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Új esztendõ érkezik,
szóra nyílik szája,
bárcsak teljesülne
minden kívánsága:
– Lányok mindig nevessenek!
– Fiúk bajuszt növesszenek!
– Asszony, férfi boldog legyen,
másnak rosszat sose tegyen!

FÓRUM

Devecsery László:

Bábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapja
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K EDVES B ÁBOLNAI L AKOSOK !
Az elmúlt években lassan már
megszokhattuk, hogy év végi
számvetéseink középpontjában a
válság hatásai és a kihívások sokaságára adott válaszok álltak…
és a bizakodás, hogy jövõre jobb
lesz!
Így vagyunk ezzel idén is, hiszen 2012 még biztosan a válság
éveként fog a történelem lapjaira
kerülni – és ugyanúgy bizakodunk
és reménykedünk abban is, hogy
a következõ év jobb lehet a mögöttünk hagyottnál.
Ez a bizakodás ugyanakkor már
messze más, mint a pár évvel korábbi reménykedés. Az akkori bizonytalanságot a munkahelyek folyamatos megszûnése, a problémák végeláthatatlan sokasága –
egyszóval az jelentette, hogy nem
lehetett látni a lejtõ alját, a válság
végét. Sokan érezték magukat tehetetlennek és egyben kiszolgáltatottnak.
A helyzet ma ennél már jobb,
ugyanakkor a válság végérõl még
messze nem biztos, hogy beszélhetünk. De azt elmondhatjuk,
hogy igenis lehet és kell is alkalmazkodni a változó körülményekhez és sok munkával – nem utolsósorban pedig összefogással –

ÚJ

nem kényszerülünk arra, hogy
Messiásként csak a válság végét
várjuk.
Mert igaz, hogy a válság hatására szûntek meg munkahelyek –
ami ellen tenni sajnos nem tudunk
–, ugyanakkor a kitartó munkának
van eredménye: az OSI fejlesztésének, a Ziegler Kft., az Aliter-P
Kft. és a Hong Kong Dragon Food
Kft. beruházásának köszönhetõen

KÍNAI VÁLLALKOZÁS INDULT MEG

Fagyasztott töltött tésztatermékeket elõállító üzemet
avatott Bábolnán december 12-én a kínai Hong Kong Dragon Food Kft. A közel egymilliárd forintos beruházás 50 új
munkahelyet teremtett, de a létszám 2013 végére elérheti
a 100 fõt is - mondta el Csen Sao-hsziung ügyvezetõ, aki
a társaság képviseletében az Ötösfogat étteremben látta
vendégül partnereit. Hozzátette, az üzem kapacitása
évente 1500 tonna, ebbõl jelenleg 1200 tonnára biztos piac van egész Európában. A cég Magyarországon most
építi ki értékesítési hálózatát és terveik szerint a nagyobb
áruházláncokban is megjelenik.
Az üzem gyártóterülete 3000 négyzetméter, a hûtõkamrákban 300 tonna töltött tésztát tudnak gyorsfagyasztani.
A termékek között szerepel garnélarákos, halas, marhahúsos, sertéshúsos kocka és garnélarákos ravioli. Az ügyvezetõ elmondta, Ausztriában kereskedelmi vállalkozást és
két áruházat tartanak fent, ahol 20 ember foglalkozik ázsiai ételek kereskedelmével. Az avató ünnepségen jelenlévõ
Czunyiné dr. Bertalan Judit azt hangsúlyozta, hogy példaértékû az az együttmûködés, mely a cég és a munkaügyi
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összesen több mint 100 új munkahely létesülhetett Bábolnán, mely
szám a következõ esztendõben
várhatóan még tovább emelkedhet.
Mindez bizakodásra ad okot,
még akkor is, ha tudjuk, hogy
számtalan egyéb problémával,
változások sokaságával kell szembenéznie a jövõben is tanárnak,
hivatali dolgozónak, vállalkozóknak és munkavállalóknak egyaránt. Ugyanakkor bizonyíték is
arra, hogy érdemes összefogni,
érdemes kitartónak lenni.
A bizakodás mellett pedig különleges várakozással is tekintünk
az elõttünk álló évre, hiszen 2013ban ünnepeljük Bábolna várossá
válásának 10 éves évfordulóját. Ez
az ünnep pedig nem elsõsorban a
településrõl, hanem jóval inkább
az itt élõ emberekrõl, munkájuk
gyümölcsérõl és az összefogás sikerérõl szól.
Ezen ünnepi évforduló jegyében
szeretnék mindenkinek békés,
boldog, közös sikerekben gazdag
új esztendõt kívánni a hivatal minden dolgozója nevében!

www.btv.hu

dr. Horváth Klára
polgármester

B ÁBOLNÁN

központ közt alakult ki. A társaság májusban fogalmazta
meg igényeit és végül az ügyvezetõn kívül az összes munkatársat a munkaügyi központ segítségével választották
ki.
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Ö NKORMÁNYZATI
A múlt esztendõben december 12-én tartották meg munkaterv szerinti soros, utolsó képviselõ-testületi ülésüket a
bábolnai döntéshozók. A határozatképesen tárgyalóasztalhoz ült vezetés az elsõ napirendi pontban a két ülés közötti eseményekrõl szóló beszámolóval, a lejárt idejû határozatokkal foglalkozott.
Szóba került az önkormányzat sikeres kezdeményezése:
a ,,Termelj otthon” címet viselõ, a konyhakertek felvirágoztatását célzó mozgalom, melyet idén is meghirdet. Szó
esett a Bana-Bábolna csatorna létesítési engedélyezés terv
dokumentációnak készítésére beérkezett árajánlatokról,
melyek közül a pénzügyi bizottság a legkedvezõbb árajánlatot fogadta el. Ezen túlmenõen ismét foglalkozott a bizottság a település fáinak állapotával, így a Csikótelepi, a Rákóczi úti, valamint a Mészáros úton található kiszáradó állapotú fákkal, fenyõkkel. Ezek kivágásához, illetve újak telepítéséhez a szakértõi vélemény alapján a bizottság meghozta a
szükséges határozatot. Rendeletek módosításával is foglalkoztak Bábolna elöljárói, így elsõként a lakásrendelet módosítására nézve hozták meg határozatukat. Egyhangú
döntésük alapján, infláció-követõ mértékkel, 6 százalékkal
emelték meg Bábolnán a lakbéreket, így egy piaci alapú
összkomfortos bérlakás díja 410 Ft/hó/m2-rõl 435 Ft/hó/m2
összegre emelkedik a jövõben. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló rendelet módosítása révén ugyancsak a 6
százalékos infláció-követõ díjtétel alkalmazását szabták
meg, így az egyes sírhely ára 3340 forintra, a kettes sírhely
7125 Ft + ÁFA összegre emelkedik. A testület a közterület
használati díjak mértékét is megállapította: az infláció követésével, hat százalékos emeléssel dolgozott itt is. Az építési telkek árát változatlanul hagyták, illetve a 2013-as évre
szintén: 3200 Ft/m2 + ÁFA összegben állapították meg annak összegét. Az összközmûves telek, amely tartalmazza a
víz, csatorna, gáz telekhatáron történõ rendelkezésre állását egy 1000 m2-es telek esetén 3 200 000 forint + ÁFA öszszeg, változatlanul.
Négy százalékos normaemelést szavaztak meg az étkezési térítési díjak esetében, így a bölcsõdés, óvodás gyerekek esetén 335 Ft + ÁFA, általános iskolában napközis étkezés 394 Ft + ÁFA, a menzás ebéd 295 Ft + ÁFA összegre nõ január 1-jétõl. A felnõtt étkezésért, vagyis vendég étkezésért 610 Ft + ÁFA összeget kell fizetni.
Visszatérõ téma volt a talajterhelési rendelet. Január elsejétõl döntésük alapján bevezetésre kerül a talajterhelési díj,
mely azon ingatlantulajdonosokra terjed ki, akik nincsenek
rácsatlakozva a csatornarendszerre. Természetesen, a lehetõség adott mindenki számára, hogy az év folyamán rákössön a rendszerre: ebben az esetben csatornadíjat kötelesek fizetni a tulajdonosok a kibocsátás alapján. Ha ez
nem történik meg ebben az esztendõben, akkor a szennyvíztisztítási számlával nem igazolt kibocsátott szennyvíz
után lesznek kötelesek talajterhelési díjat fizetni az érintettek.
A képviselõk hatályon kívül helyezték az egyes tiltott, kirívóan közönséges magatartásokról szóló rendeletet, miután
az Alkotmánybíróság az ez irányú szabályozás lehetõségét
megsemmisítette az alkotmányellenesség magyarázatával.
A Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás is beszámolt második félévi tevékenységérõl. A kistérségi társulások 2013. június 30-ig kötelesek dönteni, hogy azt továbbmûködtetve, a települések együttmûködésével oldják
meg feladataikat, vagy megszûnnek, és ebben az esetben
a vagyonelszámolást is megteszik.

HÍRADÓ

A következõ napirendi pontokban a grémium elfogadta a
város 2013. évi programtervét, mely egy jubileumi, a várossá válás tízedik évfordulója. Ami a programok szervezésekor is nagy hangsúlyt kap.
Megszavazta saját, 2013. évi munkatervét is a testület, és
bizottságainak beszámolóit.
Kiemelt hangsúlyt kapott a Bábolna város és Bana község önkormányzatai által közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás jóváhagyása. A hosszú távú folyamat az ünnepélyes szerzõdés-aláírást elõzhette
meg, valamint megelõlegezhette a közös önkormányzati hivatal létrejöttének adminisztrációs szervezését is. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelõen bonyolította le a kérdéskör megoldását a vezetõség. Jóváhagyta a települések
közt kötendõ megállapodást, majd a polgármester másnap
aláírta az errõl szóló dokumentumot.
Módosultak az alapellátó orvosok feladatátvállalási szerzõdései is. A törvényi szabályozásnak megfelelõen kiegészítették a feladatátvállalási szerzõdéseket dr. Kiss Katalin,
dr. Jankó Miklós és dr. Fatán István tevékenységére vonatkozóan. A rendelési idõket a szerzõdések mellékletében
szabályozták.
Ez alkalommal bírálták el a döntéshozók a könyvelõi és
könyvvizsgálói feladatok ellátására beérkezett pályázatokat. Döntésük alapján a jövõben is az Améta Kft. végzi a
Szennyvízkezelõ Kft., a Bábolna Tv Nonprofit Kft., valamint
a városi közalapítvány könyvelését. A pályázat kiírásával
mintegy húszezer forint megtakarítást ért el az önkormányzat havonként. A Szennyvízkezelõ Kft. könyvvizsgálói feladatait a jövõben egy tatai szakember látja el.
Az Egyebek napirendi pontban több kardinális kérdést is
megvitattak, és három határozatot is hoztak a napirend
kapcsán. Egyhangúlag döntöttek az iskola mûködésére irányuló szándéknyilatkozat visszavonásáról. (A Bábolnai Általános Iskolát a jövõben is Bábolna Város Önkormányzata
mûködteti, tehát a város marad továbbra is a rezsiköltségek, az általános takarítási, karbantartási feladatok finanszírozója.)
A képviselõk döntése értelmében az Arany János út 3.
szám alatt kell keresni a városi sportcsarnokot, ezt a címet
nevesítették a képviselõk.
A banki konszolidációval is foglalkoztak. Az önkormányzatnak 82 millió forint tõketartozása állt fenn december 12én, a jogszabály szerint az e napon fennálló tartozásokat
vállalta át az állam az 5000 fõ alatti települések esetében.
Az erre irányuló jóváhagyó határozat megszületett, tehát a
városra ez a döntés vonatkozik. A testület felhatalmazta Kocsis Gábor jegyzõt és dr. Horváth Klára polgármestert a
szerzõdési nyilatkozat aláírására, amit december 15-én teljesítettek az OTP-nél és a Pannon Takarékszövetkezetnél.
Az információink szerint ez azt jelenti, hogy december 31ével nem lesz Bábolna önkormányzatának hiteltartozása
egyik pénzintézet felé sem. Ez 35-38 millió forint
(tõke+kamat) pénzmegtakarítást jelent az éves költségvetésben.
Az ezt követõ napirendi pontban közalkalmazottak jutalmazását támogatta egyhangúlag a testület: vásárlási utalványt szavaztak meg minden fõállású, nyolc órában foglalkoztatott közalkalmazottnak.
Zárt ajtók mögött tárgyalt és támogatott a grémium egy
bérlakás iránti kérelmet, az év utolsó döntéseként. 2013. januárjában rendkívüli testületi-ülésen ülnek ismét tárgyalóasztalhoz a város döntéshozói.
www.btv.hu
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HA BÁBOLNA FEJLÕDIK, AZT BANÁN IS ÉRZIK
Február 25-tõl mûködnie kell a közös
önkormányzati hivatalnak

