-én itt is felpezsdült az
élet. A mûsor mindig tartogat némi meglepetést is a hall-
gatóság számára. Egy ilyen mozzanat volt Budai Istvánné,

az otthon egyik lakójának verse is. Ez alkalommal dr. Hor-
váth Klára is köszöntötte az idõseket. A köszöntõ gondola-
tokat követõen a versé, a közös éneklésé és természetesen
a táncé volt a fõszerep, hiszen a szórakoztatást vállaló Idõ-
sek Klubjának tagjai ebben igazán jók.

DALLAL RINGATVA FEJLÕDÕ KISBABÁK

IDÕSEK VILÁGNAPJÁN
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A nevelési év elsõ bérletes meseelõadása a Csörgõ-
sipka színház elõadásában “A kis kakas gyémánt fél-
krajcárja” volt. E klasszikus népmesét nagyon humoro-
san, élményszerûen adták elõ a már elõzõ évbõl ismert
és kedvelt színészek. Kicsinek és nagynak egyaránt
szórakoztató volt a szép díszletekkel, jelmezekkel szí-
nesített elõadás. A gyermekeink áhítattal nézték a vidám
darabot.

ERDÕK HETE
OVISOK AZ ARBORÉTUMBAN

„… egyszer és mindenkorra felelõs lettél azért, amit
megszelídítettél.” Exupery

Mindig maradandó élmény, és nagy izgalommal várják a
gyerekek, amikor sétánk úti célja az állatok megfigyelése,
etetése, a növényvilág megismerése.

Október 4-én, az Állatok napja alkalmából nagycsoporto-
sainkkal az Arborétumba kirándultunk. Miért pont ezen a
napon ünnepelünk? Az állatok védõszentjének, Assisi

Szent Ferenc halálának évfordulójára emlékezünk.
Ez a program szerencsésen egybeesett a Vértesi Erdõ

Zrt. által szervezett Erdõk hete eseménysorozatával, így ki-
vételesen szakértõ idegenvezetõ kíséretében jártuk végig a
már eddig is sokak által jól ismert területet. 

Martonosi Dániel, a cég mûszaki vezetõje a bejáratnál kö-
szöntött bennünket, s egy érdekes körsétára invitálta a kis
társaságot. Hasznos tudnivalókat mesélt az Arborétum ere-
detérõl, a lombhullató és örökzöld fákról, az állatokról. A
gyerekek aktívan részt vettek a beszélgetésekben, bátran
válaszoltak a kérdésekre. 

Dani a séta során nem csak mesélt, sok-sok színhelyre
csempészett be apró meglepetéseket, ahol a gyerekek te-
vékenykedhettek is: például feltöltöttünk eleséggel egy ma-
dáretetõt, kézbe vehettek egy vadászpuskát, távcsövet. A
következõ megállónál fametszetek segítségével érzéklete-
sen mutatta be a környék fafajtáit.

Rövid pihenõt tartottunk a szigeten, ahol éhségünket és
szomjunkat oltottuk, majd indultunk tovább az állatokat né-
zegetni. A következõ tevékenység a gyerekek szemében a
nap fénypontja volt, megnézhettük, hogyan vágnak ki egy
elkorhadt fát. Miután a fa kidõlt, ismét kézbe vehettek min-
den eszközt. Azért, hogy a természet egyensúlya ne sérül-
jön, ültettünk is egy facsemetét. Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy ezt kinevezték az óvodások fájának.

Ez a program lehetõséget teremtett arra, hogy a gyere-
kek közvetlenül is tapasztalatokat szerezhessenek az álla-
tok és növények életmódjáról, az emberi gondoskodás fon-
tosságáról.

Köszönjük a kellemes és hasznos délelõttöt Daninak és
az Arborétum összes dolgozójának.

Kériné Váradi Marianna és Lipótné Horák Valéria
óvodapedagógusok

Az õszi szünet második napján ismét meghívást kaptunk
Szilágyi Ágnestõl, Ági nénitõl városunk sportcsarnokába
egy vidám sportos délelõttre. Mire a közel húsz gyerekkel
átsétáltunk, addigra Ági néni berendezte a csarnokot min-
denféle sportjátékkal, labdákkal, karikákkal, szivaccsal.
Gyors átöltözés után kezdõdhetett a szabad játék, futkosás,
labdázás. Ági néni köszöntõje után a délelõttöt közös zenés
tornával folytattuk, amit köszönünk Kozma Ágnes testneve-
lõnek. Minden emberben, így a gyerekekben is benne van
a gyõzni akarás, a versenyszellem, ezért most sem hagy-
hattuk ki számukra a sorversenyeket. Most két bábolnai
„csapat” mérhette össze erejét, gyorsaságát, aminek élére
két volt ovisunkat választottuk csapatkapitánynak. Köszön-
jük nekik, hogy ilyen jól összetartották az együttesüket, és
akit kellett, bíztattak! A végére mindenki kellemesen elfá-
radt. Egy korty üdítõ, egy kevés kis harapnivaló után újra
erõre kaptak, és indulhatott a kötélhúzás. A délelõtt végére
mindenki jól elfáradt, leültünk, hogy Ági néni elköszönjön
tõlünk, és ekkor jött a meglepetés. Minden kisgyerek kapott
egy-egy lufit, amivel tovább játszhatott, és haza is vihette. 

Nagyon szépen köszönjük Ági néninek, hogy minden év-
ben gondol ránk, megszervezi ezt a napot, hogy mi is „kis
óvodások” birtokba vehessük, ha csak egy napra is, a
sportcsarnokot.

KISGYEREKEK A NAGY SPORTCSARNOKBAN
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK
Az általános iskolában 2012. október 5-én emlékeztünk

az 1848/49-es szabadságharc hõs tábornokaira, és gróf
Batthyány Lajosra, az elsõ felelõs magyar kormány min-
iszterelnökére. 

Az Anonim drámacsoport tagjainak segítségével idéztük
fel a szabadságharc végsõ eseményeit, a világosi fegyver-
letételt, a hõsök utolsó napjait és kivégzésüket. De nemc-
sak õk estek áldozatul a megtorlásnak! Sokakra börtön
várt, még többen lettek bujdosóvá, vagy hagyták el
hazájukat. Nem véletlenül írta Tompa Mihály, hogy „… pusz-
tulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk:”
Október 6-a azóta is a magyar nemzet gyásznapja. A 13
tábornok Aradon és Batthyány Lajos Pesten emberfeletti
bátorsággal viselte el a halált. A szabadságharc bukása
után a teljes terror jegyében a vértanúkról említést sem

lehetett tenni. Az a hõsies katonai teljesítmény, amelyet a
magyarság akkor felmutatott, olyan rokonszenvet váltott ki
Európa-szerte, amely a nemzet reményeit táplálta, hogy
egy kedvezõ fordulat alkalmával, egyszer véglegesen
kivívhatja a függetlenségét.

