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GYÕZELMEK ÉS VERESÉGEK FEKETE-FEHÉREN
BÁBOLNÁN JÁTSZOTT AZ ORSZÁG NÉGY LEGEREDMÉNYESEBB

TÍZÉVES SAKKOZÓJA

Közel  kilencven  versenyzõ  vívott
izgalmas csatákat a 21. Bábolnai
Sakkfesztiválon szombat délelõtt.
Bierbauer Imre, a bábolnai sakkélet
szervezõje és az utánpótlás nevelõje
elmondta, Bábolna ebben az eszten-
dõben ünnepli várossá válásának ti-
zedik évfordulóját, így a hagyomá-
nyos sakkversenyt a megszokottól el-
térõen attrakcióval tarkította, s meg-
hívta az ország legjobb négy tíz esz-
tendõs sakkozóját, akik a színpadon
mérkõztek meg egymással. 

Egyikük, Kocsis Anett bábolnai sak-
kozó ötödik osztályos, de idén a szlo-
véniai Mariborban már a világbajnok-
ságon szerepelt. Vetélytársai közt volt
a Sárvárról érkezett gyõztes:
Gömböcz Zsófia, Gergácz Balázs ta-
nítványa, aki tavaly Brazíliában ját-
szott a korcsoportos Sakk VB-n, de az
országos bajnokságban is szép ered-
ményt szerzett, akárcsak a nagykátai
Lengyel Andrea. A szombati verse-
nyen második helyen végzett kisasz-
szony a Csehországban megtartott
Európa bajnokságról hozott haza
szép helyezést, hiszen holtverseny-
ben az elsõvel zsebelte be a bajnok-
ság negyedik helyezését. A negyedik

kiemelt versenyzõ, a szentendrei Ko-
vács Judit volt, aki az Európai Uniós
Sakkversenyen ugyancsak holtver-
senyben az elsõvel szerzett bronzér-
met. A négy tízéves sakkozó – szó
szerint – könnyfakasztó csatákat ví-

vott, és bár megyénk játékosa, a bá-
bolnai Kocsis Anett most nem állt a
képzeletbeli dobogó egyik fokán
sem, de negyedik helyezése a házi-
gazda játékos elõzékeny udvariassá-
gának is betudható.  Bierbauer Imre

szervezõ számos kate-
góriában írta ki az idei
megmérettetést, és a
vissza-visszatérõ viadal
támogatóinak köszönhe-
tõen szép díjakat adha-
tott át dr. Horváth Klára
polgármesterrel. Ez al-
kalommal bonyolították
a Rapid Megyei Bajnok-
ságot is, a versenyzõk
és a versenybírák közt is
olyan nevek is szerepel-
tek, mint az ácsi Fide-
mester, Sipos István,

vagy az NB1-ben tündöklõ komáromi
Bagi Máté.

Legjobb bábolnaiak: Márkus Jó-
zsef (felnõtt 3. hely); Szabó Lotti (fel-
sõs lány 3. hely); Szabó Bernadett
(kezdõk 4. hely)

A 10. éve város Bábolna végered-
ménye: 1. Gömböcz Zsófia (Sárvár);
2. Lengyel Andrea (Nagykáta); 3. Ko-
vács Judit (Tahitótfalu); 4. Kovács
Anett (Bábolna)

Támogatók: Bábolna Város Önkor-
mányzata; Bábolnai Általános Iskola;
Komárom-Esztergom Megyei Sakk-
szövetség; Bábolnai Televízió; Bara-
nyai Magdolna; Gombolai István; Sza-
bó Ferenc; Misztótfalusi Nyomdaipari
Kft.; Bodor Tamás
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Január 24-én 17 órára hívták össze a bábolnai képviselõ-
testületet, hogy megtartsa az új esztendõ elsõ, ezúttal rend-
kívüli testületi ülését. A teljes létszámban megjelent és ha-
tározatképes grémium a tervezett napirendi pontok alapján
kezdte meg tárgyalását. Az elsõ napirendi pontot megelõ-
zõen dr. Horváth Klára polgármester ismertette a komáromi
rendõrkapitányság levelét, mely a tavalyi esztendõ decem-
ber havi rendõri beavatkozást igénylõ eseteit taglalta. A
rendõrség írásos tájékoztatása rendszeres lesz a további
hónapokban.

Elsõként a  2013. évi költségvetés elõkészítésére került
sor, ahogy eddig minden januárban. A rendkívüli testületi
ülést az intézményvezetõkkel folytatott egyeztetõ tárgyalá-
sok elõzték meg, hiszen tudvalevõ, hogy az általuk össze-
állított terveket, költségvetési elképzeléseket a város bü-
dzséjéhez kell igazítani. Ez a büdzsé azonban megszorítot-
tabb lesz, mint a tavalyi, miután az állami támogatások
mintegy negyven százalékkal csökkentek. A költségvetési
törvény jelentõsen átrendezte a helyi önkormányzatok köz-
ponti költségvetésbõl történõ támogatását, így a normatív
állami támogatás összege mintegy 128 millió forint lesz eb-
ben az évben. Megszûnt a személyi jövedelemadóból szár-
mazó forrás, mely 34,6 millió volt az elmúlt évben, valamint
a gépjármûadó hatvan százalékát vonják el a várostól. Ez
utóbbi mintegy 31 millió forintos összeget jelent. Mindösz-
szesen a központi intézkedések mintegy 65 millió forintos
forráscsökkenést jelentenek az idei költségvetésben.

A bevételkiesést a helyi adókból befolyó összegek, az át-
adott pénzeszközök, melyek a Pannon Szélerõmû Kft.-tõl,
az OEP-tõl, illetve az egyéb intézményi bevételek ellensú-
lyozzák. Hitelfelvételt nem tervez a városvezetés, miután
nem is teheti, ehhez ugyanis kormányzati hozzájárulás
szükséges. Az elmúlt év jelentõs megtakarításait az idén
februárban benyújtandó, az intézmények energiaracionali-
zálását elõsegítõ pályázat fedezetére fordítja az önkor-
mányzat. A város kiadásainak tekintetében jelentõs tétel az,
hogy intézményeit, hivatalát a tavalyi esztendõ színvonala
szerint mûködtesse, minden dolgozójának a soros illetmé-
nyét tervezték a büdzsébe. Bár a múltban történt jelentõs
létszámváltozás – az intézményi és a hivatali állományban -
bérmegtakarítást jelent, magával von azonban felmentési,
végkielégítési és szabadság megváltási kiadásokat.