A december 12-ei testületi ülést követõen egy nappal, a
megyében elsõként írták alá Bana és Bábolna polgármesterei, Sáhóné Horváth Márta és dr. Horváth Klára a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásáról szóló szerzõdést. A közigazgatás átszervezésével és a járások kialakításával kapcsolatba hozható megállapodás elõzménye,
hogy a közel 1600 fõs település: Bana képviselõ-testülete
október 18-án úgy döntött, hogy Bábolnával hoz létre közös önkormányzati hivatalt. A december 13-ai ceremónián
jelenlévõ kormánymegbízott, Czunyiné dr. Bertalan Judit
úgy fogalmazott, mindkét település lakossága gyorsabb,
hatékonyabb és magasabb színvonalú ügyintézésre számíthat a közös hivatal felállításával, pláne, hogy Bábolnán
kormányablak is mûködik majd a késõbbiekben. Banán két
fõvel állandó kirendeltséget hoznak létre bábolnai székhelylyel. A banai polgármester ünnepi beszédében kiemelte, a
két települést a közös múlt is összeköti, a szerzõdéssel közös irányban haladnak majd a konszenzusra törekedve. Dr.
Horváth Klára álláspontja szerint az aláírási ceremónia tovább erõsíti Bana és Bábolna kapcsolatát. Mint mondta, komoly várakozás övezi a közös hivatal felállítását, hiszen olcsóbb és gyorsabb ügyintézést remél mindenki a rendszer
bevezetésétõl.
– Az elmúlt években komoly átalakulást láthattunk a mindennapokban, hiszen az oktatástól kezdve a nyugdíjrendszeren át az adózásig számos területen történtek mélyreható változások. Ennek az átalakulásnak a részeként a közös
önkormányzati hivatal felállításával Bana és Bábolna még
közelebb kerülnek egymáshoz. Ne feledjük, más településtõl eltérõen nálunk már volt példa közös együttmûködésre,
hiszen a 70-es évek közepétõl egészen a rendszerváltásig
létezett a Bábolna-Bana Nagyközségi Közös Tanács. 2013.
február 25-tõl egy más, újfajta együttmûködésre nyílhat
esély, melynek eredményeképp reméljük, hogy olyan ügy-

félközpontú rendszer jön létre, mely mindenki megelégedésére a helyi közösség érdekeit szolgálja Banán és Bábolnán egyaránt – mondta ünnepi beszédében a városvezetõ.
A közös hivatal felállítása komoly elõkészítést kívánt a város illetékeseitõl, az ünnepélyes szerzõdés aláírás csupán a
startvonal. A ceremónia másnapján elindult adminisztrációs
teendõkön túl az újesztendõ elsõ napjaiban is gondos elõkészítést kíván a polgármesteri hivatal illetékeseitõl. A banai
rendeletek és szabályzatok, személyi anyagok birtokában
ismét megbeszélések indulnak elsõsorban a közös hivatali
költségvetés vonatkozásában, a közös hivatal költségvetésének elfogadását követõen – mely január közepére tehetõ
– rendelettervezetek készülnek, majd a szabályzatok felülvizsgálata és a közös hivatali SZMSZ is elkészül. A munkaköri leírások felülvizsgálata is egy lépés, január utolsó napjaiban pedig már a közös hivatal arculattervének kérdése
és a pecsétek beszerzése lesz terítéken a meghatározott
ütemterv szerint.

BABAKÖTVÉNY AZ ÉLETKEZDÉSHEZ
A Magyar Állam támogatást nyújt a fiatal felnõttek önálló életkezdésének
anyagi megalapozása céljából minden, 2005. december 31. napját követõen
született gyermek részére. Az életkezdési támogatás - más néven Babakötvény
– jelenlegi összege 42.500 forint (ha a gyermek 2006. évben született, az utalási összeg 40.000 forint)
A 2006. január elseje elõtt született gyerekek életkezdési támogatásban nem
részesülnek, de START-értékpapírszámla szerzõdés köthetõ javukra is, melynek
nyitásakor kötelezõ legalább 25.000 forint befizetése. A START-értékpapírszámla 2012. október elsejétõl kizárólag a Kincstárnál nyitható, a számla nyitása, vezetése ingyenes. A számlára összegkorlát nélküli befizetés teljesíthetõ, amelyhez az állam további kedvezményt biztosít (ez a befizetett összeg 10 százaléka,
legfeljebb évi 6.000 forint.) A számlán elhelyezett összeg, valamint a keletkezett
hozam mentes mindennemû adó, járulék és illeték alól.
Fontos tudni: a bábolnai önkormányzat is kiegészíti az összeget, ha a számla megnyitásra kerül.
A számla nyitásának feltételeirõl érdeklõdni lehet: a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodájában, (nyitva: Hétfõ, keddi és csütörtöki napokon: 8-16 óráig, szerdán: 8-18 óráig, pénteken 8-15
óráig) a 2800 Tatabánya, Fõ tér 32. címen, vagy telefonon a 34/ 310-611-es vezetékes számon, valamint a www.allamkincstar.gov.hu weboldalon lehet.
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MÁR INTÉZKEDIK
AZ E-ON

Városunkban novemberben három,
decemberben hét alkalommal volt tapasztalható rövid idejû áramkimaradás. Az önkormányzat értesítette az
áramszolgáltatót, mely válaszlevelében intézkedésérõl biztosította a bábolnai önkormányzatot.
Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. magyarázatában megfogalmazta: mivel ezek múló zárlatok, a hiba okának megtalálása csak a vezeték
teljes átvizsgálásával és folyamatos figyelésével lehetséges. A hibák esetleges okainak feltárását megkezdte a
szolgáltató. A hibák behatárolásával
zárlatjelzõket telepítenek a hibák szûkítése érdekében. A probléma megoldásáig a lakosság türelmét kérik.

BÁBOLNAI FÓRUM

JÁRÁSI HIVATALOKHOZ

ÁTKERÜLÕ HELYI ÜGYEK
Köztudott, hogy a magyar közigazgatás átszervezésével január elsejétõl a fõvárosban 23 kerületben, vidéken pedig 175
helyen kezdték meg mûködésüket a járási hivatalok, melyek a
kormányhivatalok kirendeltségeként intézik a hatáskörükbe és
illetékességi területükbe tartozó államigazgatási ügyeket.
A járások kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék
határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsák az
államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyû hozzáférést és a jelenleg létezõ ügyintézési helyszínek lehetõség
szerint maradjanak meg. Miután Bábolna a komáromi járáshoz tartozik, és a járási hivatalok létrejöttével a jegyzõi hatáskörök is változtak, így egyes ügyek intézése is Komáromban
történik január elsejétõl.
Bábolnán továbbra is mûködik az okmányiroda, csak a
munkáltatói jogkör változott, továbbra is helyben intézik az okmányirodai feladatok teljes körét. A szociális igazgatási feladatok közül (az idõskorú járadék valamint az ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása; az alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra és az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság megállapítása) került át Komáromba.
A kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok közül a
temetõ fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ feladatok ellátásnak ellenõrzését, a temetkezési tevékenység engedélyeztetési folyamatait. Ugyancsak a járások látják majd el
szinte kizárólagosan a menedékjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat is.
Személyi adatainkat és lakcímünket is a járási hivatalban
tartják nyilván, valamint egyes földügyi igazgatással, hegyközségi szervezettel kapcsolatos ügyek is ide tartoznak.
Az állat- és természetvédelemmel, állattartással összefüggõ
teendõk közül az állatotthonok és állatpanziók létesítésének
engedélyezése is a járási hivatalhoz kerül, megfogalmazott
jogkörüknél fogva korlátozhatja, vagy akár meg is tilthatja az
állattartást.
A járásokban foglalkoznak továbbá a honvédelemmel, ipari-, kereskedelmi- és vízügyi igazgatással összefüggõ ügyekkel, a kulturális örökségvédelem témakörében a járásokhoz
érkeznek a régészeti emlékek, leletekkel kapcsolatos bejelentések is. Az oktatás területén intézkedhet a tanköteles tanuló
igazolatlan mulasztása tárgyában is.
A gyámhivatalok járási gyámhivatal néven folytatják munkájukat. A járási gyámhivatal a gyámhatósági ügyek teljes körét
ellátja. A munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok és az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalok is a járások szakigazgatási szerveiként végzik majd feladataikat.
Változnak az építésügyi és építésfelügyeleti hatáskörök is.
Megyénkben az esztergomi és a komáromi járásban lesz építésügyi hivatal, a tatabányaiban pedig építésügyi és örökségvédelmi hivatal.
Nem árt tudni, hogy január elsejétõl az építésfelügyeleti hatóság nemcsak hivatalból hanem kérelemre is eljár. A szabálytalan építmények felkutatása, a „jókarbantartás” és életveszély
megszüntetése immár az építésügyi felügyelet hatáskörébe
tartozik.
A KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL:
Vezetõ: Molnárné dr. Taár Izabella
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Alá tartozó települések: Almásfüzitõ, Ács, Bana, Bábolna,
Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa, Nagyigmánd
Részletes információk: www.kormany.hu
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TOVÁBBRA IS FOLYTATÓDIK
A ,,TERMELJ OTTHON’’ MOZGALOM
BÁBOLNÁN
Bábolna város önkormányzata 2013-ban ismét segíti lakosait a 2012-es évben már bizonyított „Termelj otthon!”
mozgalom elindításával. Az önkormányzat nem pénzbeli támogatást nyújt, hanem térítésmentes vetõmagokat adományoz. Ezáltal a családi házak kertjei újra veteményes kertté
válhatnak, a segélyre szorulók pedig olcsón, szinte ingyen
termelhetik meg konyhakerti növényeiket odahaza. A tapasztalatok szerint a mozgalom hatékonyan elõmozdította
a bábolnai kiskertekben a házi, konyhakerti növénytermesztést, hiszen a támogatás lehetõségével tavaly is sokan
éltek, ezért folytatódik 2013-ban is ez az újító kezdeményezés. A képviselõ-testület szociális rászorultság alapján még
év elején dönt arról, hogy kinek jár az ingyenes vetõmagcsomagból, hogy a vetési idõszakra felkészülhessenek a
kiskertek tulajdonosai. Az ingyenes vetõmagcsomagra január 31- ig lehet jelentkezni egy kitöltött ûrlappal a hivatal
épületében.

„TERMELJ OTTHON!” MOZGALOM 2013.