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! E havi válogatásomat két dolog motiválta. Az egyik, hogy 100 évvel ezelõtt, 1912. április 5-én
született Örkény István, a másik pedig az, hogy õ 1956. október 23-án személyesen részt vett a tüntetésen, és szem-
tanúja volt a Rádió ostromának. Majd 1956 okt. 30-án megírta a Szabad Kossuth Rádió beköszöntõjét. (E
tevékenysége miatt aztán 1958 és 1962 között nem publikálhatott.) Emlékezzünk az 56 évvel ezelõtti eseményekre  a
szemtanú írásával. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

AZ ELSÕ LÖVÉS
1956. október 23-án, este 11-kor indultunk a Rádió elfog-

lalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent
és vesszent kiáltottunk: eszünkbe sem jutott, hogy elfoglal-
junk valamit. Csak amikor az ávósok orvul rálõttek arra a
küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni,
indultunk el a Sándor utcában a Rádió felé.

Még akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dü-
hünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek
még nem nõtt méregfoga…

Mentünk  elõre. Az elsõ halott – egy alezredes teste – ott
feküdt a Puskin utca kövein. Mint a vasat a vas, úgy vonzot-
ta ez a nem élõ test a sok tízezernyi élõt. Mentünk, men-
tünk, míg el nem dördültek az elsõ sortüzek. Mondják, hogy
a jó katonaló nem lép holttestekre. Mi rosszabbak voltunk a
lovaknál: futtunkban rátapostunk saját halottainkra. De
ugyanakkor egy ismeretlen, aki majdnem föllökött a roha-
násban, visszaszólt: „Pardon, bocsánat”. A múzeumkert-
ben a menekülõk kikerülték a virágágyakat, de az utcára ér-
ve egyikünk sem tudta, hogy már felkelõk vagyunk.

Talán még nem is voltunk azok. A tetõkrõl géppuskák
néztek le ránk, a mi kezünkben semmi, a zsebünkben töltõ-
toll, notesz, benne egy leány képe, fürdõruhában. „Fegy-
vert kéne szerezni” – mondta egy leleményes ember. „Az
ám” – bólogattunk, de nem is sejtettük, hogy ilyen esetben
mi a teendõ.

Csüggedten álltunk. Azt hittük, vége, mehetünk haza, to-
vább álmodni a szabadságról… És egyszerre – épp éjfélkor
– feldübörgött a föld.

Az égõ benzin vörös fényében felvonultak az Astoria felõl
a magyar páncélosok. Befordultak a Sándor utcába és ne-

kiszögezték pózna formájú lövegeiket a Rádiónak. Aztán el-
dördült az elsõ lövés.

Azóta sok-sok lövés dördült. De mi, tíz- vagy húszezren,
ebbõl az elsõ lövésbõl tanultuk meg, hogy mit jelent ez a
szó: Néphadsereg.

SZÓBÓL ÉRT A MAGYAR EMBER
A Rákóczi úton vonulunk sûrû tömegben, a Belváros felé.

Az egykori Guttmann-áruház tetejérõl ávósok géppuskáz-
zák az utcát. Néhányan behúzódnak a kapuk alá, de a so-
kaság nem oszlik szét, megy tovább, mintha nem is halla-
ná a fegyverropogást.

A mozi elõtt katonai teherautó vesztegel. Rajta egyetlen
árva honvéd, sápadt, borostás, riadt képû gyerek. Géppisz-
tolyát nekiszögezi a tömeg sûrûjének.

– Nem szégyelli magát? – kiabált rá egy fiatalasszony.
Maga is a népre lõ?

A katona nem szólt semmit. Lemászik az autóról és egy
hirdetõoszlop mögül felküld az ávósoknak egy sorozatot.
Szóból ért a magyar ember.

GALAMBOK
A fecske röptét nem lehet elõre látni, de szinte a levegõ-

be tudom rajzolni a pesti utcák galambjainak röppályáját,
ahogy fölrebbentek egy robogó autóbusz elõl. Elõször sze-
líd félkörben ellibbentek a jármû útjából, aztán ugyanilyen
szelíd ívben fölfelé szálltak s végül megtelepültek a házfal
egy kiugró párkányán.

Most ugyan hiába próbálnám röptüket a levegõbe írni.
Egy sor hernyótalpas zörömböl végig a Bajcsy-Zsilinszky
úton. A galambok nem lelnek egy tenyérnyi biztonságot,
ahol megpihennének. Röpdösnek, kavarognak, cikáznak
összevissza, mint egy õrült agyvelejében a gondolatok…
Mélységes szánalom fog el. Talán õk az egyetlen élõlények
ebben a városban, akiknek a forradalom éppolyan értelmet-
len és félelmetes, mint egy égiháború.

ÖRKÉNY ISTVÁN:
NOTESZLAPOK, 1956 (RÉSZLET)
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TEADÉLUTÁN ÉS HALLOWEEN PARTY
AZ ISKOLÁBAN

A Bábolnai Általános Iskolában október  18-án,
csütörtökön õszi teadélután és halloween party került
megrendezésre. Az õszi teadélután 14.00-tól 15.30-ig tar-
tott, melyen három állomáson dolgozhattunk. Akiknek
nyomdázáshoz volt kedvük azok Marika néninél kistáskát
csinálhattak nyomdázási technikával. Szilvi nénivel pedig
medált és úgynevezett memóriatartót készíthettünk,
kaméleon festékkel festve fa alapra. A harmadik állomáson
denevéres, tökös, szellemes füzért alkottunk Dóra nénivel.
Nagyon jó hangulatban, érdekesen telt a délután. A tanárok
muffinnal és pogácsával kedveskedtek. A teadélutánt
követõen a halloween party következett, mely nagyobb lét-
számmal vonzotta a tanulókat. A party elején tökfaragó
versenyt rendeztek a pedagógusok, melyen osztályonként
vettek részt a diákok. Nagyon kreatív tököket láthattunk,
majd ezután kezdetét vette a disco. A tanáraink által kínált
zsíros kenyérnek és teának is nagy sikere volt. 

Több gyerek is a táncparkett ördöge lett. Kellemesen
elfáradtunk, jól éreztük magunkat.

Mátyás Kata és Panák Zsófia 6.a osztályos tanulók

ÉRKEZIK 
A MIKULÁS!

Kedves Gyerekek!
December 6-án (csütörtökön) 

ellátogatok hozzátok Bábolnára.
11 órától, a Szabadidõközpontban nézzétek meg a
MiaManó Színház elõadásában „A Mikulás Manóföldén”
címû mesét!
14.30-kor az általános iskola udvarán, 
15 órakor az óvoda udvarán, és
15.30 órától a belvárosban találkozhattok velem, ahol
szívesen hallanék tõletek néhány szép verset és éneket! 
17.30-kor sajnos el kell búcsúznom, mert még nagyon
sok helyen várnak rám a gyerekek.
Nagyon várlak benneteket! Gyertek el minél többen!