Az új köznevelési törvénybõl fakadóan szeptembertõl az
óvodában óvodatitkár és pedagógiai asszisztens alkalma-
zása válik szükségessé. Szinte minden intézményt érintett a
nyugdíjtörvény változása, mely a nyugdíj mellett bér kifize-
tését nem teszi lehetõvé, így több esetben kényszerülnek
majd döntés elé a nyugdíjas foglalkoztatottak.

A képviselõ-testület támogatta, hogy közalkalmazotti dol-
gozóinak nyújtható – az eddigi ötezer forintos – Erzsébet-
utalvány összegét nyolcezer forintra emelje, valamint juta-
lomkeretet tervezett be a bértömeg 12 százaléka erejéig. A
grémium engedélyezte a kétszázezer forintra maximalizált
cafatéria-keret beépítését is a büdzsébe a köztisztviselõk
részére.

A költségvetés fontos tétele a tervezett felújításokra fordí-
tandó kiadás, melyet a zeneiskola fejlesztésének folytatása,
a térfigyelõ kamerarendszer bõvítése, a Gyógyfürdõ Kft.
végelszámolásához rendelt pénzösszeg gyarapít. Tervben
van utak murvázása: a Kövessy János út egy részének fel-
újítása, az OSI felé vezetõ Sport út közvilágításának kiépíté-
se, melynek tervezése folyamatban van. A sportcsarnok
melletti területre BMX pályát terveznek, valamint további fej-
lesztési javaslatokkal is foglalkoznak majd. Megtakarítás re-

ményében szétválasztaná a testület az iskola és a sport-
csarnok fûtését. Ezen túlmenõen a polgármesteri hivatal-
ban informatikai fejlesztést, bútorvásárlást terveznek.

A közigazgatás átszervezésével a város hivatali munka-
rendje is változhat a jövõben. Az okmányiroda a továbbiak-
ban is az eddigi, megszokott helyén látja el tevékenységét.
Lesz járási kirendeltség Bábolnán (a polgármesteri hivatal
földszinti helyiségében), Bábolna-Ács rendõrõrs körzeti
megbízottja pedig fogadóórákat tart majd a hivatal eddigi
földszinti szolgálati helyiségében. Amennyiben arra a testü-
let rábólint, március elsejétõl meghatározott ügyfélfogadási
napokon keresheti fel a lakosság a hivatalt, egyéb napokon
ügyfélmentes napokat tartanak és zárt ajtók mögött dolgoz-
nak a Bábolnai Polgármesteri Hivatalban. A végleges költ-
ségvetési rendeletet február 14-én tárgyalják a képviselõk.

A folytatásban tíz önkormányzati rendeletet módosítását
fogadták el, így többek közt az önkormányzat vagyonáról,
vagyongazdálkodás szabályairól, a közterület használatá-
ról, a kitüntetések alapításáról, a települési képviselõk tisz-
teletdíjáról, a címerrõl, zászlóról szóló rendeleteket fogal-
mazták át a jogszabályoknak megfelelõen.

Jóváhagyták a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát, szervezetei és mûködési szabályzatát, vala-
mint ügyrendjét. (errõl bõvebben a 4. oldalon olvashatnak).
A banai testület jóváhagyása is megtörtént már, így február
25-én elindulhat a közös hivatal mûködése.

Terítékre került ismét a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
alapító okiratának módosítása.

A következõ napirendi pontban a képviselõ-testület az
önkormányzat nevében megbízta dr. Horváth Klára polgár-
mestert, hogy a Klebersberg Kunó Intézményfenntartó Köz-
ponttal aláírja az iskola fõépületének, valamint a kisiskola
technika termeire és tornatermére vonatkozó ingatlanhasz-
nálati szerzõdést. Az épületeket térítésmentesen adják át a
KIK-nek a köznevelési feladatok ellátására.

Foglalkoztak a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Társulás megkeresésével, a GyõrSzol Kft. tájékoztatásával
a közszolgáltatási díj 2013. évre vonatkozó változásaival
kapcsolatban. A jogszabályi lehetõségeik szerint 4,2 száza-
lékos emeléssel él a cég. 

Egy bábolnai lakos nyílt levelet írva az önkormányzati
képviselõk munkáját véleményezte és kérte a helyi nyilvá-
nosság biztosítását gondolatai közzétételéhez. A testület
véleménye alapján a helyi lapban nem kapott a teret B. I.
bábolnai lakos írása, azonban lehetõséget biztosítottak a
képviselõ-testület nyilvános (!) ülésén a levél tartalmának
megvitatására. Erre azonban nem került sor, mert az észre-
vételeit megfogalmazó lakos írásban jelezte, hogy nem kí-
ván élni a lehetõséggel.

A grémium egyhangú szavazással határozta el, hogy in-
dul a KEOP pályázaton, mely az intézmények energiaracio-
nalizáló fejlesztését teszi lehetõvé. A 430 millió forintos pá-
lyázati összeghez a város mintegy 65 millió forintot biztosí-
tott pályázati önrész gyanánt a költségvetés terhére.

Az elképzelések szerint a fûtés-világítás korszerûsítését
célzó beruházásban megújulhat az iskola fõépülete, a Sza-
badidõközpont, a konyha, a könyvtár, a polgármesteri hiva-
tal és az Öregek Napközi Otthona.

Egyebek napirendi pontban a gyõri orvosi ügyelettel kap-
csolatos tájékoztató anyag elkészítését kérte a testület a
bábolnai televíziótól egy lakossági megkeresésben megfo-
galmazott kérésre válaszul.

Legközelebb február 14-én ülnek tárgyalóasztalhoz a
grémium tagjai.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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Városunk hivatalának 2010. június 24-én kelt egységes
szerkezetû alapító okirata idén február 25-tõl hatályát vesz-
ti, miután Bana és Bábolna képviselõ-testületei is jóváhagy-
ták – az ettõl a dátumtól felálló - a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát leg-
utóbbi soros üléseik alkalmával. Az intézkedés elõzménye,
hogy a települések vezetõi december 13-án, a megyében
elsõként írták alá a február 25-i hatállyal felállítandó közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodást,
mely a közigazgatás átszervezése eredményeképpen szü-
lethetett meg. Az önkormányzati hivatal, mint önálló költ-
ségvetési szerv szervezeti és mûködési szabályzata tartal-
mában többek közt kitér az alapítás körülményeire, a szerv
ellátandó feladataira, szervezeti felépítésére és mûködési
rendjére. „A közös hivatal közfeladata: az önkormányzatok
mûködésével, valamint a polgármester vagy a jegyzõ fel-
adat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elõkészí-
tésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint
a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott feladatok ellátása. A hivatal közremûködik
az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történõ együttmûködésének összehangolásá-
ban” – fogalmaz pontosan az ülés keretein belül módosított
alapító okirat. Az érintett polgármesteri hivatalok jogutód-
lással szûnnek meg, és az átalakítás után ellátatlan feladat
nem marad.