JELENTKEZÉSI LAP
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2013-ban
is útjára indítja a „Termelj otthon!” mozgalmat. A programban résztvevõk kiválasztására szociális rászorultsági alapon kerül sor 2013. február elején, a vetõmagok kiosztása
még abban a hónapban megtörténik a közelgõ vetési szezonra tekintettel.
Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban és szeretne ingyenes vetõmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi jelentkezési lapunkat.
Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 2013. január 31-ig
adhatják le Bábolna Város Önkormányzata Hivatalának
épületében. (Bábolna, Jókai M. u. 12., Tel.: 34/568-000,
E-mail: adminisztracio@babolna.hu)
Név: ......................................................................................
Cím: ......................................................................................
Telefon vagy e-mail: ............................................................
Foglalkozás: ........................................................................
Eltartottak száma? ............................................................ fõ
Kertje hány négyzetméterén
szeretne konyhakertet kialakítani? ............................ nm
Milyen növényeket termelne szívesen? ..............................
..............................................................................................
..............................................................................................
Mellékelt jövedelemigazolások száma: ..............................
Igen, szeretnék részt venni a „Termelj otthon!” mozgalomban és szeretném, ha számomra is biztosítanának
díjmentes vetõmagcsomagot.
.................................................... Jelentkezõ aláírása
www.btv.hu
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BEVEZETIK A TALAJTERHELÉSI DÍJAT
2003 óta van lehetõség talajterhelési
díj kivetésére az után a szennyvízmennyiség után, amelyek elszállítását
a tulajdonos nem tudja igazolni az önkormányzat felé. A bábolnai grémium
az elmúlt év végén látta elérkezettnek
az idõt a bevezetésre, nem titkoltan azt
a célt is figyelembe véve, hogy annak
megfizettetése esetleg a városi csatornarendszerre való rákötésre ösztönzi
az érintetteket. A megelõlegezõ döntések meghozatala után került sor a decemberi testületi ülésen a vonatkozó
helyi rendelet elfogadására, mely
2013. január 1-jétõl lépett hatályba.
A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, az egységdíj, valamint
a közigazgatási területre vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza

meg. A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés
esetén a méréssel igazolt felhasznált,
illetve mérési lehetõség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj megfizetése
önadózással történik. A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérõl
évente, a tárgyévet követõ év március
31. napjáig a jegyzõhöz – mint önkormányzati adóhatóság – tesz bevallást
a jegyzõ által rendszeresített formanyomtatványon. A díj alapja csökkenthetõ azzal a számlákkal igazolt menynyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíz-tárolójából olyan arra feljogosított

KÉRJÜK, ENGEDJE BE A KÉMÉNYSEPRÕT!
Értesítjük, hogy az Önök településén a kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a Magyar
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. A dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
A tüzelõberendezés, a kémény szabálytalan használata, valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt évente több halálos baleset történik. Ezeket a baleseteket könnyedén meg lehet elõzni, ha a lakosság az elõírásoknak megfelelõen használja a kéményeket és az elõírt 1995. évi XLII. törvény
alapján az évente elõírt kötelezõ kéményellenõrzést, szükség
szerinti tisztítást a kéményseprõk elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az ingatlanok tulajdonosai nem merik, vagy nem
akarják beengedni házaikba a kéményseprõket, mert bizalmatlanok az idegenekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy testi épségüket.
Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás. A lakásban és más helyiségben épülõ, vagy már
használatban lévõ tüzelõberendezés égéstermékeinek elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a tartalékkéményt is-valamint tartozékainak mûszaki felülvizsgálatára, ellenõrzésére,
tisztítására és szakvélemény adására. Mesterséges égéstermék elvezetõ berendezések füstgázelemzése mûszerrel történik. A helyi önkormányzatok segítéségével, 8 nappal az ellenõrzés megkezdése elõtt történik a lakosság értesítése. A kéményellenõrzési díj helyszínen kézpénzben fizetendõ, számla
vagy munkaigazolás ellenében.
Kéményseprõink az alábbi feladatokat végzik el:
* a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprõjárda, tetõ-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének
és állapotának szemrevételezéssel történõ vizsgálata.
* az elõzõ tisztítás, ellenõrzés és mûszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák,
szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétõl függõ kéményseprõszerszámmal történõ vizsgálata.
* a kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok
szemrevételezéssel, illetõleg szükség szerint kéményseprõszerszámmal történõ megállapítása
* az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza
mentén kéményseprõszerszámmal.
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szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi elõírások
szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke
1200 Ft/köbméter, vízmennyiség mérõvel nem rendelkezõ kibocsátó esetében 120 l/fõ/nap átalány-vízmennyiség
képezi Bábolnán a talajterhelési díj
alapját. A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenõrzési és I. fokú hatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
A Polgármesteri Hivatal valamennyi,
nyilvántartása szerinti érintettet tájékoztat fizetési kötelezettségérõl, ügyfélfogadási idõben lehetõség van a
személyes tájékozódásra és az érdeklõdõk természetesen teljes egészében
letölthetik a rendelet szövegét a város
honlapjáról.

* gáz-tüzelõberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló
kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mûszer segítségével.
Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik el
szakembereink:
* a kéményjárat teljes hosszban történõ tisztítása, a kémény
típusának és anyagának megfelelõen.
* bekötõnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyûjtõkémény mellékcsatornájának-a kéménytartozék anyagának megfelelõen- kéményseprõszerszámmal történõ tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom,
pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése
* ha az égésterméket hagyományos kéményseprõ tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésére van szükség, kiégetõ berendezéssel.
Nem terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás:
* olyan tüzelõberendezés égetésének elvezetésére szolgáló
kéményre, ami nem lakásban vagy nem helyiségben van - kerti sütõkemence, épületen kívüli tûzhely, szabad térben elhelyezett kazán.
* arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek
bekötõnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghetõ anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható szerelési
technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén
jól látható módon megjelölték
* a levegõ bevezetõ elemek karbantartásásásra, tisztítására.
* a tüzelõberendezések karbantartására, tisztítására
* a tüzelõberendezést a kéménnyel összekötõ füstcsõ karbantartására, tisztítására.
A kéményszerkezet egyszerûsége miatt ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy
épületen belül! Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt a törõdést.
Bármilyen kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatással
kapcsolatos kérdésük lenne az alábbi elérhetõségeinket keressenek meg bennünket:
Magyar Kémény Kft. Komáromi Kirendeltsége
2900 Komárom, Klapka György u. 26.
tel: helyi tarifával hívható 06-1-766-58-50/ 244 mellék
tel/fax: 06-34-343-248
E-mail: komarom@magyarkemeny.hu
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MEGVETTE AZ IKR ZRT.
MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKDISZTRIBÚCIÓS
HÁLÓZATÁT A CSEH AGROFERT
Az MTI tudósítása szerint, december 20-án megvette az
IKR Zrt. mezõgazdasági termékeket forgalmazó hálózatát a
cseh Agrofert Holding - jelentette be az Agrofert Prágában.
A tranzakció értékét az Agrofert nem hozta nyilvánosságra.
Az IKR Zrt.-tõl átvett részleg idei bevétele mintegy 2,7 milliárd korona lesz, s az Agrofert átveszi a magyarországi cég
445 alkalmazottját is. A cseh közlés szerint az átvett magyar
cégek több mint 7000 hektár termõföldön gazdálkodnak, s
elsõsorban sertéstenyésztéssel és sertéshús feldolgozásával foglalkoznak.
Az üzlet következtében a fõleg mezõgazdasági termeléssel és agrártermékek forgalmazásával foglalkozó Agrofert
saját disztribúciós és kereskedelmi hálózatot szerzett Magyarországon, s az agrártermékek magyarországi piacának
egyik legfõbb forgalmazójává vált.
Az üzleti tárgyalások két évig tartottak. Az üzleti szerzõdés szerint az Agrofert megvette az IKR Agrár Zrt. összes tevékenységi ágazatát, kivéve a mezõgazdasági gépek forgalmazását és szervizelését végzõ ágazatot.
A szerzõdést a cseh és a magyar versenyhivatal jóváhagyta.
Az Agrofert a legnagyobb csehországi mezõgazdaságiélelmiszeripari cég, s a második legnagyobb vegyipari cég.
A holdingnak mintegy 27 ezer alkalmazottja van.
Az Agrofert tulajdonosa Andrej Babis, egyike a leggazdagabb és legbefolyásosabb cseh vállalkozóknak. A Forbes
magazin tavalyi listája szerint Babis vagyona egymilliárd
dollárra tehetõ. Babis tavaly politikai pártot alapított, amelylyel indulni kíván a 2014-es parlamenti választáson.

C SIKÓBÁL

Beavatás lovasiskolás módra

Míg más intézményekben a legfiatalabb tanulók beavatási szertartása az úgynevezett gólyabál, addig a bábolnai
lovasisikolában csikóbálként honosodott meg a hagyományos ceremónia. Idén december 6-án két kilencedikes osztály is bemutatkozott az alkalomra betanult mûsorával az iskolatársak és a tantestület szórakoztatására. Aztán a rangidõsök által diktált, testre szabottan összeállított tréfás feladatok következtek, melyekben a kilencedikesek jól állták a
sarat. A rendezvény krémje az eskütétel volt.

2013. január

ADÓJUK A VÁROST GYARAPÍTJA

Bábolnán több mint háromszáz adózó társaságot tartanak nyilván, akik iparûzési, építési vagy telekadót fizetnek
az önkormányzatnak, növelve annak bevételeit. A nagy
adózókat ezúttal is terített asztal mellett várták az Ötösfogatban, a hagyományos köszöntésükkor, december 13-án.
A Luca-napi fogadáskor azokat a nagy adózókat várják,
akik egymillió forint fölött adóznak. Köztudott, hogy ezek az
adóbevételek, és a kisebb cégek adói is a település fejõdését segítik elõ. Ezért fontos szempont a véleményük a város ügyeinek tervezésekor. Ez a fogadás ezúttal is lehetõséget adott arra, hogy dr. Horváth Klára polgármester beszámolhasson az év legfontosabb eseményeirõl, történéseirõl,
a cégeket is érintõ eredményekrõl. Az év végi számvetés
pedig lehetõséget nyújt a cégek és az önkormányzat közti
párbeszéd és együttmûködés elmélyítésére. Ezért a város
fejlesztési irányait a döntéshozók igyekeznek összehangolni a bábolnai társaságokkal, ezzel is segítve fejlõdésüket,
helyben maradásukat és munkahelymegõrzõ és teremtõ tevékenységüket. Ilyen például az OSI-hoz vezetõ Sport utcában történõ közvilágítás tervezése, melynek kiépítése 2013ban teljes körûen megvalósulhat.
Novemberben az adómértékek változásával kapcsolatban is egyeztettek a cégekkel, kiknek az adójogszabályok
keretei közt a kiszabható adómértékeknél kedvezményesebb lehetõségeket kínál a város. Az adó mértéke azonban
minden cég esetében egyforma. Az önkormányzat a jövõben még kiemeltebben igyekszik figyelembe venni a társaságok igényeit, kéréseit, hogy lehetõségéhez mérten segíteni tudja mûködésüket.
A cégek visszajelzései alapján az tudható, hogy elégedettek a településképpel, a település rendezettségével, az
intézmények ellátottságával és az intézményekben végzett
magas színvonalú munkával. Ugyanígy elismerik a polgármesteri hivatalban végzett közigazgatási munka színvonalát, hatósági ügyintézést.
Az adózók körének bõvülésével kapcsolatban annyi tudható, hogy vállalkozások, befektetõk részérõl mutatkozik
érdeklõdés Bábolna irányába, a városnak pedig vannak kihasználatlan üzemépületei is. A város logisztikai lehetõségei pedig optimizmusra adhatnak okot.
Bábolna a 2012-es esztendõt pozitívan értékelheti, cégeinek, az itt mûködõ vállalkozások fejlesztéseinek tükrében,
hiszen üzembõvítés, új betelepülés is akadt az esztendõben, és a cégek fejlesztéseinek köszönhetõen a munkahelyteremtés is megindult.
Az adózók köszöntésekor a Cseperedõk Néptánc-együttes adott mûsort, az adózók fogadásán Popovics György
megyegyûlési elnök és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott is megjelent.
www.btv.hu
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40 ÉV UTÁN ISMÉT HÛSÉGESKÜ
Lakosi-Szabó György és felesége Rózsa 40 évvel ezelõtt,
december 23-án Budapesten fogadott egymásnak örök hûséget. Azóta is szeretetben élik életüket Bábolnán. A férj arra gondolt, meglepetést szerez feleségének, és 40 év elteltével akkor tett fogadalmát családtagjaik és barátaik elõtt
megerõsíti.
A családi és baráti társaságot az ötletgazda december
21-én délre ünnepi ebédre invitálta az Ötösfogat étterembe,
mondván, megünneplik házassági évfordulójukat. A feleség azonban arról nem tudott, hogy ismételt fogadalomtétel és gyûrûhúzás is lesz dr. Horváth Klára polgármester
közremûködésével, ezért a meglepetés tökéletesre sikerült.
A négy évtizeddel ezelõtti menyasszony hamisítatlan meghatottsággal fogadta férje frappáns ötletét. A ceremónia során György és Rózsa újból örök hûséget esküdött egymásnak, melyet karikagyûrûk felhúzásával, aláírásukkal és
csókkal pecsételtek meg. A bensõséges alkalom ebéddel
zárult.
Hogy mi is e hosszú házasság titka? Házasságuk negyven éve alatt mindig ügyeltek arra, hogy mindketten kibontakoztathassák szakmai elgondolásaikat. Ebben mindig támogatták egymást. A napi feladatokat is erõs összefogás-

A KÁR

CSELLÓMÛVÉSZ IS LEHETNE ...