Mikulás

MAGYAR ÉLELMISZERBANK EGYESÜLET
– EGY VALÓBAN HASZNOS KEZDEMÉNYEZÉS

A rászorulók korábbi személyes tapasztalatai mellett az
internetet böngészõk is láthatták a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület logóját az önkormányzat honlapján, illetve
olvashattak arról, hogy az egyesület – a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központtal együttmûködve – újra
élelmiszersegélyt juttat a Bábolnán élõ rászorulók számára.

Ebbõl azért már több mint sejthetõ, hogy itt nem egy
olyan bankról van szó, ahol kamatot adnak az élelmiszerért,
de mégis kevesen tudják, hogy mit is takar pontosan a
kezdeményezés.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy non-profit
szervezet, melynek célja, hogy felkutassa az élelmiszeripar-
ban megjelenõ „felesleget”, megkeresse a fogyasztásra
tökéletesen alkalmas élelmiszereket, amiknek csomagolási
hiba vagy a lejárati idõ közelsége miatt megsemmisítés
lenne a sorsuk. Az Élelmiszerbank magánszemélyeket
közvetlenül nem segélyez, ezért ezeket a hozzáértõ karitatív
szervezetekhez és önkormányzati intézményekhez juttatják
el, akik ingyenesen osztják szét az adományokat a rás-
zoruló emberek között. Az ingyenesség mellett ugyancsak

alapelve a szervezetnek a függetlenség is mind politikai,
mind vallási, mind pedig ideológiai értelemben.

Maga az élelmiszerbank ötlete nem új keletû, hiszen az
elsõ ilyen szervezetet még 1966-ban az Egyesült Államok-
ban alapították. Napjainkra a kezdeményezés azonban már
elterjedt, Amerikától Ausztráliáig a világ számos
országában nyert teret, és a rászoruló emberek millióinak
életét segíti. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a konti-
nens húsz országában tevékenykedõ Európai Élelmiszer-
bankok Szövetségének tagjaként immár 2005 óta
tevékenykedik, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központtal
pedig 2007 óta van folyamatos kapcsolata, melynek során
alkalmanként akár 300-350 család részesülhet az
adományból. 

Az elmúlt években volt, hogy többször is sor kerülhetett
adományosztásra az együttmûködés keretében, idén azon-
ban csak most, november 5-tõl egy hétig tart az élelmisz-
ercsomagok kiosztása a rászorulók, azaz a létminimum
közelében élõk és a kisnyugdíjasok számára. A jogosultság
igazolásával tartós élelmiszereket – cukrot, lisztet, tésztát,
háztartási kekszet – tartalmazó csomagok vehetõk át,
melyek ha nem is óriási, de mindenképp jelentõs segít-
séget jelentenek a rászorulók számára.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2013
Mint minden tanévben, így most is a legfontosabb és

egyben a legnehezebb feladat nyolcadikosaink és szüleik
életében a pályaválasztás. Nem könnyû eldönteni, hogy
melyik középiskola, milyen szakma, pálya lesz a leg-
megfelelõbb. Iskolánk számos rendezvénnyel igyekszik
megkönnyíteni a döntéshozatalt: 2012. november 16-án
Pályaválasztási Kiállításon vesznek részt tanulóink. Ezen a
napon 16 órától a Sulibörzén ismerkedhetnek meg az
érdeklõdõk elsõsorban Gyõr város számos középiskolájá-
val. December 3-án pályaválasztási szülõi értekezlet tar-
tunk, melyen a felvételi eljárás rendjével ismerkedhetnek
meg a kedves szülõk, illetve segítséget adunk a felvételi
vizsgára történõ jelentkezési lapok kitöltésében. ter-
mészetesen az iskola vezetése, a pályaválasztási felelõs, az
osztályfõnökök is szívesen segítenek, válaszolnak a
felmerülõ kérdésekre.

Bízunk abban, hogy valamennyi diákunk felelõs dön-
téshozatal után felvételit nyer majd abba a középiskolába,
amelyik pályaválasztási elképzeléseinek a legjobban
megfelel.

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó határidõk:
2012. december 10. Jelentkezés a központi írásbeli

felvételi vizsgára
2013. január 18. Központi írásbeli a hat- és nyolc

évfolyamos gimnáziumokba
2013. január 19. Központi írásbeli a kilencedik évfolyamra
2013. január 24. Pótló vizsga idõpontja
2013. február 7. A tanulók értesítése az írásbeli ered-

ményrõl
2013. február 15. Jelentkezési lapok leadási határideje
2013. február 18. - március 8. Szóbeli maghallgatások
2013. március 13. Ideiglenes felvételi jegyzék

kifüggesztése a középiskolában
2013. március 18-19. Tanulói adatlapok módosítása
2013. március 20. Módosított tanulói adatlapok

megküldése a Felvételi Központnak
2013. április 25. Értesítés a felvételrõl/elutasításról
2013. június 01. Jogorvoslati kérelmek elbírálása
2013. június 26-28. Beiratkozás a középiskolába

Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelõs
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A Bábolnai „MÉRFÖLDKÕ” Turiszti-
kai Csoport õszi kirándulást szervezett
a Gaja-patakhoz. A patak a Keleti-Ba-
kony legfontosabb vízfolyása.
Nagyesztergár mellett ered, 20 kilomé-
teren át kelet felé folyik, majd
Bodajknál délre fordul, hogy Moha
község alatt a Móri-vízzel, Székesfe-
hérvár mellett pedig a Sárvízzel és a
Séddel egyesülve a Nádor-csatornán a
Dunába fusson. Két gyönyörû szur-
dokvölgye van, az egyik Bakonynána

alatt az un. Római-fürdõ, -
ahová jövõre tervezünk túrát -
és Bodajk mögött, amit októ-
ber 13-án látogattunk meg.

Mint mindig most is az „órá-
tól” indultunk, és egy órás bu-
szozás után megérkeztünk
Bodajkra a római katolikus
(Segítõ Szûz Mária) templom-
hoz. Az 1728 és 1742 között
épült volt kapucinus templo-

mot és a legrégibb magyar búcsújáró
városkát idegenvezetõ mutatta be.

A kegyhelytõl busszal mentünk to-
vább a szurdok varjúvári bejáratához.

Miután átmásztunk a vadaskert kerí-
tésén, a patak mellett egy félórányi sé-
ta után jutottunk el az Ádám-Éva fáig.
Régen két öreg tölgy állt itt, a nagyobb
termetû Ádám és a kisebb, Éva. Ádám
a 60-as években tûz áldozata lett és ki-
dõlt, azóta természetes híd a Gaján. A
megmaradt fa átvette társa nevét is, de

ma már csak egy kopjafa emlékeztet
az Ádám-Éva fára.

Rövid pihenõ után a patak túlsó
partjától elindultunk felfelé a Vaske-
reszthez, melyet 1870-es években Gróf
Károlyi Imre emlékére állíttatta fel a
családja. Leereszkedve a hegyrõl a
Millenniumi kereszt mellett kicsit meg-
pihenve jutottunk vissza a patakból
duzzasztott halastóhoz. Ebéd és egy
hosszabb pihenõ után indultunk to-
vább, hogy ismét megnézzük fentrõl a
völgyet. Fent a meredek sziklák szélén
elhelyezett padhoz érve gyönyörû kilá-
tás fogadott bennünket.