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye: Bá-
bolna lesz (Jókai Mór út 12.), Banán (2944 Bana, Jókai Mór
utca 18.) a közös hivatalnak kirendeltsége – két fõ foglal-
koztatottal – mûködik csupán igazgatási tevékenység vég-
zésére. A közös hivatali apparátushoz mindkét településen
az alábbi hatósági ügyek tartoznak: szociális; környezetvé-
delmi, gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatási; pénzügyi,
adóügyi igazgatási feladatok; állatvédelem; állategészség-
ügy, növényvédelem; választási, népszavazási feladatok el-
látása, kommunális igazgatási feladatok, lakcím nyilvántar-
tás; egészségügyi, földügyi-, ipari, kereskedelmi, igazság-
ügyi, közlekedési, hírközlési, és vízügyi feladatok; mûvelõ-
dés és oktatás; az anyakönyvi igazgatással és közérdekû
panaszokkal kapcsolatos feladatok.) A Bábolnai Közös Ön-
kormányzati Hivatal bábolnai székhelye látja el a bábolnai
Százszorszép Óvoda és Bölcsöde, Bábolna Városi Könyv-

tár, Mûvelõdési és Sportközpont, az Alapszolgáltatási Köz-
pont és Bábolna Város Önkormányzata, a banai Egységes
Óvoda-bölcsõde Bana, a Bana Község Önkormányzata és
a Banai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásá-
val kapcsolatos teendõket az együttmûködési megállapo-
dásoknak megfelelõen. Banát és Bábolnát immár nemcsak
a közös múlt köti össze (mint a 70-es évek közepén az úgy-
nevezett Bábolna-Bana Nagyközségi Közös Tanács), ha-
nem közös önkormányzati hivataluk is. A településeken ko-
moly várakozás övezi a közös hivatal felállítását, hiszen ol-
csóbb és gyorsabb ügyintézést remél mindenki a rendszer
bevezetésétõl.

Fontos azt is tudni, hogy a járási hivatalokba koncentrált
feladatokkal egyidejûleg az okmányiroda nem szûnik meg
Bábolnán. Továbbra is helyben intézik az okmányirodai fel-
adatok teljes körét.

A mindennapi munkában a legfontosabb változás az ügy-
félfogadási idõ bevezetése lesz. Az elmúlt évek tapasztala-
tai indokolttá teszik, hogy a zökkenõmentes mindennapi
munkavégzés érdekében az ügyfelek számára csak meg-
határozott napokon és idõszakokban legyen lehetõség a
személyes ügyintézésre. Ezt a gyakorlatot a környezõ tele-
pülések közül Ács és Nagyigmánd is megvalósította már
korábban. 

FEBRUÁR 25-TÕL MEGKEZDI MÛKÖDÉSÉT
A BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Január 7-én 11 óra 51 perckor született meg a város elsõ
új évi babája. Szõdi Jázmin Angyalka 3910 grammal és 54
centiméterrel jött a világra a gyõri kórházban. Az apróság
édesanyja Kiss Éva, édesapja Szõdi Lajos, a szülõk nagyon
várták már a csöppséget. Bár a kétgyermekes apuka hiába
gyakorlott már gyermekvállalásban, – Angyalka ugyanis
nem az elsõszülött a családban – mégsem szívesen ment a
szülõszoba közelébe, mert mint elmondta, ez nem neki va-
ló feladat. Évának is van már két kisfia, Angyalka így harma-
dikként nagy ajándék. A baba, ahogy a neve is elárulja: an-
gyalian viselkedik. Mint megtudtuk, a szülõk sokáig tana-
kodtak a kislány nevét illetõen, de Éva ötlete és akarata tel-
jesült, mesélték mosollyal az arcukon a szülõk. Az élet a
Szõdi családban nemigen változott meg a kis jövevény mi-
att, aki egyelõre, - ha teli a pocakja  - néma figyelõként is-
merkedik a külvilággal.

ANGYALKA AZ ÉV ELSÕ BÁBOLNAI KISBABÁJA

A közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási 
rendje a következõ lesz február 25-tõl:

Hétfõ: 12.30–16.30
Kedd: 8.30–11.30 és 12.30–14.30
Szerda: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.30–12.30 és 13.30–15.00
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Jegyzõ ügyfélfogadási rendje: Bábolna: Hétfõn és
csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben félfogadást
tart, amennyiben a hivatalban tartózkodik. Bana: Ked-
denként 9.30–11.30 és 12.30–14.30 között.
Aljegyzõ ügyfélfogadási rendje: Bábolna: Hétfõn és
csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben félfogadást
tart, amennyiben a hivatalban tartózkodik. Bana: Ked-
denként 12.30–14.30 között.
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Nincs olyan esztendõ, ami-
kor  ne  ünnepelnénk  kerek
évfordulókat, vagy ne szentel-
nék különbözõ szervezetek az
adott  évet  egy-egy  kiemelt
ügy fontosságának hangsúlyo-
zására. Ebben az évben lesz
például 100 esztendeje, hogy
megszületett az Egyesült Álla-
mok 37. elnöke, Richard Nixon

és 50 éve, hogy elhunyt Svejk szülõatyja, Jaroslav Hasek.
Magyarországon pedig ebben az évben emlékezünk meg
híres írónk, költõnk Weöres Sándor és Gobbi Hilda színész-
nõnk születésének 100 éves, Eötvös József születésének
pedig 200 éves évfordulójáról.

Sorolhatnánk persze tovább is a neves eseményeket, de
nekünk, bábolnaiaknak kicsit más szempontból fontos
2013, hiszen ebben az évben lesz pont 10 esztendeje, hogy
településünk elnyerte a városi címet. Ez fontos mérföldkõ
volt Bábolna életében, mivel rólunk szólt, arról a munkáról,
amellyel idáig eljuthattunk. Ez az ünnep amellett, hogy el-
sõsorban a mi kis közösségünk ünnepe, egyben az össze-
fogás ünnepe is, mely nélkül nem sikerülhetett volna mind-
az, amit elértünk a városi rang megszerzéséig és az azóta
eltelt tíz évben.

Ezért szeretnénk ezt a kerek évfordulót igazán méltó mó-
don megünnepelni. A tavasztól õszig tartó sokszínû progra-
mok mellett célunk, hogy maradandó – és egyben hasznos
– emlékkel is gazdagítsuk városunkat. Az ünnepi év jegyé-

ben így tavasszal megnyitjuk helytörténeti gyûjteményün-
ket, mely nemcsak az idelátogatók számára lehet érdekes,
de hasznos segítség is, hogy gyermekeink jobban megis-
merhessék Bábolna múltját. Emellett könyvet kívánunk ki-
adni 10 éves városunk tiszteletére, és tovább szeretnénk
szépíteni városunk köztereit is.