Sikeres csellómûvész
is lehetett volna, amenynyiben nem az orvoslást
választja kenyérkeresés
gyanánt a tatai dr. Lakatos János, aki a bábolnai
Kardirex Kft. belgyógyász-kardiológus orvosaként is tevékenykedik a
hétköznapokon.
Nemrégiben egy komoly vállalkozásra szánta
el magát a zeneszeretõ
orvos: jelentkezett a világ
amatõr hangszereseinek
kiírt internetes zenei pályázatra, melynek nemcsak tétje számít rendkívül különlegesnek, de lebonyolítási folyamata is.
Dr. Lakatos János csellista bátran nevezett. A ritka tehetségrõl árulkodó nyertesek közt ma már jól tudja, kár lett volna kihagynia ezt a nagyszerû lehetõséget.
Zenei pályája a kisiskolás esztendõiben kapott szárnyra.
– Szüleim ének-zenei iskolába írattak, miután ez volt a
legközelebb az otthonunkhoz. Ebben az iskolában az elsõ
két évben kötelezõvé tették a furulya-tanulást, de harmadiktól már magunk is megválaszthattuk hangszerünket. Én
megmaradtam a csellónak – meséli kisiklott, ám annál szerencsésebben folytatódó indulása érdekes történetét.
– A legtöbb osztálytársammal együtt én is zongorázni jelentkeztem, csak engem szimpátia híján nem vettek fel. Aztán egy aranyos csellótanárnõ az osztályunkba csellós növendékeket toborzott, a hangszerbemutatója nagyon megfogott, így kipróbáltam magam – magyarázza a profi zenéléstõl mindvégig idegenkedõ orvosember.
Az orvoslás mellett kikapcsolódásként több évtizedig
nyûtte hangszerét, sokat gyakorolt, olykor fellépett.
8
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sal, közösen kellett megoldaniuk. Náluk is kialakult a munkamegosztás, illetve felelõsség-megosztás a háztartásvezetés, ház-mûködtetés és a szakmai munka ellátása tekintetében. Közös teendõjük volt András gyermekük nevelése, oktatása, melyet szeretettel és némi szigorral láttak el. Az unokák születése, növekedése, és egészséges fejlõdése ad további értelmet életüknek, nagyszülõi feladatokat és napról
napra megújuló erõt hátralévõ életükben.

2010. májusában például Bábolnán is hallhatták a lakosok, ahol egy jótékonysági koncert alkalmával bizonyított.
– Tavalyelõtt találtam az interneten, hogy amatõrök számára is létezik verseny, én Amerikában találtam egy kedvezõ kiírást, vonós kategóriára. Neveztem, mert egyrészt nem
kellett kiutazni a versenyzéshez, csupán egy hanganyaggal
is lehetett jelentkezni. A jutalom pedig igazán kecsegtetõ
volt: a nyertesek ugyanis játszhatnak a Carnegie Hall-ban,
New Yorkban. Ez nagyon megragadta a fantáziámat, és
minden erõmmel szerveztem az egészet, egyrészt a dvdfelvételt, a jelentkezést, a nevezési díj befizetést – magyarázta ennek igencsak körülményes attrakcióját is.
– Csak Amerikában használt csekkel lehetett a nevezést
intézni, így külhoni ismerõsöktõl kértem segítséget. Október elején jelent meg az eredmény, miszerint második lettem - meséli.
Dr. Lakatos Jánost csak egy dél-koreai hegedûs elõzte
meg, csellós vetélytársa nem is akadt, így mindketten játszhatnak majd a Carnegie Hall-ban. A nagy eseményre március 24-én kerül sor.
– Egy számomra nagyon kedves, nagyon hatásos elõadásra lehetõséget adó David Popper darabbal jelentkeztem. A szerzõt a csellisták atyjának is hívhatjuk. Ugyan Prágában született, és késõbb Magyarországra került, itt a zeneakadémián is tanított csellót és kamarazenét, és volt egy
híres, ismert vonósnégyesük is. Többek közt együtt játszott
Hubai Jenõ hegedûssel is. Popper darabját, a Magyar rapszódiát játszottam, hogy magyarországi kötõdésemnek is
„hangot adjak”. Különleges tény, hogy fogalmam sincs a
zsûriben kik ültek, csupán a nyertesek nevei jelentek meg a
versenyt hirdetõk internetes elérhetõségén – magyarázta a
nagy reményekkel bíró zenész-orvos, aki gyakorlásképp
még március elõtt koncerten töri a fejét.
– Igazán fenséges lenne New Yorkban is egy önálló koncertet adni! Majd meglátjuk, hogyan fér bele a sûrû idõbeosztásba. Még az is lehet, hogy a bábolnai lakosokat is
meglepem a verseny-nyertes darabbal – mondta.
HD
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KÖRKÉP

Már december 5-én megérkezett a Fehérszakállú Bábolnára. Elsõként az Idõsek Klubjában tett látogatást a
jószándékú öregúr, ahol együtt énekelt a nyugdíjasokkal, a
versekért, mondókákért cserébe pedig édességet osztott.
Másnap az általános iskolában lepte meg a gyerekeket.
A felsõ osztályosokkal karöltve kukucskált az alsósok termeibe. A Mikulásos dalok és versikék itt sem maradtak el,
ahogy a jutalom sem.
Az óvodában várták a legjobban a Mikulást, a bölcsõdében a szépen kitisztított kiscsizmákban landolt a várva várt
ajándékcsomag, az ovisok minden csoportban körbeülték
a messzirõl érkezett vendéget.

A gyerekek szorgosan szavaltak a ,,Fidesz Mikulásnak’’

Nem csak a gyerekeknek jár a Mikulás jutalma

December 6-án a Szabadidõközpontban is találkozhattak
a gyerekek a Mikulással, de a nagy találkozás elõtt a
Miamanó Színház interaktív meseelõadással szórakoztatott.
Délután hintóra pattant a piros ruhás jótevõ, még egy villámlátogatást tett az iskolában és az óvodában, majd a városban sétálgatva fakasztotta dalra a járókelõket finomságokért cserébe. Városunk legrégebbi, “Fidesz Mikulás” elnevezésû rendezvényén hatalmas gyereksereg várta a Fehérszakállút, aki a Szabadidõközpont színpadán figyelte a
nebulók rövidebbre-hosszabbra nyúlt produkcióit, a nagy
pillanatot fényképek is õrzik.

A Pirosruhás az ablakon keresztül is elbûvölte az ovisokat

Az osztálytermekben is vendégeskedett a Télapó

Manóföldrõl egyenesen a Bábolnai Szabadidõközpontig

Egy szaloncukor a versekért, mondókákért, dalokért
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Városunk valamennyi intézménye az ünnepet várva karácsonyköszöntõ programokat szervezett december utolsó
heteiben, napjaiban. Hol szûkebb körben, hol zsúfoltabban, hol hangosan, hol egészen visszafogottan várták az év
legfontosabb, a csupa nagybetûs ünnepét, a KARÁCSONYT. A szeretet és az adakozás, valamint az ajándékozás
öröme azonban mindenütt egyformán jelen lehetett. Visszatekintésünkben a készülõdés meghitt pillanatképeirõl
olvashatnak.

A város apraja-nagyja együtt készült az ünnepre a Cseperedõkkel

Városi karácsony a Cseperedõkkel. Karácsony elõtt egy héttel az ünnepre való készülõdés része lehetett a
városi karácsony december 14-én, a
Szabadidõközpontban. Az alkalmat
karácsonyi vásár színesítette, melyben
a város számos intézménye részt vállalt a közelgõ ünnephez méltó kézmûves alkotásokkal. A kézzel készített
portékák szinte mind elfogytak, mely a
vásár iránt mutatkozó nagy igényt és
érdeklõdést is mutatta. Másik újdonság a Cseperedõk Néptánccsoport felnõtt tagjainak ötletébõl fakadó képeslapkészítés volt, melyben bárki részt
vehetett. A képeslapkészítésen túl
még mûsort is adó Cseperedõk szerepeltek, majd õket követve a bábolnai
zeneiskola, mûvészetoktatási intézmény növendékei szórakoztattak különbözõ mûsorszámokkal. Egyéni
hangszeres produkciók mellett felléptek az intézmény mûvészeti csoportjai
is.
Kreatív ötletekkel várt ünnep. A karácsony az ünnepen túl mindig barkácsolásra is okot ad akkor, amikor az
ajándékkészítés fázisába ér az ünnepváró. Ehhez a kézügyesség nem elég,
jó ötletek is kellenek. Az általános iskola december 17-ei hagyományos karácsonyi kiállítása pedig kiváló alkalmat
teremtett egyrészt a szép alkotások
megcsodálására, másrészt az ötletek
10 www.btv.hu

begyûjtésére. A kiállítás megnyitóján
az iskolások zenés prózai mûsort adtak, majd az iskolaigazgató, Peresztegi
Gáborné mondott az ünnephez méltó
beszédet méltatva a kiállításban bemutatott mûveket. Mint mondta, az alkotások igazi értéke abban az örömben rejlik, amit a tárgy majd a hozzátartozóknak, családnak, rokonoknak és barátoknak nyújt. A fa alá ezúttal is csodás,
kreatív használati és dísztárgyak kerülhettek, az alkotók keze munkájának dicséretére. Ez a karácsonyi kiállítás játszóházzal zárult.

Gyertyafényes karácsony a bölcsõdében, óvodában. A kicsinyeknek
nagy örömet okozott a gyertyafény és
a karácsonyfa látványa a bölcsõdében. „Ember, ember, december”, így
kezdték, e verssorokkal ünnepi mûsorukat a nagyobbacskák az intézmény
másik felében, az óvoda karácsonyi
ünnepségén. A dalocskák és versikék
után bábjáték következett, majd hangosan szólt a Kiskarácsony, nagy karácsony, jól ismert ünnepi strófa. S míg a
gyerekek énekeltek, az ajándék is
megérkezett a fa alá, a jókívánságok
mellé.
Lovasiskolások meglepetés dalai
az oviban. A bábolnai lovasiskolások
idén is meglepték az óvodásokat zenés mûsorukkal. December 19-ei látogatásuk az intézményben valamennyi
csöppségnek nagy örömet okozott. Ez
alkalommal még a Hull a pelyhes címû
gyermekdal is elõkerült, amit bátran
énekeltek az óvodások.
A lovasiskolások a Ménesudvarban
szervezett karácsonyi ünnepségen is
szerepeltek. A mécsesekkel kirakott
képzeletbeli színpadról szívet melengetõen szóltak az ünnepi versek és dalok. A Magyarock Dalszínház egy tagja, Balogh Attila is mûsort adott.