Az Alba-Régia-forrás felé vettük
utunkat, hogy a Kesellõ dombi szobor-
parkon keresztül eljussunk a Bodajk
fölé magasodó kálvária-domb ötala-
kos barokk szoborcsoportjához. 

Visszaérve a templomhoz, már várt
ránk a buszunk, hogy elinduljunk ha-
zafelé. Errõl a túráról is sok szép él-
ménynyel térhettünk haza.

Bihari Gábor

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete immár negye-
dik alkalommal rendezte meg 2012. október 20-án a „Du-
nán innen, Dunán túl” elnevezésû hagyományõrzõ találko-
zót, amelynek keretében átadták az idei „Égig Érõ Fa” díja-
kat is.

A rendezvény elõtt a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
jóvoltából a Ménesudvarban lévõ Kamaraterem elõterében
Mátray Magdolna gyönyörû csipkéibõl a szervezõk
Csicsatka Judit segítségével emlékkiállítást rendeztek,
amely a rendezvény ideje alatt volt megtekinthetõ. A kiállí-
tás megnyitójában Mátray Magdolna bábolnaiak által is jól
ismert alkotói életpályáját, hitvallását, közösségi tevékeny-
ségét méltatta a dr. Faragó István, a Rákóczi Szövetség Bá-
bolnai Szervezetének elnöke, majd a szellemi hagyaték ré-
szeként az alkotó életerejét, a sors áldásként való megélé-
sét hangsúlyozta a szervezet ügyvivõje.

A kiállítás megnyitója után a színpadon az elnök röviden
bemutatta az egyesület céljait, mûködését. A Rákóczi Szö-
vetség több mint 20 éve mûködõ, kiemelten közhasznú
szervezet, amely immár az egész kárpát-medencei magyar-
ság szolgálatában állva több mint 50000 taggal, több száz
helyi alapszervezettel mûködik határokon innen és túl. Ki-

emelten szólt továbbá a felvidéki beiskolázási programról,
annak támogatására buzdította a megjelenteket.

A mûsort – immár hagyományosan – a Cseperedõk fellé-
pése nyitotta, amit az idei határon túli vendég, a köbölkúti
Vadvirág Néptánc Csoport fellépése követett.

A köbölkúti magyar tannyelvû alapiskola igazgatójának
levelét a csoport vezetõje olvasta fel. A mély hangú üzenet
üdvözölte a bábolnaiakat, bemutatta Köbölkút települést és
külön szólt arról a személyes kötõdésrõl, ami õket
Rombauerné Lovas Tündéhez köti. Köbölkút község legje-
lentõsebb egyénisége ugyanis Rombauerné Lovas Tünde
dédapja Stampay János volt, aki helyi kántortanítóként,
majd iskolaigazgatóként 70 évig munkálkodott a faluban.
Stampay Jánosnak kiváló érzéke volt a zenéhez, tevékeny-
sége a tanítás és a zene mellett az irodalomra is kiterjedt.
Stampay 1895-ben adta ki énekgyûjteményét, amely 41 ki-
adást ért meg. Ezért a munkáját 1902-ben a pápa „Croce di
benemerenti” érdemrenddel tüntette ki. Stampay János
1934-ig tanított Köbölkúton, nevét és emlékét a helyi iskola,
a község fõutcája és emléktábla õrzi. A család a felvidéki
magyarokat ért igazságtalanságokat is elszenvedte, ugyan-
is Stampay János családját a máig hatályban lévõ Benes
dekrétum alapján kitelepítették a Felvidékrõl.

Az „Égig Érõ Fa – Magyar Hagyományért” díj idei határon
túli díjazottja a köbölkúti Vadvirág Néptánc Csoport lett, a
helyi díjazott pedig a nyáron elhunyt Mátray Magdolna, aki-
nek mûvészi, kézmûves és közösségépítõ tevékenységét a
díjat átadó dr. Faragó István méltatta. Elmondta, hogy ez a
díj Mátray Magdolnának gyakorlatilag járt, hiszen a díj ala-
pítása óta világos volt, hogy a helyi hagyományõrzés egyik
legjelentõsebb személyisége erre érdemes. A döntés még
tavasszal megszületett a díj odaítélésérõl, azonban azt a dí-
jazott személyesen már nem tudta átvenni, képviseletében
férje, dr. Mátray Árpád és Gyöngyi lányuk fogadta a hosszú
évek munkájával kiérdemelt elismerést. 

A programot szokás szerint szeretetvendégség és jó han-
gulatú beszélgetés zárta.

„DUNÁN INNEN, DUNÁN TÚL” HAGYOMÁNYÕRZÕK TALÁLKOZÓJA

A BAKONY KELETI KAPUJA
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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

TERMELÕI AJÁNLAT
BEVEZETÕ ÁRON,
DECEMBER 8-TÓL

A KÉSZLET EREJÉIG
Ha Ön ínyenc és szereti az igazi házias

ízeket, akkor nem hiányozhat konyhájából 
a kukoricadarán nevelt COBB (,,kétlábon járó

csirkemell’’) fajtájú csirkehús.

Vágnivaló csirke (2–2,5 kg/db) 440 Ft/kg
Friss vagy elõhûtött, 

konyhakész csirke: 740 Ft/kg
Érdeklõdés, elõjegyzés, megrendelés,

bõvebb felvilágosítás 

Ács Fõ u. 17. sz. alatt 

vagy a 20/9150-343 telefonszámon

Higgye el ,,ha ezt kipróbálja,
többé csak ezt kívánja’’!

Herczeg Róbert õstermelõ

„ Á L O M Ú T ”
GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT 2012

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. rajzpályázatot hirdet
3-14 éves korú gyerekeknek „Álomút” címmel.
Küldj egy rajzot nekünk, aminek a témája az úthoz
kapcsolódik, például közlekedés, útépítés, a jövõ útja,
út és környezet kapcsolata stb., hiszen a nyeremény
nem más, mint egy kirándulás Közép-Európa legnagy-
obb úttörténeti múzeumába, a Kiskõrösi Közúti
Szakgyûjteménybe!

Az alkotásokat zárt borítékban a következõ címre 
kérjük postán elküldeni:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs 
önálló fõosztály

„Álomút” gyermekrajzpályázat
1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

Beküldési határidõ november 30.
További info, pályázati feltételek:

kommunikacio@kozut.hu

KEDVES BÁBOLNAIAK!
Szeretettel várunk mindenkit 
a négy adventi vasárnapon, 

december 2-án, 9-én, 16-án 
és 23-án 17 órától,

közös éneklésre városunk
Betleheméhez, 

melyet a Katolikus Templom elõtti területen
állítunk fel.

Ha nem ismeri, nem tudja az énekeket, 
az sem probléma, együtt énekelve mindenki 

megtanulhatja azokat. Jöjjenek el minél többen, 
hogy átérezhessük az ünnepi készülõdés 

közösségformáló erejét!
Betlehem készítõ ,,csapat’’

Megváltoztak a szelektív szigetek 
gyûjtési idõpontjai!