Az ünnepi év programjairól tavasztól október végéig min-
den hónapban részletesen beszámolunk, és reméljük,
hogy minél többen részt vesznek Bábolna várossá válásá-
nak 10 éves évfordulójának ünnepi eseményein, és a prog-
ramsorozat elnyeri mindenki tetszését! 

Bábolna Város Önkormányzata

VÁROSUNK ÉVFORDULÓJA

10 ÉVE ÍRTUK

Bábolna központja 
tíz évvel ezelõtt
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ÉLETET MENTETT
A FIATALOK ÉBERSÉGE

December 14-én hét helyi fiatal sétált a Zrínyi utcában, ez
volt az egyik itt élõ idõs asszony, Rózsahegyi Józsefné sze-
rencséje. A bábolnai fiatalok: Sárkány Olivér, Gonda Gergõ,
Horváth Dominik, Módos Martin, Csillag Marcell, Péter Dá-
niel és Hérics Csaba akkor még nem tudták, hogy figyel-
mességükön, majd nemes cselekedetükön egy emberélet
múlik. Bizonyára sosem felejtik el azt a napot, amikor meg-
mentették egy embertársuk életét.

Sárkány Olivért faggatva megtudtuk, a Zrínyi utcában sé-
tálva nyöszörgõ hangra lett figyelmes. Az egyik családi ház
udvaráról kiszûrõdõ hangot kutyavonyításnak vélte, majd
miután a kerítés felé pillantott, látta az udvarban a kövön ku-
porgó alakot. Ekkor tudatosult benne és barátaiban is,
hogy segélykérést hallottak. Sietõsen bekísérték az átfázott
idõs asszonyt a házba, majd faggatni kezdték állapotáról
megmentettjüket. A fiúk közül ketten az egyik szomszédtól,
a bajbajutott közelében élõ rokonától kértek segítséget, aki
rögtön átsietett az idõs asszonyhoz. Úgy tudjuk, a mentõk
bevonására nem volt szükség.

Rózsahegyi Józsefné nem kívánt a nyilvánosság elé állni,
de mindenesetre kiegészítette a történetet. Tõle megtudtuk,
hogy a lábán végzett mûtétek miatt járóbotra szorul, aznap
csak éppen kilépett a családi háza ajtaján az udvarra, majd
elesett és már nem tudott felállni, hogy az ajtóhoz vissza-
menjen. Azt, hogy pontosan, mennyi idõt töltött magára
maradva a mínuszokban, azt nem tudta megmondani, de
órákba tellett, mire észrevették segélykiáltását. A fiúk tetté-
ért hálás, egyedülálló idõs asszony a köszönet mellé csak
annyit fûzött a történtekhez, hogy amíg él biztosan nem fe-
lejti el a neki nyújtott életmentõ segítséget.

BARÁTAI A MESEKÖNYVEK
ÖT ÉVES, DE MÁR OLVAS...

Öt éves, de már folyékonyan olvas, sõt, a betûket is isme-
ri, saját nevét is szépen kanyarítja. Õ Láng-Antos Barnabás,
a Százszorszép Óvoda csöppsége, aki nagymamája útmu-
tatásával már két és fél éves korában megismerkedett a be-
tûk csodálatos világával. 

A tudás, mellyel rendelkezik kivételes, hiszen megelõzi
kortársait. Kedvenc meséit is maga választja és olvassa,
szereti az állatokkal és jármûvekkel foglalkozó olvasmányo-
kat. A rendkívül jó logikai érzékkel rendelkezõ kis talentum
azon túl, hogy kiválóan olvas, ugyanúgy kiveszi részét az
óvodai játékokból. Elmondása szerint a csoportban több
barátja is van, velük játszani sosem rest.

A közvetlen és rendkívül érdeklõdõ természetû kisfiú ál-
ma legalább annyira kivételes, mint õ maga. Bájos hangon,
szerényen, lesütött szemmel arról mesél, hogy repülõgép-
vezetõ, pilóta szeretne lenni. 

Másik nagy terve, hogy megtanítsa kisöccsét olvasni. Hu-
bával egy csoportba járnak az óvodában. Barnabás szerint
ahhoz, hogy Huba is megtanulja a „betûfalást” sokat kell
gyakorolniuk, de ígérete szerint õ mindent megtesz annak
érdekében, hogy mire Huba az elsõ osztályba lép, akkorra
már magabiztos könyvmoly legyen. Ehhez – elmondása
szerint – nincs is másra szükség, minthogy lépten-nyomon
figyeljék a betûket. Az utcán, az autók rendszámtábláin, a
reklámtáblákon, a könyvespolcon, mindenhol, ahol egyál-
talán betût és írást látni...

Aztán elõkerül egy papírlap, melyen Barnabás bizonyít:
szépen kanyarítja nevének betûit, mellé vési Huba öccse
nevét is, és persze a legkönnyebb „a”, és a legnehezebb
„k” betûket is. Aztán már kicsit cserfesebben elárulja, hogy
az a betû fölé húzott vesszõ attól bravúros, mert „á-t” csinál
az „a-ból”.

Az ölbe vett sorozat illusztrációiról is tájékozottan beszél.
A rajzon felismeri a fõvárosi építményeket, elmagyarázza,
miért sírhat Gergõ, az Anna-Peti sorozat legkisebb fõhõse,
amikor földre esik az ajándék fagylalt.

Az óvónõk pedig mit is tehetnének, csak csodálják és se-
gítik mindenben, ami iránt érdeklõdését fejezi ki a „csu-
pabáj”ötéves.

Szeretnénk megköszönni a fiúknak, hogy
segítettek az idõs nagymamánkon. Jó tudni,
hogy ebben a rohanó világban még vannak
fiatalok, akik meghallják a segélykiáltást.
Hálásak vagyunk Nekik!

Köszönettel: Rózsahegyi család

FÁK GALLYAZÁSA
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingatlanjukon található
villamos hálózatot megközelítõ fák gallyazása a 2007.
évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény), va-
lamint a 122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmû
biztonsági övezetérõl szóló rendelet) szerint a tulajdo-
nos kötelessége. Amennyiben a gallyazást nem végez-
nék el, úgy az életveszély mielõbbi megszüntetése, vala-
mint a hálózat üzembiztonsága érdekében azt az E.ON-
Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. az általa megbízott
szakemberekkel 2013. február hónapban elvégezteti! 

Kérjük, fentiek miatt a munkavégzés során szíves
együttmûködésüket!