Az iskolai karácsonyi kiállítás után mindenki elkészíthette a fa alá valót
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Óvodások betlehemi játéka az idõseknél. A szívhez szóló betlehemi történettel érkeztek az óvodások az Idõsek Klubjába, ahol ünnepi díszben állt
a karácsonyfa a december 20-ai ünnepségre. A klubtagok meleg szívvel
fogadták a már visszatérõ vendégeket
az ünnepet megelõzõ, vendégváró alkalommal. Az eseményen dr. Horváth
Klára polgármester is köszöntötte a
szépkorúakat, búcsúzva az eseménydús, változásokat hozó 2012-es esztendõtõl. A városvezetõ Dobos László
szavaival szõtte át karácsonyt váró
mondanivalóját, majd kellemes, békés
ünnepet kívánt minden jelenlévõnek,
kiket ismét igazán találó ajándékkal is
meglepett. Az ajándék bogrács meg-

Betlehemi mûsort már nem elõször adtak az óvodások az idõseknek

Az iskolában az ünnepvárás része volt a karácsonyi színdarab

töltését már az Idõsek Klubjának tagjaira bízta.
Karácsony az iskolában. Színdarabbal is meglepték iskolatársaikat a
bábolnai általános iskola tanulói a soksok vers mellett. Az intézmény aulájában egy hatalmas tûlevelû idézte már
a karácsonyi meghittséget, a díszek a
mûsor részeként kerültek a szeretet
ünnepének fájára. A darabbal a betlehemezés szokását is megismerhették
a gyerekek. majd az iskola sötétbe borult és a gyertyák fénye mellett pillanthatták meg elõször azt a két nagy tortát, amit ajándékként vehettek át a tanári kartól.
Nagycsaládosok karácsonyi öröme. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársai, valamint a Magyar

2012- BEN

Vöröskereszt Bábolnai Szerveztének
helyi aktivistái nem keveset tesznek és
tettek már azért, hogy a településen
élõ kevésbé tehetõs nagycsaládosoknak is szép karácsonya legyen. Idén is
megszervezték hagyományos gyûjtésüket. Az összegyûjtött adományokból
személyre szabottan állították össze az
örömszerzõ csomagokat, majd meghívottjaikat a családsegítõbe várták. Az
apró szempárok figyelmesen pásztázták a csillogó karácsonyfa mellett sorakozó ajándékcsomagokat. Berkesné
Szûcs Ágnes intézményvezetõ név
szerint szólította a gyerekeket, akik
nem sokat tétlenkedtek, buzgón bontogatták a meglepetéscsomagokat.
Hálájukat versbe és dalba foglalva fejezték ki az ajándékozóknak.

Nagy öröm kis embreknek a nagycsaládosok karácsonyán
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Kedves Olvasó! Egy újabb, várakozással teli esztendõ elé nézünk. Megtettük új évi fogadalmainkat, számvetést készítettünk az elõzõ évrõl, és reménykedünk, bízunk abban, hogy szépet és jót hoz a holnap. Mit is kívánhatunk az új esztendõ kezdetén? Legfõképpen jó egészséget, békét, biztonságot és hitet, hogy terveinket, vágyainkat meg tudjuk valósítani ugyan úgy, mint az alábbi történet szereplõi. e tanulságos kis mesével kívánok sikerekben gazdag új évet minden
kedves olvasónak.
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

A

CSODÁLATOS ÜVEGGOLYÓK

A fiú egyik délután találkozott a varázsló hírében álló öregemberrel. Az
öreg persze nem volt igazán varázsló,
de kétségtelenül nagyon ügyes volt
kora ellenére, s különösen érdekes játékokat tudott kitalálni a gyerekek és fiatalok számára.
– Hoztam neked egy kitûnõ játékot –
mondta az öreg a fiúnak –, nagyon
szép és könnyen meg lehet tanulni.
Csak színes üveggolyók kellenek hozzá és ügyesség.
A fiú kíváncsian nézte az öreg tenyerében fekvõ golyókat és ugyancsak
csodálkozott az elõbbi szavakon, mert
az üveggolyók üveg színûek voltak és
nem színesek.
– De hiszen ezek átlátszó üveggolyók és nem színesek – jegyezte meg
mindjárt a fiú.
– Kezdjük el a játékot, s meglátod,
milyen csodálatos golyók ezek. A játék
lényege az, hogy én sorjában dobom,
a golyókat, s te nem tartod egy percig

sem a tenyeredben, hanem azonnal
visszadobod nekem. Meglátod, mikor
a levegõben repülnek a golyók, hogy
fognak csillogni a napfényben, s mindegyik más-más színben.
Az öreg minden üveggolyónak nevet
adott, az egyik volt az Öröm, a másik a
Munka, a harmadik a Szeretet és így
tovább. Az elsõt odadobta a fiúnak, s
az mindjárt vissza is hajította. Sorjában
fölragyogtak mind a levegõben, mintha színes fény világította volna meg
mindegyiket. Nagyon szép játék volt.
Igen ám, de egyszer csak eszébe jutott a fiúnak, mi lenne, ha a legszebbet
megtartaná magának. S mikor az
Öröm golyója hozzá érkezett, szorosan a tenyerébe szorította s nem dobta vissza az öregnek. Izgalmában elfelejtette a következõ golyót elkapni, és
az csörömpölve egy kõre hullott. Mondanom sem kell, hogy darabokra tört.
A fiú akkor vette észre, hogy a tenyerében tartott golyót agyonszorította, a

ARANY JÁNOS
ANYANYELVI VERSENY
Az iskola diákjai több tanulmányi versenyen vesznek
részt évrõl évre. Ezek egyike az Arany János Anyanyelvi
Verseny, melyen szép eredményekkel büszkélkedhetnek
a tanulóink és felkészítõ tanáraik. Az iskolai fordulóból
továbbjutottak Budapesten a Mûszaki Egyetem épületében rendezett országos döntõn bizonyíthatták, hogy
méltán jutottak be az ország legjobbjai közé. Évfolyamonként több száz diák írta meg a feladatlapot.
Nagy örömünkre a következõ eredmények születtek:
Szünstein Rebeka
12. hely
Hérics Tímea
15. hely
Mátyás Kata
8. hely
Bognár Lilla
13. hely
Soós Gábor
12. hely
Felkészítõ tanáraik: Klincsokné Sarf Lívia, Patakiné
Rezsek Gabriella, Szabóné Hornok Ildikó és Veresné
Szkocsek Mária
Gratulálunk!
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golyó elhasadt és felsebezte a kezét.
Közben azonban érkeztek az üveggolyók az öregtõl, és egyik a másik után
a földre hullott.
Az öregember nagyon elszomorodott.
– Elrontottad a játékot, mert mindig
csak magadra gondolsz. Figyelj a játszótársadra is.
Az öreg ekkor odament a fiúhoz,
összeszedte a törött üvegdarabokat,
melyek kivérezték a tenyerét.
– Látod, mit csináltál? De kezdjük újra új golyókkal – mondta a fiúnak. Elõszedte a tartalék üveggolyókat a zsebébõl és újra kezdõdött a csodálatos
játék. A fiú szorgalmasan mindegyiket
visszadobta öreg játszótársának, s néhány perc múlva mintha varázslatos,
színes pillangók röpködtek volna a
mezõn, tele volt az ég és a föld az
Öröm, a Munka, a Szeretet, a Szorgalom, a Vigasztalás és a Remény színeivel.

PROGRAMAJÁNLÓ

21. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL. Szeretettel várunk minden kedves sakkbarátot hagyományos versenyünkre 2013. január 26-án, fél 8-ra az iskolába. Értékes díjak 11 kategóriában, és izgalmas partik várnak a
résztvevõkre. Bierbauer Imre szervezõ
FARSANGI BÁL ALSÓSOKNAK ÉS FELSÕSÖKNEK.
Idõpont: 2013. február 4-8 között. Helyszín: Bábolnai
Általános Iskola
SZÜLÕK ÉS NEVELÕK BÁLJA. Idõpont: 2013. február
9. (szombat). Helyszín: Szabadidõközpont vagy Városi
Sportcsarnok
BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT
2013. január 26-án múzeumlátogatást szervez a gyõri
Xantus János múzeumba, utána a Püspökerdõ körbejárása. Bõvebb inf., megbeszélés január 23-án 17 órakor
a Könyvtárban.
A programok idõpont és tartalom tekintetében változhatnak, valamint elõre nem tervezett rendezvények is megvalósulhatnak. Mindezeket az igények, az anyagi lehetõségek és egyéb szempontok
befolyásolhatják.
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ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS GYÕRBEN
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A közelmúltban lezajlott egyeztetõ tárgyalások eredményeképp Bábolna lakosainak orvosi ügyeleti ellátási székhelyét Gyõrbe tette át az önkormányzat. A város lakosai
szakellátások és a fogorvosi ügyeleti ellátottság tekintetében már korábban is a folyók városának rendszeréhez csatlakoztak, ezt egészítette ki novemberi ülésén a teljesség
igényével a városvezetés.
A kapcsolódást hosszas egyeztetõ tárgyalások elõzték
meg. Részletes korcsoporti elemzéseket végeztek a szakértõk, de az egyéb átvilágítások azt is megállapították, hogy a
kiválás nem veszélyezteti a komáromi székhelyû korábbi
feladatellátó mûködõképességét. A döntés meghozatalakor költségvetési racionalitásokat is figyelembe vett a grémium: a váltás eredményeképp évi mintegy 3,5 millió forint
marad meg a város költségvetésében, amit az önkormányzat más feladatainak hatékonyabb megvalósítására fordíthat.
A térképen látható, személygépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel is kitûnõen megközelíthetõ helyen lévõ
ügyelet szolgáltatása kismértékben eltér a korábban megszokottól, - a szakmai munka minõsége azonban változatlanul magas marad - annak csökkenõ mértéke kizárttá tette
volna a szerzõdéskötést.
A gyõri ügyelet mûködésének alapelve a konkrét esetekre szabott segítségnyújtás megvalósítása a benne dolgozó
szakemberek által szakmailag leginkább megalapozottnak
ítélt módon. A bejelentkezést magas szintû szaktudással
rendelkezõ diszpécser fogadja és próbál megoldást nyújtani a probléma kezelésében: szükség esetén telefonos segítséget nyújt (ez esetben a hívást követõ meghatározott

idõ elteltével kontrollálja is az eredményt), sürgõsnek minõsíthetõ esetben pedig azonnal intézkedik az orvos helyszínre irányításáról.

A 2013. január elsejétõl ellátást nyújtó
ügyelet elérhetõségei
és mûködési ideje a következõ:
HÁZIORVOSOK ÜGYELETE
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Gyõr, Dembinszky u. 29.
Telefonszám:
06-96-542-043
Hétfõtõl-csütörtök:
16.00-07.30
Péntek:
13.30-07.30
Hétvége, ünnepnap:
07.30-07.30

Jósika u.
.
ai u
kon
Cso
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NYUGDÍJASOK SZILVESZTERI MULATSÁGA
Minden év végén, Szilveszter közeledtével a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ és városunk önkormányzata óévbúcsúztató batyus bálra invitálja Bábolna nyugdíjasait. Az
eseményre december 30-án a Szabadidõközpontban került
sor. Mint mindig, most is nagy népszerûségnek örvendett a
mulatság, az asztaloknál elkelt szinte minden ülõhely.
A bált Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ nyitotta
meg, majd dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket. Mint mondta, a nyugdíjasok óévbúcsúztató rendezvénye a település ez évi utolsó összejövetele, így
érdemes rövid számvetést végezni az eltelt idõszakról. A
polgármester eredményesnek gondolja a 2012-es esztendõt, és azt kívánja, hogy a 2013-as év egészségben és mindennapi örömök sokaságával teljen. Ezt követõen emelte
pezsgõspoharát és minden jelenlévõvel koccintott boldog
új évet kívánva.
A mulatság nótaesttel vette kezdetét. Fazekas Rozika nótaénekest jól ismerik az Idõsek Klubjának tagjai, hiszen évrõl évre részt vesznek Szolnokon az általa szervezett országos nóta és néptánc találkozón. A közkedvelt mûvésznõ
hamar táncra invitálta nyugdíjasainkat, akik fáradhatatlanul
ropták a kitûnõ talpalávaló muzsikára.

Természetesen a bálok közkedvelt „tartozéka”, a tombolasorsolás sem maradhatott ki a programból, melynek során sok ajándékot vihettek haza a szerencsések. Ez alkalommal Popovics György megyei közgyûlési elnök is megtisztelte a rendezvényt, aki nem érkezett üres kézzel, sportos tombolatárgyakat ajándékozott a résztvevõknek.