2012-ben a szelektív szigetekrõl begyûjtött cso-
magolási hulladék mennyisége folyamatos növekedést
mutat, ezért a szolgáltató GyõrSzol Kft. megváltoztatja a
gyûjtés és ürítés gyakoriságát. Az intézkedést az elmúlt
idõszak tapasztalatai, valamint lakossági bejelentések is
alátámasztják. NOVEMBER 1-JÉTÕL A MÛANYAGOT
ÉS PAPÍRHULLADÉKOT HÉTFÕN, CSÜTÖRTÖKÖN,
SZOMBATON, FÉMET ÉS ÜVEGET PÁRATLAN
SZOMBATOKON gyûjti és szállítja a Gyõri
Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 11. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 18. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 25. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER   2. –  Vasárnap 11 óra
Advent 1. vasárnapja    Úrvacsora
DECEMBER   9. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 16. –  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
NOVEMBER 18. 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. NOVEMBER

11-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 32. vasárnap 10.45 órakor szentmise
18-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 33. vasárnap 10.45 órakor szentmise
25-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Krisztus Király ünnepe 10.45 órakor szentmise

2012. DECEMBER
2-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
ADVENT I. 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

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

(Nyírõ András)

FELHÍVÁS
Egy jó hangulatú délután eltöltése reményében 

csecsemõgondozási
és gyermekápolási vetélkedõt

szervezünk.
Lelkes, aktív házaspárok jelentkezését várjuk!

Helyszín: Általános Iskola mûvészeti terme
Idõpont: 2012. november 23. (péntek) 15.30 óra

Jelentkezési határidõ: 2012. NOVEMBER 15.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet a gyermekorvosi 

rendelõben!

Dr. Kiss Katalin
házi gyermekorvos

Hérics Józsefné
védõnõ

Kuti Erika
gyermekkörzeti assz.

KKaattaalliinn-bbááll
Szeretettel várjuk

A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
jótékonysági, batyus báljára

Bábolnán a Szabadidõközpontban

2012. november 24-én 
Retró Disco és meglepetés mûsor

szórakoztatja a vendégeket!
Kezdés: 19 órától

A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Helyfoglalás:
– Százszorszép Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,

valamint az intézmény  369-030 telefonszámán
– Csillagné Mészáros Anita  20/489 28 82
– Antos Zsófia 20/325 56 33
– Lukáts Orsolya 70/524 14 98

Mindenkit szeretettel várunk!

A támogatni szándékozók 500 Ft-os 
„Támogató” jegyek vásárlásával segíthetik

intézményünket!
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ÉVADZÁRÓ HORGÁSZVERSENY
Október 13-án rendezte évadzáró páros horgászverse-

nyét az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület. A negyven
horgász a tó túlsó, legelõ felõli oldalán próbálkozhatott reg-
gel héttõl délután négyig. A szervezet a hosszú idõtartamú
versenyeit mindig párosversenyként hirdeti meg, bár ez al-
kalommal egy szeptemberben elmaradt versenyalkalmat is
megpróbáltak pótolni. 

A versenyzõk többségét ezúttal messze elkerülte a sze-
rencse, de a türelmesek kitartottak a megmérettetés végé-

ig. Ha nem is
fogtak semmit,
azért megtud-
hatták, kik mel-
lé állt a szeren-
cse, vagy me-
lyek voltak a
legjobb hor-
gászhelyek. Pe-
dig néhány
nappal a ver-
seny elõtt tizen-

öt mázsa pontyot telepítettek az Ölbõi-tóba, így a mennyi-
ség biztosított volt. De mint tudjuk, ahány horgász, annyifé-
le magyarázattal tud szolgálni a halak „passzív viselkedé-
sére”. 

Hamarosan még két mázsa csuka és néhány mázsa ká-
rász is a tóban fog úszkálni remélve, hogy horogra akad.

A versenyt Babos Béla és Blaesius Ede páros nyerte
12,1 kg kifogott hallal, második Istenes Károly és Istenes
Bence lett 11,89 kg-os eredménnyel, harmadikként pedig
Kiss Attila és Martis Róbert végzett 11,84 kg fogással.

Hamarosan téli álomba szenderül az Ölbõi-tó, de addig
még számos teendõ akad – mondta el lapunknak dr.
Szallerbeck Zsolt elnök. A száraz, aszályos idõjárás miatt
sajnos jelentõsen csökkent a víz mennyisége, mintegy 50-
60 cm-rel alacsonyabb a szint. Ezért egy közeli tóból - me-
lyet éppen lehalásznak – tudják feltölteni a tavat megfelelõ
szintre. Ezenkívül a téli idõszakban végzik majd el a tó kö-
rüli fontosabb karbantartási munkákat, de az év végi admi-
nisztratív teendõkre is sor kerül. Természetesen január ele-
jére összehívják a tagságot is a szokásos közgyûlésre,
ahol döntenek majd a jövõbeni tennivalókról.

ULTRAMARATON FELFRISSÜLT
SZERVEZÉSI SZEMLÉLETTEL

Október 19-én 9 órakor Bécsben rajtolt a Bécs-Pozsony-
Budapest Ultramaraton 333 kilométeres távú futóverseny. A
három országra szóló sportviadal harmadik napján ejtették
útba városunkat a futók. A nemzetközi sportbarátságot
mindig erõsebbre szövõ, nagyszabású utcai futóverseny a
rendszeres testmozgás fontosságára irányítja a figyelmet,
de a felfrissült szervezési szemléletnek köszönhetõen az
amatõr futóknak és a kerékpárral teljesítõknek is nagyobb
esélyt ad. A versenyzõk számos kategóriában indulhattak.
A figyelem középpontjában leginkább az egyéni futók áll-
tak, akik öt nap alatt heroikus küzdelemben gyõzték le az
egyes etapokat. Ezen kívül párosban, négy plusz egyes
kategóriában, nyolc plusz kétfõs váltóban, húsztagú csap-
atokban folyt a verseny Bécstõl Poszonyon át Budapestig.

MÛFÛRÕL MÛFÛRE
A Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgópá-

lya építési programját még májusban tárgyalta a képviselõ-
testület. Az azóta eltelt idõszakban kiderült, a testület be-
nyújtott pályázata sikeres lett, ennek eredményeképpen ok-
tóber 12-én átadták építési területként a kivitelezõ számára
a Bábolnai Általános Iskola udvarán az egykori kresz-park
helyét, itt épülhet meg ugyanis a futball-utánpótlás feltétele-
inek biztosítására szolgáló mûfüves grundpálya. 

A várostól mintegy négy és fél millió forintot igénylõ tö-
rekvés a helyi fiatalok sportolási lehetõségeit bõvíti. Az épí-
tést kezdeményezõ Popovics György megyegyûlési elnök
elképzelései szerint a város legkisebbjei is használják majd
az új létesítményt. Október 15-én megtörtént az elsõ kapa-
vágás, a kivitelezõnek harminc napja van, hogy készre je-
lentse a beruházást. A bábolnai labdarúgás utánpótlását
pártoló és támogató megyegyûlési elnököt faggatva meg-
tudtuk, a pálya az iskolai testnevelésbe is bevonható. 