BÁBOLNAI FÓRUM 2013. február

www.btv.hu 7

Agrármérnök, külkereskedõ, ügy-
vezetõ igazgató, agrárkamarai biz-
tos, államtitkár. Poprády Géza szak-
mai életútját címszavakban így jelle-
mezhetnénk. 2012 júliusa óta tölt be
közigazgatási államtitkári pozíciót,
mely komoly karrier csúcsát is je-
lentheti, mégis hétköznapi ember
maradt. Ízig-vérig bábolnai.

Ritkaságszámba megy, hogy magas
állami pozíciót bábolnai illetõségû
szakember töltsön be. Az 1980-as
évek közepén Dr. Papócsi László, a
Bábolnai Kombinát korábbi vezérigaz-
gató-helyettese volt miniszterhelyettes,
majd dr. Horváth Klára polgármester
töltött nyolc évet a parlament padsora-
iban képviselõként. Popovics György
jelenleg is a KEM Közgyûlés elnöke,
most pedig Poprády Gézát köszönt-
hetjük államtitkárként a Vidékfejleszté-
si Minisztériumban. 

– Tavaly július 16-a óta töltöm be
közigazgatási államtitkári tisztségem.
Tulajdonképpen a felkérés egyenes fo-
lyománya volt az ezt megelõzõ idõ-
szak másfél év kamarai munkával eltelt
idejének. Kamarai biztosként helyettes
államtitkári rangban másfél éven ke-
resztül felügyeltem a mûködõ magyar
agrárkamara tevékenységét, és elõké-
szítettem a szervezetet az új kamarai
törvény elfogadására, illetve az azt kö-
vetõ idõszakba történõ zökkenõmen-
tes átmenetre – meséli minisztériumi
hivatalában, melyben elfoglaltsága el-
lenére is szívélyesen vezeti körbe az
érdeklõdõt.

Poprády Géza Budapesten született,
de élete javarészét Bábolnán töltötte,
most is itt él családjával. 1991-ben
végzett a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen általános agrármérnök-
ként, (szubtrópusi-trópusi szakirányt is
végzett). Ezt követõen az Agrária kül-
kereskedelmi irodán dolgozott másfél
évig, e közben a külkereskedelmi fõis-
kolán az áruforgalmi szakot is elvégez-
te. Hat éven át volt a Tetra baromfite-
nyésztõ cég külkereskedõje, melynek
jóvoltából beutazta a világot, megis-
merte a magyar és külföldi piacokat,
szokásokat. Ezt az idõszakot egy né-
met baromfi, sertés technológia-forgal-
mazással és gyártással foglalkozó
cégnél, vagyis annak a magyarországi
leányvállalatánál vezetõ pozícióban el-
töltött nyolc év követte. 

– Ez alatt az idõszak alatt ismertem
meg igazából a magyar piacot, azt
megelõzõen legfõképpen külföldi part-
nerekkel foglalkoztam, majd a német
cégnél végzett munkát követõen,

2004-tõl a kamarai biztosi megbízásig,
tehát összesen hét éven keresztül
Környén, egy holland tulajdonú takar-
mánygyártó és kereskedõ céget vezet-
tem, mint ügyvezetõ igazgató – ma-
gyarázta.

Munkája során komoly tapasztalato-
kat szerzett az állattenyésztés ágazat-
ban. 

– Evidens, hogy bábolnai kötõdé-
sem miatt fontos törekvésem, hogy sa-
ját térségem: Komárom-Esztergom
megye és a város a lehetõ legtöbb tá-
mogatásban részesüljön. Szívfájdal-
mam, hogy a kizárólag növényter-
mesztésre vagy területre adott támo-
gatás mellõzi az állattartással foglalko-
zók plusz terheit, és egyszerûbb irány-
ba tolta el a gazdák motivációját, ebbõl
adódóan – teljesen érthetõ módon – a
jóval kiszámíthatóbb és csak egy bizo-
nyos szezonra korlátozódó tevékeny-
séget végzik ahelyett, hogy az egyéb-
ként nehézkesebb 365 napot igénylõ
állattenyésztéssel foglalkoznának.

Elmozdulást kínált azonban a Nem-
zeti Földalap kezelõ szervezete, ame-
lyik egyébként húsz évre vonatkozó
haszonbérleti szerzõdéseket köt az ál-
lami tulajdonú földekre azokkal a gaz-
dákkal, akik bevállalják, hogy a jövõ-
ben állatot tartanak. Szerintem a nem-
zetközi áruházláncok megjelenése
mellett a torz támogatási rendszer a fõ
oka annak, hogy Magyarországon
ennyire megfogyatkozott az állatállo-
mány.

Vannak olyan speciális állami, illetve
európai uniós forrásból származó tá-

mogatások, melyek kifejezetten az ál-
lattartók boldogulását segítik - többek
közt a tejágazatban létezik olyan spe-
ciális támogatás, amely egyéb, mond-
juk növénytermesztéssel foglalkozó
gazdák részére nem elérhetõ. Külön
stratégiát dolgozott ki a Vidékfejleszté-
si Kormányzat például a sertéságazat
helyzetének fellendítésére elsõsorban
azzal a céllal, hogy több sertésünk le-
gyen, mint a jelenlegi mennyiség. Az
elõbb említett földhaszonbérleti pályá-
zatok során plusz bírálati szempont-
ként beillesztették az állattenyésztést,
vagy állattartási kötelezettséget.

Nagyon sokat dolgozom azon, hogy
a Ménesbirtok Kft., maga a történelmi
épületegyüttes jóval több élettel teljen
meg, mint korábban. A ló, illetve a lo-
vas stratégia kiemelt figyelemmel kí-
sért elgondolás a tárca munkájában.
Bábolna egyike a három állami tulajdo-
nú lovasközpontnak Mezõhegyes és
Szilvásvárad mellett, mely különösen a
shagya arab tenyésztésben tölt be ve-
zetõ szerepet. Igyekszem Bábolnát a
lehetõ legtöbb feladattal felruházni –
magyarázza.

Közigazgatási államtitkári pozíció-
ban a minisztériumi szervezet mûkö-
déséért felelõs. Munkáltatója a minisz-
ter. Kinevezéseket ír alá, törvények elõ-
készítése, és a teljes tárca költségveté-
se tartozik hozzá.

– A legfontosabb feladat, hogy jó
gazdaként bánjunk a pénzzel, hogy a
tárca által elõterjesztett törvények
megfelelõ idõben, megfelelõ színvo-
nallal és minõségben készüljenek el és
a kormányzati stratégiát – mindenek-
elõtt az ország érdekét – szolgálják.
Erre esküdtem fel.