A „MÉRFÖLDKÕ” MÉRFÖLDKÖVEI: BÁBOLNAI TÚRÁZÓK ÉVZÁRÓJA

Már két esztendeje gyarapítja a kilométereket, a kirándulások szép élményeit városunk természetkedvelõ csoportja, a
Mérföldkõ Turisztikai Csoport, mely december 7-én a Bástya sörözõben tartotta évzáró összejövetelét. Bierbauer Imréné
nagy lelkesedéssel intézi az egyesület ügyes bajos dolgait, szervezi a túrákat, ötletei alapján a szervezet tagjai minden
hónapban eljuthatnak hazánk egyik látnivalókban gazdag közeli tájára. De jártak Visegrádon, a Dunakanyarban, a
várgesztesi Vitány várában és Bodajkon, a Gaja völgyében.
Összejövetelük alkalmával már a jövõ esztendõ túraútvonalait
is megvitathatták. Azt mindenesetre illik tudni: a túrát vezetõ
tagok nem bíznak semmit a véletlenre, nagyon körültekintõek
a szervezésben, sõt, az útvonalat rendszerint elõre is bejárják,
ezért még egyszer sem tévedtek el. Egyetlen elemmel kell dacolniuk, az idõjárással, mely eddig még egyszer sem hagyta
cserben õket.
A jövõ évi célpont a téli hónapokra Gyõr és környékének nevezetességei lesznek. További úti célok: Ság-hegy és Celldömölk környéke, Gerecse, majd a Balaton-felvidék, a Bakony, a
Velencei-tó környéke, mely még madártani megfigyelést is tartogat a kirándulók számára.

ZENEI KAVALKÁDDAL INDÍTOTTÁK AZ ÉVET
AZ ÁCSI-BÁBOLNAI FÚVÓSOK

Teltházas koncerttel köszöntötte az új esztendõt a Ritmus
Koncert-Fúvószenekar január elsején 17 órakor az ácsi
sportcsarnokban. Az idei alkalommal ismét hagyományosan
folytatódott a hét esztendõs újévi rituálé. Az ünnepi koncertkavalkád elsõ zenei darabja Jacob de Haan: Oregon címû mûve volt, amit parádés fúvós repertoár követett Bánfi
Balázs karmester vezényletével a közönség nagy örömére.
A megjelenteket Bánfi Csaba szervezõ köszöntötte, a szünetben pezsgõs újévi koccintás pedig már a megszokott jó
hangulatban telt. Az évindító ünnepi beszédet Rohonczi
József alpolgármester mondta. Ezt követõen, a fennállása
óta több hazai és nemzetközi versenyt nyert, arany minõsítésû formáció a bravúros játékon túl meglepetéseket is tartogatott a Táti Mazsorett csoporttal közösen prezentált mûsorszámával.
Fotó: Nyéki János
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AZ ÖNKORMÁNYZAT
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MÛKÖDÉSÉBEN MARAD AZ ISKOLA

A bábolnai képviselõ-testület tavaly szeptemberi ülésén
nyilvánította ki szándékát, hogy tekintettel gazdasági lehetõségeire, nem kívánja mûködtetni a Bábolnai Általános Iskolát, melynek fenntartói feladatait 2013. január elsejétõl az
állam vállalta volna. A szándéknyilatkozatot következõ ülésén határozattal is megerõsítette a grémium, majd a döntésrõl szóló határozatot – a megfelelõ pénzügyi kimutatásokkal mellékelve – a Magyar Államkincstár részére juttatta
el az önkormányzat. Ellenõrzések sorát követõen így került
az illetékes minisztérium asztalára az említett szándéknyilatkozat, amit – több mint kétszáz másik kérelem mellett - hat
tagú tárca közi bizottság vizsgált felül.
A válasz december elején érkezett vissza a bábolnai önkormányzathoz. A bizottság javaslata alapján a minisztérium úgy döntött, hogy a Bábolnai Általános Iskola teljes mûködtetését az állam nem kívánja átvállalni, csupán, amenynyiben az önkormányzat havi négymillió forintos hozzájárulással segíti a finanszírozást. A legutóbbi, december 12-ei
testületi ülésen elhangzottak alapján ez az összeg egy évre
vonatkozóan megközelítõleg éppen annyi, mint amennyibe
a kizárólagos önkormányzati mûködtetés kerülne. Válaszút
elé került a város. Az aggodalmat az kelthette, hogy a megállapított összeget egészen 2015. augusztus végéig rögzítette volna a szerzõdés, és amennyiben a mûködtetést az
önkormányzat átadta volna, úgy semmilyen beleszólása

nem lett volna az iskola mûködtetésének késõbbi alakulásába, ügyeibe. Szóba került ezért a szándéknyilatkozat
visszavonása is. Ennek kapcsán döntöttek a képviselõk december 12-én az egyebek napirendi pontban.
A téma tárgyalásakor három határozatot hozott a testület.
Egyrészt nevesítették, hogy a a városi sportcsarnok címe
ezentúl Arany János út 3. legyen. Egyöntetûen szavaztak
arról is, hogy a 2012. szeptember 28-án kelt szándéknyilatkozatot a bábolnai iskola mûködtetésére vonatkozóan viszszavonják, így az intézmény mûködtetését annak költségeivel együtt 2013. január elsejétõl a város vállalja. (A döntésben közrejátszó tényezõ az a jövõbeni energiaracionalizáló
fejlesztés, melyet pályázati úton kíván megvalósítani az önkormányzat intézményei költségkímélõbb mûködtetése érdekében.)
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal aláírja a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggõ intézmény átadás-átvételrõl, a feladat-ellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást, és támogatták a városi sportcsarnok ingyenes használatba adását,
mellyel a központilag is prioritást élvezõ testnevelés órák
megfelelõ körülmények közötti megtartásának feltételeit támogatja az önkormányzat.

TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÓ

ÕSTERMELÕI IGAZOLVÁNY KIVÁLTÁSÁVAL, ÉRVÉNYESÍTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS 2013. ÉVI VÁLTOZÁSOKRÓL
Megjelent a 234/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet, mely módosította a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996.(XII.
26.) Korm. rendeletet, a módosítások 2013. január 1. napjával
lépnek hatályba A módosítás következtében az igazolvány kiváltásának, illetve érvényesítésével kapcsolatos egyes szabályok változnak, melyek közül a legfontosabbak a következõk.
1. Korábbi eljárásban az igazolvány egy évre volt érvényesíthetõ. A változást követõen a jogszabály lehetõséget biztosít a termelõ számára a három adóéves hosszabbításra, illetve a három
évre szóló betétlap kiadására. Ezzel mint lehetõséggel élhet az
õstermelõ, de dönthet úgy is, hogy csak az adott adóévre hoszszabbítja meg az igazolványát. A kiváltás és érvényesítés díja nem
változik, de természetesen három éves kiváltás esetében a korábbi háromszorosa lesz.
2. A mezõgazdasági õstermelõnek 15 napon belül vissza kell
adnia az igazolványát a megyei kormányhivatal mezõgazdasági
szakigazgatási szervének (Földmûvelésügyi Igazgatóság, falugazdász), ha tevékenységét beszünteti, vagy nem õstermelõként kívánja folytatni. Az igazolvány elvesztésérõl, megsemmisítésérõl
szintén értesíteni kell a hivatalt.
3. A termelõnek a személyes, illetve a termelési adataiban
bekövetkezett változást évente egyszer, június 15. napjáig a
rendszeresítésre kerülõ formanyomtatványon be kell jelenteni a
mezõgazdasági szakigazgatási szervhez. A szakigazgatási szerv
a jogszabály változása következtében önállóan is ellenõrizheti az
õstermelõi tevékenységet, melynek alapja az említett bejelentés
lesz.
4. Az igazolvány kiváltása, vagy hosszabbítása, ha adóév március 20. napjáig megtörténik, akkor az adóév elsõ napjától hatályos. Ez a hatályosság azonban nem vonatkozik egy 2010-évi
SZJA törvény módosítás hatására történõ adóelõleg levonási szabályra. Nevezetesen a felvásárló adóelõleget fog vonni az õstermelõtõl, ha nem rendelkezik érvényes õstermelõi igazolvánnyal az
értékesítés pillanatában.
5. A 2009. január 1-je elõtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak. A kormányrendelet hatályba lépése
elõtt kiadott igazolványok 2014. december 31-ig, a kormányrendelet hatályba lépését követõen kiadott igazolványok 3 évig hatályosak.

A MEZÕGAZDASÁGBAN FELHASZNÁLT GÁZOLAJ JÖVEDÉKI ADÓ
VISSZAIGÉNYLÉS 2013. ÉVI SZABÁLYAIRÓL
A Kormány a 281/2012.(X. 1.) Korm. rendelettel módosította a
341/2007.(XII. 15.) Korm. rendeletet, mely alapján 2013. január elsejétõl megváltoznak a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj
után visszaigényelhetõ jövedéki adó igénylésének feltételei.
Változások: 1. A bevallási kérelmet közvetlenül a NAV Vámigazgatósága által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez nem kell csatolni a KEMKH Földmûvelésügyi
Igazgatóságának és a falugazdász igazolását. A NAV Adóigazgatósága a beérkezett bevallások igényjogosultsága tekintetében
a használatban levõ földterületet a TakarNet Földhivatali Információs rendszerben szereplõ adatok alapján ellenõrizheti. A termelõnek nem kell a földhivataltól földhasználati lapot kikérnie, a
TakarNet használat hivatalból induló eljárásnak számít, ezért annak díját sem a kérelmezõnek kell megfizetnie. A NAV Adóigazgatósága elektronikus úton keresi meg a Földmûvelésügyi Igazgatóságot a munkamûveletek elvégzésének igazolása végett, mely
igazolásra az igazgatóságnak 10 nap áll rendelkezésre. Az igazgatóságnak listát kell vezetni a be nem mûvelt földterületekrõl,
mely alapját képezi az igazolás megadásának. A helyszíni szemle
végrehajtásában a falugazdász hálózat nyújt segítséget.
2. Változás továbbá, hogy eddig visszamenõleg 5 évre lehetett
visszaigényelni a jövedéki adót, 2013. január 1-jétõl, viszont csak
visszamenõleg 3 évre lehet. (2013-ban: beadható a 2012-es,
2011-es és 2010-es bevallás)
3. Azon gazdálkodóknak, akik továbbra is papír alapon kívánják
benyújtani a bevallásukat, nem kell csatolni a gázolaj vásárlásról kapott számlákat, viszont továbbra is feltétel, hogy a vissza
igénylõ nevére kiállított számlákkal rendelkeznie kell az illetõnek,
amit a Vámhatóság ellenõrizhet.
4. A bevallás formanyomtatványa (Bev_J04) megváltozott, kizárólag az új nyomtatvány használható, amely 2013. január 15-ét
követõen letölthetõ a NAV honlapjáról.
5. 2013-ban a Vámhatóság még elfogadja a papír alapú bevallásokat is, azonban 2014-tõl kezdve kizárólag elektronikus úton
kérelmezhetõ az eljárás.
A bevallási idõszakok: éves bevallás: 2013. január 15-tõl;
féléves bevallás: 2013.július 15-tõl; negyedéves bevallás: negyedévet követõ hónap 15-tõl
Szilágyi Norbert falugazdász - 06 70 436 33 24
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AZ ÖTTUSA VÁLOGATOTT TAGJAI
EDZETTEK BÁBOLNÁN
A különbözõ lovassportágak versenyzõi után az öttusázók is felfedezték maguknak Bábolnát, a Ménesbirtokot.
Szeptemberben a tatai ifjúsági öttusa világbajnokság versenyzõi tettek látogatást a ménesben, november 28-án pedig a felnõtt válogatott tagjait üdvözölhettük Bábolnán. Õk
akkor kezdték el olimpia utáni felkészülésüket Tatán, és
edzésprogramjukba beiktattak egy kis bábolnai tereplovaglást. A Ménesbirtokon tett látogatásuk során elõször megtekintették a méltán híres épületegyüttest, betekintettek az istállókba, a fedeles lovardába, majd Ölbõre vitt útjuk, ahol
szakavatott segítséggel, kitûnõ bábolnai tenyésztésû lovak
hátán vették nyakukba a vidéket.
Marosi Ádám, a londoni olimpia bronzérmese elõször járt
nálunk. Elragadtatással beszélt a Szapáry kastély impozáns
épületeirõl, a ménesudvar harmonikus rendezettségérõl, a
lovak elhelyezésérõl és szépségérõl. Meglepõdve tapasztalta azt is, milyen rendezett és tiszta a település, milyen sok
a zöldövezet. Bizonyára visszatér hozzánk.