A pályát építõ vállalkozás a hét éve létesült, használatban
lévõ nagy mûfüves pályát is felmérte Popovics György, a
BSE 100 klub megalapítója kérésére. A kivitelezõ szerint a
felújítás nem, csupán a gyepszõnyegcsere jelent megol-
dást.

KAYSER KUPA
– már hat éve hûségesek Bábolnához

Október 13-án immár hatodik alkalommal rendezték meg
sportcsarnokunkban azt a labdarúgó tornát, melyen komá-
romi, esztergomi, gyõri, váci és móri autóalkatrész gyártó
cégek amatõr focicsapatai mérték össze tudásukat. A szer-
vezõ vállalatról elnevezett „Kayser Kupa” ezúttal is kitûnõ,
baráti hangulatban zajlott, hiszen a torna célja nem elsõsor-
ban a versengés, hanem az évenkénti találkozás olyanok-
kal, akikkel hétköznapi munkájuk során üzleti kapcsolatban
állnak. Azért persze mindenki a gyõzelemért hajt, de a
sportszerûség, a barátság mindenek felett áll. 

A szervezõk hûségesek Bábolnához, hiszen amint el-
mondták, itt olyan helyszínre találtak, amely nemcsak köny-
nyen megközelíthetõ partnereik számára, hanem kellemes,
minden igényt kielégítõ sportolási lehetõséget biztosít.

Kézilabdás lányaink október 7-én az Ács együttesét fo-
gadták sportcsarnokunkban. A két csapat közti küzdelmek
korábban általában bábolnai sikerrel végzõdtek, ám a mos-
tani megfogyatkozott, kissé megfiatalodott hazai gárda
nem bírt a nem túl erõs ácsiakkal. Nálunk sajnos sok a sé-
rült, Szántó Zita edzõ még mindig nem elégedett az edzés-
látogatottsággal, ami a csapatjáték gyengülését okozza. Hi-
ába 3-4 rutinos játékos által hozott stabil teljesítmény, ha a
többiek még mindig nem tudnak felzárkózni a megfelelõ
teljesítményhez. Bábolna – Ács 21 : 26.

A bajnoki szezon elsõ körének utolsó mérkõzését Környe
ellen játszották kéziseink. A Tatabányán lebonyolított talál-
kozón 23:19 arányú vereséget szenvedtek. A folytatásra no-
vember 11-én Kisbéren kerül sor. 

KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

MÉG MINDIG SOK A VERESÉG



Labdarúgóink, akik a szeptember végi két fordulót súlyos
hazai és idegenbeli vereséggel zárták, „megfogyva bár, de
törve nem” léptek pályára a Tardos együttesével szemben
hazai pályán. Küzdelmes, általában meddõ mezõnyjátékból
álló mérkõzésen focistáink megmutatták, hogy cserék nél-
kül is állni tudják a sarat. A tartalékos gárda sovány, ámde
fontos gyõzelmet aratott a szezonban elõször pályára lépõ
Greiner Márton góljának köszönhetõen. Bábolna SE –
Tardos FC 1 : 0. 

U19-es labdarúgócsapatunk is leeresztett az elmúlt hét-
végén, ám Ozoróczy Gábor tanítványai a Tardos ellen ismét
megmutatták, jogosan tartják õket a megye legjobbjainak.
Fegyelmezett, tervszerû, tudatos játékukkal megmutatták, a
bábolnai sport valóban zászlóshajójának tekintheti az
együttest. Bábolna SE U19 – Tardos FC U19 4 : 0.

Focistáink ezt követõen Etén vendégeskedtek. A tabellán
három hellyel mögöttünk álló vendéglátók ellen fontos lett
volna nyerni, amire minden esély megvolt annak ellenére,
hogy több meghatározó játékost volt kénytelen nélkülözni
Csongrádi Péter edzõ. Mint mondta, olyan gólokat kaptunk,
melyek könnyen elkerülhetõek lettek volna. Az elsõ félidõt
mi zártuk jobban, vezettünk 1 : 0-ra, de négy perccel a má-
sodik játékrész megkezdését követõen már egyenlítettek is
az eteiek. Aztán sajnos õk rúgtak kettõt, amire csupán a le-
fújás elõtt két perccel sikerült válaszolni, de ez már kevés
volt az üdvösséghez. Ete SE – Bábolna SE 3 : 2. U19-eseink
tovább folytathatták volna sikersorozatukat, ám az Ete ellen
nem várt nehézségek léptek fel. Nyáron a BSE Etérõl öt já-
tékost igazolt az ificsapatba, pótolandó a távozottakat.
Ezért a mostani találkozó különösen kiélezetté vált, mert a
hazaiak szinte „élet-halál kérdést” csináltak a mérkõzésbõl.
Meglepték ifistáinkat, akik csupán egy döntetlent tudtak ki-
hozni a meccsbõl. Ete SE U19 – Bábolna SE U19 1 : 1.

Kissé gyengélkedõ labdarúgóink a bajnoki szezon elején
rosszul kezdõ esztergomiakhoz látogattak a szezon tizedik
fordulójában. A hazaiak már kapaszkodnak felfelé a tabel-

lán, ám focistáink nem adták könnyen bõrüket. Az elsõ fél-
idõ derekán bekapott gólt követõen egyik csapat sem tud-
ta megzörgetni a hálót, mindenesetre a játékvezetõnek sok
dolga akadt: Esztergomnak három, nekünk öt sárga lapot
is kiosztott. FC Esztergom – Bábona SE 1 : 0.

Az U19-es csapat remekelt Esztergomban. Ozoróczi Gá-
bor tanítványai a listavezetõnek megmutatták, ki a legény a
gáton. Rengeteget készültek a találkozóra, minden azon
múlt pillanatnyilag ki lesz jobb idegállapotban. Fiataljaink
érdemeit erõsíti, hogy az Esztergom nyolc forduló alatt
mindössze négy gólt kapott, ifistáink 45 perc alatt rúgtak
nekik négyet. FC Esztergom U19 – Bábolna SE U19 0 : 4.

Két idegenbeli mérkõzést követõen végre hazai pályán
játszott labdarúgócsapatunk. A bajnokaspiráns, a forduló
elõtt harmadik helyezett Vértesszõlõs látogatott Bábolnára.
Együttesünk nincs jó passzban, sérüléshullám nehezíti éle-
tüket. Ezen a találkozón is hiányzott néhány kulcsember,
ennek megfelelõen az ellenfél lendületesen kezdett. Már a
hetedik percben megkaptuk az elsõ gólt, majd tizenkét perc
múlva a következõt. Csupán a szünet elõtt két perccel sike-
rült szépíteni Tóbiás remek találatának köszönhetõen. A
második játékrész hullámzó mezõnyjátékkal telt, legénye-
ink elõtt néha felcsillant az egyenlítés lehetõsége. Ám a já-
tékvezetõ egy olyan szabálytalanságért ítélt tizenegyest,
amely legtöbbek meglátása szerint a tizenhatos vonalán kí-
vül történt. Ez a gól megtörte együttesünket, így gyõzött az
erõsebb, felkészültebb vendégcsapat. Bábolna SE –
Vértesszõlõs SE 1 : 3, ifi 3 : 0.