Mint elmondta, hatszáz ember dol-
gozik ebben a rendszerben, melyért
felelõs, ez érzelmileg is nagy súlyt he-
lyez a vállára. Családja hozzáállásáról
csakis pozitívan beszélhet, hiszen vi-
selik a napi ingázásból és a sokrétû
feladatból származó hiányát, támoga-
tásuk nélkül ennek a pozíciónak a be-
töltése elképzelhetetlen lenne számá-
ra.

Végszóként pedig nem feledhetõ,
hogy államtitkárként is ugyanaz az em-
ber maradt, mint amilyen korábban
volt, amilyennek a bábolnaiak megis-
merhették õt.

– Arra törekszem, hogy a rendelke-
zésemre álló idõ alatt a lehetõ legtöbb
és legmagasabb színvonalú munkát
végezzem el az ország és a magyar
emberek érdekeit szolgálva.

POPRÁDY GÉZA: ÁLLAMTITKÁRKÉNT IS UGYANAZ AZ EMBER
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A népes családban a napirend ösz-
szehangolása komoly tervezést kíván
a szülõktõl, de minden helyzetet meg-
oldanak, korán kelnek és a nap során,
míg a gyerekek ágyba nem kerülnek,
segíti egymást a pár mindenben. Zoli-
ka és Krisztofer óvodába járnak, csak-
úgy, mint más hasonló korú kisfiú. 

Sokan fel sem tudják mérni, hogy ez
mennyire összetett, szép, de nehéz fel-
adat. Tisztában kell lenni a vállalás sú-
lyával, a saját képességekkel, teherbí-
rással, türelemmel, megértéssel, vesz-
teségkezeléssel! Tudni kell a különb-
séget a nevelõszülõi hivatás és az
örökbefogadás között! Az elõbbi egy
átmeneti, családot helyettesítõ ellátás,
ahol cél a lehetõség szerinti hazagon-
dozás, míg az utóbbi egy végleges új
családba kerülés, gyakorlatilag a vér-
szerinti család jogi státusával egyenér-
tékû. 

Konczi Gábor és felesége példás
döntésre jutottak, amikor vállalták a
gyerekek nevelését. Történetük és pél-
dájuk követhetõ, erre buzdít másokat
is a „Názáret” Szociális Szolgáltató. 

Sós Ilona, a „Názáret” Szociális
Szolgáltató nevelõszülõi hálózatának
szakmai vezetõje elmondta, a hivatá-
sos nevelõszülõ megállapodása fog-
lalkoztatási jogviszonynak számít,
ezért hivatásos nevelõszülõi díjazás-
ban részesül. A hagyományos nevelõ-
szülõ az ellátott gyerekek száma sze-
rinti nevelõszülõi díjazásban részesül,
melynek mértékét a gyermekvédelmi
törvény határozza meg. 

Mindkét esetben a gyermekek gon-
dozására a mûködtetõ nevelési díjat és
ellátmányt biztosít. 

Hivatásos nevelõszülõ csak az lehet,
aki korábban hagyományos formát is
gyakorolta és legalább 3 évig folyama-
tosan, saját háztartásában hagyomá-
nyos nevelõszülõként nevelt gyerme-
ket. Ezt egy két éves OKJ-s képzés kö-
veti, melynek elvégzése után létesíthet
hivatásos nevelõszülõi jogviszonyt.

A „Názáret” háza táján nevelõszülõ-
ket keresnek. A cél az, hogy a gyere-
kek koruk és szükségletük szerint le-
hetõleg nevelõcsaládokba kerüljenek.
A gyerekek folyamatosan érkeznek a

szakellátásba, ezért a toborzás is fo-
lyamatos. 

Fontos, hogy a nevelõszülõnek je-
lentkezõ elkötelezett, gyermekszeretõ
ember legyen! Olyan családokat ke-

resnek, akik befogadnák, nevelnék
azokat a gyermekvédelmi gondosko-
dásba kerülõ (állami gondozott) gyer-
mekeket, akiknek nevelését szülei át-
menetileg nem tudják vállalni, vagy
akik a családjukban, vérszerinti kör-
nyezetükben súlyosan veszélyeztetett
helyzetbe kerültek.

Nevelõszülõ lehet a cselekvõképes,
büntetlen elõéletû, a gondozásba kihe-
lyezett gyermeknél legalább 18, legfel-
jebb 45 évvel idõsebb; pszichológiai-
lag és egészségügyileg is alkalmas 24.
életévét betöltött személy, aki megfele-
lõ körülményeket tud biztosítani (nem
feltétlenül saját ingatlanban, de bérelt
ingatlan esetén a tulajdonos engedé-
lyével), és vállalja a felkészítõ tanfolya-
mon való részvételt. 

Nem lehet nevelõszülõ, akinek szü-
lõi felügyeleti jogát a bíróság megvon-
ta, akinek szülõi felügyeleti joga szü-
netel (kivéve, ha a külön élõ másik szü-
lõ felügyelete alatt él).

A száraz, fõleg jogszabályi megfele-
léseken túl mindennél fontosabb, hogy
elkötelezett, a nagyon nehéz, de szép
hivatásra felkészült, alkalmas nevelõ-

szülõk fogadjanak be és neveljenek
olyan gyerekeket, akik a lehetõ legna-
gyobb veszteséget élték át: rövidebb-
hosszabb idõre nem lehetnek az igazi
családjukban. Nem elég a saját gyer-
mek nevelésében, gondozásában
megszerzett tapasztalat, ehhez a hiva-
táshoz több kell!

Sós Ilona a két részbõl álló döntés-
elõkészítõ tréningrõl elmondta, a neve-
lõszülõknek kötelezõen elvégzendõ
FIKSZ képzése egy mozaikszóból
ered: Felelõsség, Információ, Kompe-
tencia Szülõknek. Ebben interaktív
módszerekkel, saját élményekkel cso-

port keretek kö-
zött tanulják meg
a feladatokkal já-
ró nehézség ke-
zelését, köztük
az elengedés
veszteségét is. -
Tapasztalataink
szerint elmond-
ható, ez a tréning
bármelyik szülõ
számára is nagy
segítség lenne,
mert megoldást
kínál a nehéz
helyzetekre, a ka-
maszkorra, a be-
illeszkedési prob-
lémákra.

Aki a 28 órás
FIKSZ képzésrõl

kézhez kapja a tanúsítványt, az folytat-
hatja a 32 órás nevelõszülõi képzést. 

A nevelõszülõket és a gyerekeket ta-
nácsadó, fejlesztõ, pszichológus, egy-
szóval egy egész hálózat segíti a tevé-
kenységében, így a nevelõszülõi ellá-
tás csapatmunkát jelent.

A „Názáret” Szociális Szolgáltató az
anyagi és az erkölcsi támogatás mel-
lett számos közösségi, tehetségfej-
lesztõ programot is szervez, amelye-
ken lehetõség nyílik arra, hogy a gye-
rekek felfedezzék képességeiket,
megéljék sikereiket, ne érezzék magu-
kat hátrányos, megkülönböztetett
helyzetben. 