JANUÁRTÓL 10%-KAL CSÖKKEN
A GÁZ ÉS AZ ÁRAM ÁRA

Múlt havi számunkban foglalkoztunk a rezsiköltségek
alakulásával, melyek az elmúlt két és fél évben – ha lassan
is –, de folyamatosan növekedtek.
A cikk megjelenését követõen pár nappal azonban nagyot fordult a világ. Nem gondoljuk, hogy írásunk befolyásolt volna bárkit is, de örömmel közölhetjük, hogy 2013. január elsejétõl 10%-kal csökken a lakossági energiaszolgáltatás (villany, távhõ, gáz) végfogyasztói ára. Az errõl szóló
kormányhatározat december közepén jelent meg és több
millió háztartást érint. Ha csak a gázfogyasztást nézzük, akkor is komoly számról beszélünk, hiszen ma Magyarországon mintegy 3,8 millió családi otthon van, melynek 76 százalékát fûtik gázzal.
A csökkentés mikéntje még kérdéses, mint ahogy az is,
hogy milyen változásokat is indukál az energiaszektorban a
lépés. Egy dolog ugyanakkor biztos: a lakosság számára
érzékelhetõ kiadáscsökkenést jelent, ami a mai szûkös világunkban igazán jó hírnek számít.
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35 év körüli
lakatosokat keres.
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SZENTMISÉK RENDJE

Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom, Bábolna

2013. JANUÁR

13-án vasárnap
Urunk megkeresztelkedése
20-án vasárnap
Évközi 2. vasárnap
27-én vasárnap
Évközi 3. vasárnap
Február 3-án vasárnap
Évközi 4. vasárnap (Balázsáldás)

10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise
10.20 órakor zsolozsma
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.

KEDVES BÁBOLNAI HÍVEK, LAKOSOK
Megköszönjük a 2012. évben befizetett egyházi adót,
adományokat. Köszönetet mondunk a virágért (egyéniknek
és helyi virágboltoknak), javítási munkákért, villanyszerelésért. Továbbá a híveknek a tartós élelmiszerek gyûjtéséért,
valamint a helyi zöldségesnek és a húsüzemnek nagylelkû
adományaikért. Ezek az adventi héten kerültek kiosztásra a
rászoruló családok részére.
Köszönet a pénzadományokért, melyekbõl az ünnepi
szentmiséinket még meghittebbé tehettük.
Sikerült a kedves hívek adományaiból csodálatos két
nagy fenyõfát állítani templomunkban karácsony méltó ünnepléséhez.
Kérjük, hogy támogatásaikkal továbbra is segítsék a bábolnai katolikus egyházközségünket.
Áldott, békés új évet kívánunk
Bábolnai Katolikus Egyházközség

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 13.
JANUÁR 20.
JANUÁR 27.
FEBRUÁR 3.
FEBRUÁR 10.

– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap
– Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
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.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JANUÁR 20. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
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.
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É V B ÁBOLNAI S PORTOLÓI

Százas nagyságrendben voltak résztvevõk a sportolók
karácsonyán a városi sportcsarnokban december 20-án.
Nagy Lajos, a Bábolnai Sportegyesület elnöke röviden öszszegezte a szakosztályok egész éves teljesítményét, eredményeit, finanszírozását, ez utóbbi tekintetében kiemelte a
BSE 100 Klub áldásos tevékenységét, mely jelentõs támogatással segítette a sportegyesület visszatarthatatlan fejlõdését. Az eseményen a város polgármestere, dr. Horváth
Klára mellett Popovics György megyegyûlési elnök, a
BSE100 Klub alapítója is megjelent, aki nem érkezett üres
kézzel. Egy-egy focilabdával ajándékozta meg azokat, akik
sok segítséget nyújtottak az egyesület elõbbre jutásáért.
Így elismerte a szendi focisták munkáját, akik komoly segítséget adnak az utánpótlás labdarúgás elõmeneteléért. Labdát kapott Ozoróczi Gábor, az U19-es csapat edzõje, aki a
legjobban szereplõ bábolnai együttest vezeti, valamint a
labdarúgópálya szertárosa, Hegedûs Istvánné is, aki mossa a szereléseket, és tisztán tartja az öltözõket, végzi a láthatatlan háttérmunkát. Végül, de nem utolsó sorban tisztelettel adózott Tornyos Ferenc szakosztályvezetõ tevékenysége elõtt is, aki fáradhatatlanul intézi a labdarúgók egyre
összetettebb adminisztrációs ügyeit.
A rendezvény folytatásában átadták az „Év Bábolnai
Sportolója” díjakat. A különbözõ szakosztályok valamennyi
korosztályából kiválasztott legeredményesebb sportolók
plakettet kaptak. A nõi felnõtt kézilabdázók közül Pásztor
Ágnes, az ifistáktól Simon Lilla lett az idei legjobb, a serdülõk közül Skuba Jennifert választották legjobbnak, a szivacskézilabda csapat díjazottja Szabó Bernadett lett. A tekeszakosztály NB I-es csapatának díjazottja Balogh István,
az ifistáktól Burián Dávid és Jurics Róbert, míg a megyében
szereplõk legjobbja Kiss András és Tomozi Barbara lett. A

DÍJAKAT

legnépesebb szakosztály a labdarúgóké, ahol az ovisoktól
a felnõttekig több mint százan rúgják a bõrt. Korosztályonként a következõk lettek az év sportolói:
U 7-es korosztály: Füredi Martin
U 9-es korosztály: Szele András
U 11-es korosztály: Horváth Bence Zsolt
U 12-es korosztály: Sárközi Máté Gyula
U 14-es korosztály: Valkó Miklós
U 16-os korosztály: Ruzsás Ádám Gyula
U 19-es korosztály: Vida Gábor
Felnõtt csapat: Szendi Ádám
Természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók
tortáját, ami elsõsorban a legkisebbek körében volt népszerû. A kézilabdás lányok ez alkalommal sem feledkeztek
meg Szilágyi Ágnesrõl, aki fáradhatatlan lelkesedéssel segíti a kézisek edzéseit, meccseit. Köszönetük örömkönnyeket csalt Ági néni szemébõl.

KISS ZSÓFI A KISBÁBOLNAI LOVAS KLUB
EREDMÉNYES VERSENYZÕJE
A Kisbábolna Lovas Klub-ban, hogy komolyan gondolják a szakmai munkához a feltételek biztosítását, mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy a megalakulása óta mind több említésre méltó eredmény születik. Kiemelkedõ munkát
végeznek a fiatal lovasok képzésében (gyermek lovagoltatás) a lovasiskola lovaival, ott dolgozó edzõivel. A megalakulás óta egyre több olyan együttes talált
magára (ló és lovas, edzõ), akik évente megbízhatóan versenyeznek és érnek el
kimagasló eredményeket. A Kisbábolnai Lovas Klub egyik versenyzõjét mutatnám be, Kiss Zsófiát, aki két
saját lovát Génius-t és
Christin-t lovagolja a klub színeiben. Kitartó és szorgalmas
munkával és Géniusig a harmadik lócserével, valamint
edzõ váltással kezdtek el jönni az eredmények. Zsófi legjobb eredményei 2011-ben a
Komárom-Esztergom Megye
Amatõr Bajnoka cím, melyet
2012-ben is sikerült megvédenie. 2013-ban már országos szintû versenyeken szeretné folytatni a versenyzést, hasonló jó eredmények elérését tervezi. 2010-tõl
váltott edzõt Biczó Attila személyében, aki vallja, csak rendszeres, tervszerû, következetes munkával lehet eredményt elérni. (Mindkét bajnoki címét a képen látható Génius-sal érte el.)

LOVAS ÜGYESSÉGI
VERSENY KISBÁBOLNÁN
Lovas gyermekvetélkedõ volt december 8-án szombaton Kisbábolnán. A háziverseny egyfajta szintfelmérésként is szolgált, melyre
Gyõrzámolyról, Gyõrszentivánról,
Nagyigmándról és Örkénypusztáról
is érkeztek hasonló oktatói tevékenységet végzõ lovas klubok,
hogy megméressék lovas tanulóik
ügyességét.
A kisebbeknek bóják, kapuk, rudak között kellett szlalomozni, irányítani lovaikat, majd csapatverseny formájában bizonyították a
résztvevõk tudásukat, ügyességüket. Az ifjú versenyzõk azt mutatták
meg, mennyire képesek uralni a lovat, milyen pontosan tudják elindítani, megállítani, hogyan tudnak
egyensúlyban maradni, miközben
különféle játékos gyakorlatokat is el
kell végezni, mint például labda,
vagy karika célba dobása.
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SERDÜLÕK KÉZILABDA BAJNOKSÁGA
A megyei kézilabdacsapatok utánpótlásának versenyeztetését szorgalmazták azzal a tornával, melynek Bábolna
adott otthont december 16-án. A megyei kézilabda szövetség szeptemberben írt ki a serdülõ korosztály számára bajnokságot. A sorozatba a lányok részérõl 16, a fiúknál 6 csapat nevezett.
A tornákat havi rendszerességgel tervezték be a megfelelõ intézményi háttérrel rendelkezõ településeken, így kerülhetett a második forduló Bábolnára. A hazai lányok egy vereséggel és egy gyõzelemmel teljesítették a napot, melyet
a gyerekek felkészítésének jelenlegi szakaszában megfelelõnek tart edzõjük, Vasné Hun Judit.
A Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség
szakembereinek is jó alkalmat adnak ezek a megmérettetések arra, hogy az alakulóban lévõ régiós válogatottba olyan
tehetségeket találjanak, akik képviselhetik megyénket a
Rajna-Pfalzi válogatott ellen vívandó találkozón.
A folytatásban Dorog és Ács is vállalta a házigazda szerepét.