U19-es ifjúsági együttesünk ezúttal is olyan ellenféllel
mérkõzött, aki az élbolyhoz tartozik. Fiataljaink a meccs ja-
varészében nem bírtak ellenfelükkel, nem sikerült saját,
megszokott játékstílusukat produkálni. Csupán a találkozó
utolsó negyedében tudták széthúzni az ellenfél védelmét,
aminek meg is lett az eredménye. Az utolsó tíz percben há-
rom gólt szereztek, mellyel megtartották tabellán elfoglalt
vezetõ helyüket. Bábolna SE U19 – Vértesszõlõs U19 3 : 0.
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

SZERENCSÉTLEN SÉRÜLÉSHULLÁM, GYENGÉLKEDÕ JÁTÉK,
IFISTÁINK VISZONT LISTAVEZETÕK

NB II-es tekecsapatunk október 6-án hazai pályán ját-
szott, az újonc és egyben listavezetõ Jánossomorja együt-
tesét látták vendégül. Tekéseink nem hagytak kétséget afe-
lõl, hogy a dobogó valamelyik fokáért szálltak küzdelembe.
Minden játékos 500 fa feletti teljesítményt nyújtott, ami meg-
nyugtató gyõzelmet eredményezett. Bábolna –
Jánossomorja 7 : 1.

Ismét nehéz ellenfél következett, együttesünk Herendre
látogatott. Játékosaink kissé tartottak ellenfelüktõl, így újból
színre lépett az „idegen pálya szindróma”, mely néha
bénítólag hat a csapatra. Skuba István szakosztályvezetõ
szerint ennek ellenére kis szerencsével döntetlenre is hoz-
hatták volna a találkozót, de sajnos több mint száz fával ki-
kaptak. Herend  - Bábolna 6 : 2.

Október 20-án tekecsapatunk a listavezetõ Szany együt-
tesét fogadta. Legényeink olyan magabiztos teljesítményt
nyújtottak, ami ellen nem volt orvosság. Játékosaink fordu-
lóról fordulóra jóval 500 fa feletti teljesítményt produkáltak,

így aki ellenük a bûvös szám alatt teljesít, nem szerezhet
pontot. Ezúttal 123 fa különbséggel gyõztek a rangadón. If-
júsági játékosunk is remekelt, Jurics Gergõ határozott do-
básaival utasította maga mögé ellenfelét. Bábolna SE –
Szanyi SE 6 : 2.

Október utolsó vasárnapján NB II-es tekézõink Sárvárra
látogattak. A mezõny alsó régiójához tartozó vasi gárda el-
len nem volt nehéz dolga együttesünknek. Meggyõzõ fö-
lénnyel, 56 fás különbséggel utasították maguk mögé
vendéglátójukat. Az ifjúsági játékosnak ezúttal nem sikerült
a gyõzelem. Sárvári Kinizsi – Bábolna SE 1 : 7.

Eddigi teljesítményüknek köszönhetõen tekecsapatunk
az NB II nyugati csoportjának második helyén áll és folytat-
ja eltökélt küzdelmét a bajnokság megnyeréséért.

A csapatbajnoki küzdelmek mellett játékosaink részt
vesznek a Gyõr Városi Férfi Egyéni Bajnokságban is. A me-
gyei selejtezõket követõen a Bábolna SE kilenc tekézõje
közül öten vívták ki a megyei döntõben való szereplést: Ba-
lom Sándor, – õ az elõkelõ harmadik helyen jutott tovább –
Balogh István, Mogyorósi Balázs, Torma József és Barányi
Ferenc küzdhet a legjobb helyezésekért.

TEKE NB II

KÜZDELEM AZ ELSÕSÉGÉRT
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Bábolna bõvelkedik az eredményes
sportolókban. Komárom-Esztergom
megye ifjúsági bajnoka, regionális baj-
nok csapatban és egyéniben. Tornyos
Fanni hobbija, sõt életcélja a lovaglás.
Kisgyermekként voltizsált, most saját
lovával versenyez díjugratásban. A sok
munka, odaadás beérni látszik. Fanni
a Kisbábolna Lovas Klub színeiben lo-
vagol, 2008 óta fõképp megyei, terüle-
ti versenyeken vesz részt. 

2004-ben a Ménesbirtok lovardájá-
ban kezdett barátkozni a lovakkal,
nagypapája – aki valaha lovagolt, ver-
senyzõ volt – szerettette meg vele a
sportágat. Kezdetben Prekler Orsolya
voltizscsoportjába járt, a bábolnaiak
több akrobatikus fellépésüknek lehet-
tek szemtanúi. 

Aztán váltott, mindig is a díjugratás
volt a kedvenc száma, ezért eltökélten
kezdett ezzel foglalkozni. 2008-ra már
olyan szintre jutott, hogy elkezdett ver-
senyezni. Elõször a kezdõ lovasok ka-

tegóriájában 80-90 cm-es akadályok-
kal tarkított pályán, majd fokozatosan
jöttek a komolyabb osztályok. 2010-
ben kapott saját lovat, ami bevallása
szerint jelentõs elõrelépés volt ver-
senyzõi pályafutásában. 

Lucky nevû lovával 2012. szeptem-
berében érte el elsõ nagyobb sikerét,
Komárom-Esztergom megye ifjúsági
bajnoka lett. Erre az eredményre azért
is különösen büszke, mert a megyei
döntõt Bábolnán, a nemrég elkészült
lovaspályán rendezték. Az itt elért
eredményének köszönhetõen tagja
lett a megyei díjugrató csapatnak, akik
a Nyugat-Magyarországi Regionális
Döntõben bizonyítottak Dunakilitin.
Tornyos Fanni egyéniben négy megye
ifjúsági bajnoka lett és a csapat is a
dobogó legmagasabb fokára állhatott.

Jövõre a megyei, területi versenyek
mellett a korosztályos Championatust
is megcélozza. Edzõje, Horváth József
– aki immár hat éve foglalkozik

Fannival – is tehetséges és bátor tanít-
ványa szép eredményeiben bízik. Azt
mondja, egy jobb lóval felnõtt verseny-
zõként akár magasabb osztályban is
megállná a helyét.

A Gyermek- és Pónilovasok Országos Szövetsége októ-
ber 6-7-én rendezte meg a 2012. évi Országos Bajnokságát
Pátyon. Haladó díjlovaglás versenyszámban a bábolnai
Suhayda Anna is indult. Anna a Kisbábolna Lovas Klub díj-
lovas versenyzõje, edzõje Jakus Zsófia, lova Rendy. 