Aki további információkat szeretne
megtudni a nevelõszülõi feladatokról,
az érdeklõdhet, tájékozódhat: 

a „Názáret” honlapján:
www.nazaret-gyermekvedelem.hu

a nevelõszülõi ellátással kapcsolatos
közvetlen hívószámon:

+36 309448033
E-mail-en: sos.ilona@nazaret-

gyermekvedelem.hu

SOK GYERMEKNEK JELENT ÚJ ESÉLYT A NEVELÕSZÜLÕ
A bábolnai Konczi Gábor és felesége nevelõszülõként egy iker-

párról gondoskodik a „Názáret” Szociális Szolgáltató nevelõszülõi
hálózatában. A hét esztendõs Zolika és Krisztofer két esztendeje
lakik az egyébként is népes famíliában. A Konczi családnak ugyanis
három saját gyermeke van, mellettük nevelõdnek az ikrek. Gábor
véleménye szerint vállalásukkal jó esélyt kapott a két kisfiú is. Az
elsõ találkozás fontos pillanat volt a gyerkõcök számára, Krisztofer
fogalmazása szerint: szeretetbõl kapnak is, adnak is.
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ODAFIGYELÉSSEL MEGÚSZHATÓ
AZ INFLUENZA

ÉS KELLEMETLEN TÜNETEI
A tél legjellemzõbb megbetegedése az influenza. Jár-

ványról egyelõre nem beszélhetünk, de influenzaszerû
megbetegedések tüneteivel egyre gyakrabban keresik
fel városunk rendelõjét is. Kiss Katalin gyermekorvos a
megelõzés fontosságát hangsúlyozta, melynek egyik
specifikus módja a védõoltás, amivel a beadástól szá-
mítva két hét után érhetjük el a védettséget, az immuni-
tást, így egyáltalán nem mindegy, hogy mikor vetjük alá
magunkat a megelõzõ tûszúrásnak.

Számos kellemetlen és veszélyes betegséget hosszú
ideje sikerül elkerülnie a magyar lakosságnak, influenza
vírus ellen azonban nem nyújt védelmet élethosszig egy
gyermekkorban beadott oltás, mivel a vírus gyakran mu-
tálódik. Éppen ezért a folyamatos védettségünkért évrõl
évre új, az Egészségügyi Világszervezet ajánlásának
megfelelõ vakcinákat kell gyártani, és bemutatni az im-
munrendszerünknek.

Kiss Katalin gyermekorvosi rendelõjében már a de-
cemberi hónapokat megelõzõen többen igényelték az
oltóanyagot. 

Nem árt tudni, hogy az influenzának létezik A, B és C
típusa is. A C náthához hasonló, az A és a B veszélye-
sebb, fõleg a halálos kimenetelû megbetegedések
szempontjából. A vírus tünetei igazán kellemetlenek. 

– Hirtelen feltörõ magas láz, mely napokig is tarthat,
fejfájás, torokgyulladás, köhögés, ízületi fájdalmak, izom
és végtagfájdalmak is elõfordulnak. Ilyen esetben úgy
érezhetjük, még a bõrünk is fáj – magyarázza a házior-
vos.

– Igazi veszélyt jelent maga a vírus is, de a betegség
szövõdményei (leggyakrabban tüdõgyulladás, vagy le-
het még agyhártyagyulladás, agyvelõgyulladás is) to-
vább ronthatják a megfertõzött állapotát. Kifejezetten ve-
szélyeztettek a gyermekek, betegek, idõsek és a króni-
kus betegek.

– A gyerekek közül azoknak mindenképpen ajánlot-
tam praxisomban a védõoltást, akik valamely krónikus
betegségben, vagy éppen légúti megbetegedésben
szenvednek. Az asztmásoknak, allergiásoknak fokozot-
tabban oda kell figyelni a megelõzésre. Az oltóanyag be-
adását a bölcsõdébe járó gyerekeknek is javaslom.
Többfajta oltóanyag is létezik, a gyerekek kora szerint
választunk – magyarázza a bábolnai szakember.

Az állam ingyen oltást biztosít a kisgyermekeknek, a
krónikus betegeknek, és a 65 év felettieknek. Az oltó-
anyagot és beadását minden esetben a háziorvosnál
kell igényelni.

A vírus köhögés, tüsszentés, érintés, kilélegzés révén
terjed. A fertõzés terjedését megelõzni higiéniai módsze-
rekkel csak nagyon korlátozottan lehet, de igyekezetünk
és odafigyelésünk megmenthet bennünket az influenza
kellemetlen tüneteitõl. 

Az influenzát megelõzhetjük, ha természetes vitamin-
dús étrenddel megtámogatjuk immunrendszerünket,
megfelelõ higiéniával, gyakori és alapos kézmosással,
lakásunk szellõztetésével is sokat tehetünk egészsé-
günk védelmében, valamint, ha ebben az idõben elkerül-
jük a nagyobb tömeges rendezvényeket, a nagyáruházi
forgatagot.

HÓHELYZET VOLT
Januárban a tél megmutatta valódi arcát. A régen várt hó

végre megérkezett, és néhány hétig tartósan maradt is. A
biztonságos közlekedés érdekében a város a hóeltakarítást
ezúttal is azonnal elrendelte. 

Az önkormányzat megbízásából a bábolnai Communal
Contact Kft. tisztítja gépi erõvel a közterületeket,  de az
utak, és a járdák hómentesítésébõl a közmunkások is kivet-
ték részüket, legfõképpen ott, ahol a nagyobb gépek nem
fértek el. A megbízott cég teljes gépállományát bevetette,
ha szükség volt rá, éjjel-nappal dolgoztak. Nagy Károly te-
lepülésgazda elmondta, a megbízott cégnek a város is be-
segített saját traktorával, melyre a cél érdekében hóekét
szereltek.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az állami utak
hómentesítéséért felelõs. A munka azonban sziszifuszi küz-
delem volt, hiszen rég látott mennyiségben kaptuk az égi
áldást.

Közlekedési baleset településünkön szerencsére nem
történt ebben az idõszakban, városunk lakói is nyugalom-
mal vették tudomásul a tél ajándékát. 

Január utolsó napjaira azonban jelentõsen megenyhült
az idõ, az utakról elolvadt a hó, és a fagy „áldásos” tevé-
kenységének köszönhetõen az utakon megszaporodtak a
kátyúk. Az egyébként is katasztrofális állapotú Mészáros út
nagy része komoly vezetéstechnikai bravúrokra készteti a
sofõröket. A kátyú még alattomosabb, ha tócsának álcázza
magát. Az út felújítását tavaly szeptember végén már ígér-
ték, reméljük, a megvalósításnak tavasszal már lesz látszat-
ja.