LABDARÚGÓTORNA LÁNYOKNAK
Múlt havi lapszámunkban tudósítottunk arról, hogy Bábolnán lányfoci csapat alakult, sõt, már részt vettek egy
olyan hazai tornán, melynek célja egy németországi szereplés volt. Ha nem is a bábolnai lányok fociztak Németországban, idehaza óriási lelkesedéssel igyekeznek elsajátítani a labdarúgás csínját-bínját. Településünkön rövid idõ
alatt olyan népszerû lett a sportág, hogy immár két kispályás csapatot is ki tudtak állítani azon a tornán, melyet december 15-én rendeztek városunk sportcsarnokában.
A bábolnai csapat edzõjétõl, a torna szervezõjétõl, Rózsahegyi Tamástól megtudtuk, hogy a lányok olyan lelkesedéssel, elánnal gyakorolnak az edzéseken, hogy szerettek
volna még többet versenyezni is. Ezért meghívták a korábbi versenytársakat Kisbérrõl és Szárligetrõl – utóbbiak szerepeltek egyébként Németországban és egész jól -, hogy
ismét összemérjék erejüket. Az ellenfelek szívesen jöttek,
remek mérkõzéseket vívtak egymás ellen.
A siker sem maradt el, hiszen az idõsebb korosztályú hazai lányok a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára állhattak fel veretlenül teljesítve a mérkõzéseket. Másodikként
a Szárliget, harmadik helyen Bábolna I-es csapata végzett,
negyedikként pedig Kisbér zárta a tornát. A legjobb kapusnak járó különdíjat a bábolnai Bor Bea kapta, a legjobb mezõnyjátékos Somogyi Ildikó lett Szárligetrõl.
18 www.btv.hu
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SZILVESZTER KUPA
LABDARÚGÓTORNA
A sportcsarnok az év utolsó napjaiban is szolgált programmal a labdarúgás kedvelõi számára. Szilágyi Ágnes
szervezõmunkájának köszönhetõen immár tizedik alkalommal zajlott december 30-án az „Óévbúcsúztató Szilveszteri
Focikupa” elnevezésû labdarúgó torna.
Ez évben tizennyolc csapat vett részt a tornán. Vasárnap
déltõl három csoportban küzdöttek a fõként baráti társaságokból álló együttesek a továbbjutásért, köztük három bábolnai legénység. Közülük is kiemelném a BSE U19-es csapatát, akik edzõjük vezényletével a legifjabbként vívtak a
csoportküzdelmekben. Jól fociztak, nem illetõdtek meg a
náluk rutinosabb, idõsebb játékosoktól, és egy kis szerencsével továbbjutottak csoportjukból az elõdöntõig. Itt már
elpártolt tõlük Fortuna, mert a döntetlent követõ hétméteres
párbajt már elveszítették. A végelszámolást tekintve így is
az elõkelõ negyedik helyen végeztek, ami igazán dicséretes teljesítmény.
A körmérkõzéses csoportfordulókat követõen már éjszakába nyúlóan zajlottak az elõdöntõk drámai küzdelmei,
majd a döntõk, ahol nehezen bírtak egymással a csapatok.
A legtöbb találkozó hétméteresekkel ért véget, ami azt bizonyítja, hogy ide már azonos tudású gárdák jutottak.
A szilveszteri hangulathoz hozzájárultak a tombolán nyerhetõ tárgyak, melyek sorsolása nagy érdeklõdés mellett
zajlott. A fõdíj a korábbi évek hagyományai szerint egy újévi
malac volt, és annak, aki nyerte, szó szerint „malaca volt”.
Két évvel ezelõtt is õ vihette haza, tavaly az öccse nyerte, és
idén is Skuba Istváné lett a fõnyeremény.
A döntõ mérkõzések küzdelmei már a hétfõ hajnalt idézték, az eredményhirdetésre három órakor került sor. A díjakat Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke, bábolnai önkormányzati képviselõ adta át.
Az elsõ hat helyezett a következõ: 1. Kukorékok Bõny; 2.
Hétszentségek Ete; 3. Orchidea Kisbér; 4. U19 Bábolna SE;
5. FC Ágyúsok Naszály; 6. Bástya sörözõ Bábolna
Különdíjban részesült Pirik József Naszályról, õ a legjobb
kapusnak járó díjat vihette haza, a gólkirály 10 találattal
Markó Ádám lett Bõnyrõl, a legfiatalabb hazai csapat pedig
az U19 Bábolna SE.
A rendezvény fõ támogatói voltak: Hungary Pork Kft., Bálint Cukrászda Ács, Kiss Sándor, ifj. Prekler László, Skuba
István, Nagy Károly, Polgárõrség Bábolna, Bábolna Város
Önkormányzata.

A kupa gyõztes: Kukorékok Bõny
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,,ANTOS CSABA KUPA’’ KÉZILABDATORNA

Már negyedik alkalommal idézte Antos Csaba emlékét a
Bábolnai Sportegyesület Kézilabda Szakosztálya emléktornával. Antos Csaba szívén viselte a bábolnai kézilabdázás
ügyét, tragikus körülmények közt vesztette életét, de a kézilabdázók nem felejtik jószándékú támogatását. December
8-án a városi sportcsarnokban négy csapat részvételével
vette kezdetét az emléktorna, mely a bábolnai kézilabda
utánpótlását hivatott népszerûsíteni.
A gyõri SZESE, az öttevényi és a dorogi ifjúsági együttesek mellett a hazaiak is pályára léptek, ugyan dobogós he-

lyet nem sikerült szerezniük, de a tapasztalatszerzésre ez a torna jó alkalmat kínált.
Szántó Zita, a kézilabda szakosztály vezetõje
elmondta: a torna szervezése során úgy gondolták, azok a lányok kapjanak itt játéklehetõséget,
akik a bajnokság során ritkán kerülnek pályára és
ifjúsági korosztályúak – õk vannak legkevesebben. Azt tudni kell, hogy megyénkben számukra
nincsenek rendszeres bajnoki küzdelmek, ezért
fontos, hogy idõnként õk is belekóstoljanak a versenyek izgalmába. Mivel Bábolnán kevés az ifjúsági korú kézilabdázó, ezért sokan játszottak ezúttal a serdülõ csapatból. Szántó Zita szerint ez is
elõreviszi fejlõdésüket, hiszen idõsebbek között,
és ellenük játszani mindig jó alkalom a tapasztalatszerzésre, ezért nem gondolja kudarcnak a negyedik helyet. Mindig a pozitívumokat próbálja kiemelni a játékból, a gyerekek önmagukhoz képest milyen
formát tudtak hozni.
Antos Csaba édesapja és a család is végigszemlélte a
tornát, az érmeket, díjakat õk adták át az eredményhirdetés
során. Az édesapa, Antos Gábor a család nevében is megköszönte a csapatok részvételét, nagyon sok sikert kívánt a
fiatal kéziseknek, arra bíztatta õket, hogy sok tudást merítsenek a világszínvonalú felnõttek játékából. Végül meglepetéssel szolgált, a család nevében a bábolnai együttesnek
30 ezer forint támogatást nyújtott át.
HP

NYERGES BÉLA TEKE EMLÉKVERSENY
Immár négy éve, hogy elhunyt Nyerges Béla, Bábolna tekesportjának megteremtõje, a BSE tekecsapatának megalapítója. A szakosztály vezetõi és játékosai három évvel ezelõtt rendeztek emlékére elõször nagyszabású egyéni és
csapatversenyt. A korábbi sikereken és népszerûségen felbuzdulva idén is megszervezték a versenyt. Öt napon át
reggeltõl estig gurultak a golyók, dõltek a bábuk több korosztályban, több kategóriában. Idén több mint 130 igazolt
és amatõr egyéni tekézõ, valamint 31 csapat küzdött az értékes kupákért. A tavalyihoz hasonlóan most is nemzetközi
mezõny gyûlt össze, hiszen a Duna túlsó partjáról, Szlovákiából két együttes érkezett.
A bábolnai csapatok és versenyzõk nemcsak a
pályán, de a díjak közt is taroltak. Igazolt férfi
egyéniben 38 induló közül Balom Sándor bizonyult a legjobbnak, de a második hely is hazai
versenyzõé, Balogh Istváné lett, de hogy teljes legyen a siker a harmadik helyen is bábolnai tekés
végzett Mogyorósi Balázs személyében. Amatõr
nõi egyéniben is hazai siker született, az elsõ helyezettnek járó kupát Szünstein Violetta vihette
haza. Az igazolt férfi csapatok versenyét Bábolna
I. gárdája nyerte, míg Bábolna IV-es csapata az
amatõr nõk közt diadalmaskodott. Itt még nincs
vége a hazai sikereknek, mert a legjobb férfi tarolónak járó díjat Balom Sándor kapta, Szünstein
Violetta lett a legjobb nõi taroló, Jurics Róbert, a
BSE ifjúsági tekézõje pedig a torna legfiatalabb

versenyzõje címet birtokolhatja. A legidõsebb játékos
ugyan nem bábolnai, de Száz Ernõt Galántáról érdemes
megemlíteni, hiszen a maga 75 évével még mindig könynyedén döntögeti a bábukat.
A díjakat a hagyományokhoz híven ezúttal is Béla bácsi
fia, valamint dr. Horváth Klára polgármester adta át a nyerteseknek Skuba István szakosztályvezetõ segédletével.
A hagyományokhoz híven a torna résztvevõinek egy kis
csoportja idén is kilátogatott az új temetõbe, hogy elhelyezzék az emlékezés koszorúját Nyerges Béla sírjánál.
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OVIS MIKULÁS KUPA FOCITORNA
Bábolna két óvodás csapata, Gönyû, Gyõrszentiván,
Dunaszeg és Bana apró labdarúgói léptek pályára november 29-én délután az Ovis Mikulás Kupa elnevezésû labdarúgótorna alkalmával. A torna lényege ezúttal is az volt,
hogy a gyerekek a lehetõ legkiválóbban érezzék magukat.
A városi sportcsarnokot maximálisan kihasználták, hiszen
két pályán egyidejûleg rúgták a labdát az apróságok. A kupa egyre népszerûbb, tudtuk meg Szilágyi Ágnestõl, a
sportcsarnok gondnokától. Tavaly még csak négy csapat
jött el, most hat, és ha minden jól alakul, jövõre már nyolc
csapat részvételével rendezheti meg a tornát. Ági néni úgy

SZÉPKORÚAK
Negyedik alkalommal került megrendezésre településünk sportcsarnokában Szilágyi Ágnes ötlete nyomán és
szervezõmunkája eredményeképpen a „Szépkorúak” Focitornája elnevezésû sportesemény 45 év feletti focisták számára. Ezúttal Gyõrbõl és Gyõr környékérõl hívott meg csapatokat a torna szervezõje.
Idén három együttes vállalta a hétvégi néhány órás elfoglaltságot. A MÁV DAC öregfiúk csapatában jó néhány régrõl ismert játékos szerepelt, köztük a Bábolna SE néhány
évvel ezelõtti edzõi, Horváth Dénes és Füzi Géza is. Itt volt
a Naszály és természetesen a házigazda bábolnai öregfiúk
gárdája. A csapatokban szerepeltek olyan játékosok is, akik
már 60 éves korukhoz közelítenek, de még mindig remekül
értik a foci csínját-bínját, de játszott 65 év feletti labdarúgó
is.
A játékosok nagy elszántsággal és gyõzni akarással vették az akadályokat, melyen a sportszerûség játszotta a
fõszerepet. A körmérkõzéses lebonyolításnak köszönhetõen izgalmasan alakult a torna. A résztvevõk bebizonyították,
hogy 45 éves kor felett is kitûnõ sport a foci.

látja, ezek a gyerekek még tudnak önfeledten focizni, szívbõl örülni a góloknak. A torna lényege nem a helyezéseken
volt, hanem a kellemes, sportos idõtöltésen, ahol gyermek
és szülõ egyaránt jól szórakozott. Így a rendezvény megfelelt az igényeknek, elvárásoknak.
Különleges vendéget is üdvözölhettek, a tél egy fontos
szereplõje, a Mikulás is ellátogatott a sportcsarnokba. A fehérszakállú a kis labdarúgókat csokoládéval teli csomaggal
lepte meg.
Annak ellenére, hogy nem az eredményesség volt a torna fõ célja, az ifjú focistákat az esemény végén oklevelekkel és érmekkel jutalmazták.
A végeredmény: 1. Bábolna I.; 2. Gyõrszentiván; 3.
Gönyû; 4. Bana; 5. Bábolna II.; 6. Dunaszeg
Különdíjban részesült Szolinger Rajmund Gyõrszentivánról, õ nyerte el a torna legjobb játékosa címet. A gólkirály Füredi Martin lett Bábolnáról, a legjobb lány játékos pedig Sulyok Dorina Banáról. Az egyik támogató díját kapta
Bábolna I. csapatából Panák Bence és Szabó Bence, Bábolna II. csapatából pedig Szabó Taddeus és Vadászi Máté.
A torna támogatói voltak: Kayser Automotive Hungary
Kft., ifj. Mészáros Ferenc, Bábolna Város Önkormányzata.
Külön köszönet illeti Bábolna Város Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatát, valamint a két fiatal játékvezetõt: Lengyel
Dánielt és ifjabb Popovics Györgyöt.
Hantos

FOCITORNÁJA
A végeredményt tekintve a torna gyõztese a MÁV DAC
gárdája lett, második helyen a Naszály, harmadikként pedig
az Öregfiúk Bábolna együttese végzett. A legjobb kapusnak Bálint Józsefet, a bábolnai csapat hálóõrét választották.
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