A felkészülés lovat, lovast és edzõt is megterhelõ kemény
munka volt. A kétnapos versenyen a két versenyszám átlag-
pontszáma alapján hirdettek bajnokot. Anna elsõ napon az
izgalom és a lámpaláz ellenére ezüstérmes lett. Vasárnap a
döntõn már nyugodtabban versenyzett ló és lovasa, ami
meglátszott a magasabb pontszámon is. Szép lovaglással
ezen a napon is a 2. helyen végeztek.

Összetettben Anna Rendy lovával bronzérmes lett.
Köszönet a Kisbábolna Lovas Klubnak és Jakus Zsófi-

nak, aki lelkiismeretes és kitartó edzõi munkájával segítette
Annát ehhez a szép eredményhez! GRATULÁLUNK!

Az évente egy alkalommal megren-
dezésre kerülõ Lovastusa Tanintézeti
Bajnokságnak a tavalyihoz hasonlóan
ismét a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft. adott otthont október 20-án és 21-
én. A színvonalas versenyen hazai tan-
intézetek lovasai díjlovaglásban, terep-
lovaglásban és díjugratásban mérték
össze erejüket azt követõen, hogy ta-

vasszal minõsítõ megmérettetésen
kvalifikálták magukat a bajnokságra.

A sportág számára Bábolna, mint
versenyhelyszín számos szempontból
ideális, ezt fogalmazta meg a váloga-
tott szövetségi kapitánya, Schaller Gá-
bor is. A megközelíthetõséget emelte
ki, mint mondta, az autópálya közelsé-
ge meghatározó szempont, de ami a
legfontosabb, hogy kitûnõ területi
adottságokkal rendelkezik a
Ménesbirtok. A lovak és versenyzõk el-
szállásolása, a versenyhelyszínek köz-
vetlen közelsége és az új négyévsza-
kos pálya mind amellett szólnak, hogy
akár nemzetközi versenyeket is ren-
dezhetnének. 

Jónás Melinda, a bábolnai lova-
siskola tanára - példát mutatva tanítvá-
nyainak - indult a military versenyen.
Kérdésünkre elmondta, pedagógus
kollégáival igyekeznek népszerûsíteni
a diákok körében a lovastusát. A szak-
ágban õ is kezdõ versenyzõnek szá-
mít, ezért még kevés tapasztalattal ren-
delkezik. A terepversenyben a tanárnõ
az elsõ néhány akadályt kissé döcögõ-
sen vette, de aztán lovával együtt egy-
re jobban belemelegedtek az ugrások
teljesítésébe, így elégedett lehetett lo-
vával. Diákjai lelkesen szurkoltak, sza-
ladtak akadályról akadályra, ami plusz
töltést adott a továbbiakhoz.

Hantos

NÉGY MEGYE DÍJUGRATÓ BAJNOKA

GYEPOSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG - BÁBOLNAI DÍJLOVAS SIKER

LOVASTUSA BAJNOKSÁG BÁBOLNÁN
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A diákok mezõnyében nyolc, a felnõtteknél hat csapat és
kilenc egyéni versenyzõ teljesítette a tizennegyedik alka-
lommal megrendezett Mini BB – Bõny-Bábolna – futóver-
seny 8800 m-es távját október 21-én. A Mini BB a Bécs-Bu-
dapest Ultramaraton futóverseny elõfutára, célja a nemzet-

közi sportattrakció betétszámaként a futás és az
atlétika népszerûsítése. 

Az általános iskolások nyolcfõs váltócsapatok-
ban indulhattak, futónként átlag 1100 m-t teljesí-
tettek, a felnõttek egyéniben és váltóban futhat-
ták le a távot. Muraközi László fõszervezõtõl,
Bõny Község polgármesterétõl megtudtuk, Bana,
Bábolna, Bõny, Gyönyû, Nagyszentjános, Farád
és Pázmánd futóin kívül Budapestrõl és a felvidé-
ki Vásárútról is érkeztek versenyzõk. Kiemelte,
hogy kitûnõ viszonyt ápolnak a megújult ultrama-
raton  szervezõivel, tõlük a díjazáshoz kaptak tá-
mogatást, sõt, õk biztosították a versenyzõk szál-
lításához szükséges autóbuszt is.

A futók vasárnap 10 órakor rajtoltak a bõnyi fa-
luközpontból, a célszalagot Bábolna központjá-
ban, a postánál szakították át. Az eredményhirde-
tésre Bõnyön került sor. 

A Gõgösné Rovács Ágnes és Vasné Hun Judit
tanárnõk által irányított Simon Bence, Kéri Virág,

Horváth Márkó, Komora Ildikó, Szabó Lotti, Demissie
Salome, Takács Kornél, Sulyok Ákos összetételû bábolnai
váltó a harmadik helyen végzett. Jövõre már a tizenötödik
Mini BB lesz várhatóan néhány ünnepi meglepetéssel.

HP

Huszadik alkalommal rendezte meg a Komárom-Eszter-
gom Megyei Atlétikai Szövetség a Fiókmaraton elnevezésû
futóversenyét. Október 13-án a banai mûvelõdési ház elõl
rajtoltak az öt település: Bana, Bábolna, Bokod, Kocs és
Nagyigmánd futói. A 6-9 évesek 400 méteres és 1 kilométe-
res futószámát a nagyigmándi Magos Mûvelõdési Ház kö-
rül bonyolították le, a nagyobb iskolások és a felnõttek pe-
dig váltókban, vagy egyéni futóként tették meg a
Bana és Nagyigmánd közti tizenhárom kilométe-
res távot. A húsz éves hagyomány ezúttal is kivá-
ló, sportolásra alkalmas idõben és jó hangulat-
ban folytatódott. A Fiókmaratonhoz a Bécs-
Pozsony-Budapest Ultramaratont szervezõ bizott-
ság tagjai és néhány futójuk is csatlakozott.

A korábbi évek hagyományaihoz híven bábol-
nai általános iskolások népes mezõnye futotta
végig váltóban a távot, de volt olyan is, aki egyé-
niben mérettette meg magát. Horváth Zoltán 11.,
Erdei Attila 12. helyen ért célba, a már középisko-
lás Katona Csaba Tamás is másfél órán belül tel-
jesített. A hölgyek mezõnyében Erdei Alexandra
másodikként végzett.

A kisiskolások versenyében Patkó Dóra és
Szabó Bernadett futották le leggyorsabban a 400
m-t. A Bábolnai Általános Iskola váltócsapatai is

rendre a legjobb helyezéseket harcolják ki. Szele Csaba,
Bujáki Bálint, Takács Kornél, Sulyok Ákos elsõ, Füzi Gabri-
ella, Bagó Zsófia, Flaskár Alexa, Komora Ildikó második,
Mátyás Kata, Linz Brigitta, Kovács Zita, Demissie Salomé
szintén második, Bagó Dániel, Somogyi Dávid, Takács Bá-
lint, Krizsán Tibor pedig korosztálya harmadik helyét sze-
rezte meg. 
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