APRÓ ÉRTÉKEINK
A Magyar Nemzeti Bank felhívja a lakosság figyelmét,
hogy február végéig még beválthatóak a 2008-ban be-
vont 1 és 2 forintosok. A MNB pénztárában a forintoso-
kat érvényes fizetõeszközre váltják.
Az 1 és 2 forintosok beváltásával kapcsolatosan a leg-
népszerûbb videomegosztón is elérhetõ egy kisfilm.

A Magyar Nemzeti Bank elérhetõsége:
Budapest, V. Ker. Kiss Ernõ út 1. 

Telefon: +36 1 428 2650
E-mail: penztar@mnb.hu

A pénztár február 28-ig meghosszabbított 
nyitva tartása:

Hétfõ: 8-18-ig; Kedd-csütörtök: 8-15-ig; Péntek: 7-15-ig



Január 15-én ketten vesztették életüket Komáromban
egy Csillag lakótelepi kis lakásban szén-monoxid mér-
gezés miatt. A húszas évei végén járó négygyermekes
édesanyát és a legidõsebb, tízéves kisfiát a fürdõszobá-
ban érte a tragédia. Mivel a lakásban hatan laktak, így
mondhatjuk, négyen túlélõi az esetnek. A bajbajutott,
tragédiát elszenvedett család csupán a lakás albérlõi
voltak.

Ilyen híradást naponta hallani. Sajnálatos módon sok
esetben a tragédiák világítanak rá arra a kérdésre, vajon,
megelõzhetõ lett volna?

A komáromi tragédiakor állást foglaló kéményseprõ sze-
rint az ilyen esetek talán elkerülhetõek szén-monoxid mérõ
készülékkel, mely már sok esetben életet mentett. Ezt a be-
rendezést azonban mindenképpen tanácsos inkább szak-
üzletben, tehát tüzeléstechnikai szaküzletben megvásárol-
ni. Tudni kell ezekrõl a készülékekrõl, hogy ezen el kell he-
lyezni egy tesztgombot, egy próbagombot, ezzel lehet
megbizonyosodni arról, hogy a készülék valóban mûködik-
e. Mielõtt forgalomba kerülne ez a termék, elõtte nincsen
olyan hatóság, aki ezt bevizsgálná, tehát már csak a forga-
lomban lévõ termékeket vizsgálhatná adott esetben a ható-
ság. Egy dolgot még fontos kihangsúlyozni, hogy olyan ter-
méket vásároljunk, amihez részletes leírást nyújt a gyártó,
forgalmazó, használati utasítással, magyar nyelven. Taná-
csos, hogy ezeknek a készülékeknek a felszerelését, annak
ellenére, hogy tényleg részletesen leírják, hogy milyen ma-
gasságba kell ezt elhelyezni, azért, ha lehetõség van rá, ak-
kor  egy  szakember  segítségével  végezzük  el.  A  szén-
monoxid érzékelõ feladata, hogy telepítési helyén érzékelje
és megfelelõ módon jelezze, ha a szén-monoxid az emberi
életre veszélyes koncentrációban és idõtartam alatt jelen
van.

A szén-monoxid (CO) csendes gyilkos. Olyan mérgezõ
gáz, ami éghetõ anyagok tökéletlen égetésekor keletkezik.

Ez a gáz színtelen, szagtalan, az emberi érzékszerveknek
teljesen “láthatatlan”, nem lehet felismerni, érzékelni. A
szén-monoxid jelenlétére már csak a mérgezés elsõ tünete-
ibõl, a fejfájásból és émelygésbõl következtethetünk. Ha
észrevesszük a figyelmeztetõ jeleket és nem tévesztjük ösz-
sze az influenzával, elkerülhetjük a komolyabb mérgezést.

Jóval nagyobb a CO mérgezés veszélye az éjszaka folya-
mán, amikor képtelen vagyunk észlelni a tüneteket, vagy ha
hirtelen nõ meg a szén-monoxid szint és gyorsan bekövet-
kezik a rosszullét. A CO gáz belélegzése tulajdonképpen
fulladásos halált okoz. Ugyanis megköti a vérben lévõ he-
moglobint, amely felelõs az oxigén szállításért. Így a vér oxi-
génszállító képessége csökken, a szervezet lassan megful-
lad. Még enyhe mérgezés esetén is hosszú idõ, több óra a
regenerálódás ideje.

A szén-monoxid tökéletlen égéskor keletkezik, vagyis ar-
ról kell gondoskodni, hogy tüzelõ, fûtõ berendezéseink
rendben mûködjenek. Ezek a készülékek mindennapi ké-
nyelmünket szolgálják, de veszélyforrások is lehetnek.
Rendszeres karbantartással, szükség esetén a megfelelõ
javítással, normál mûködés során ezek az eszközök nem
termelnek szénmonoxidot.

Másik fontos dolog, hogy engedjük be a kéményseprõt,
amikor az a kötelezõ éves felülvizsgálatot végzi. Januári
lapszámunkban részletesen felhívta a figyelmet a kémény-
seprõ-ipari közszolgáltatással megbízott Magyar Kémény
Kft. a lehetséges veszélyekre, melyeket nem szabad lebe-
csülni csupán a kéményszerkezet egyszerûsége miatt.

A társaságot az alábbi címen találja 
az érdeklõdõ lakosság:

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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Életet menthet a mérõkészülék

Ács Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság
2941 Ács, Fõ utca 45. Telefon/Fax.: 34/386-231

e-mail:acs.ot@katved.gov.hu

TÁJÉKOZTATÁS
TISZTELT BÁBOLNA VÁROS LAKOSSÁGA!
Tájékoztatom BÁBOLNA  Város Lakosságát, hogy az  Ács Város Önkor-

mányzati Tûzoltó parancsnokság telefonszámai megváltoztak.
Tûzoltóságunk az alábbi telefonszámokon hívható:
Vezetékes telefon: 386-231
Mobil telefon: 06/70-323-4477
A tûzoltóság segélyhívó száma: 105 
A segélyhívás fogadása közvetlenül a Komárom-Esztergom Megyei

Kataszrófavédelmi Igazgatóság Mûveletirányítási  ügyeletén történik.
A tûzoltó parancsnokságunk mûködési területén lévõ települések  lakossá-

gának érdekeit szolgálva, a  tûzoltóságunk tevékenységével kapcsolatos be-
jelentéseiket a nap 24 órájában ügyeleti szolgálatunk folyamatosan fogadja.

A bekövetkezett káreseteket, segélyhívásokat tûzoltóságunk ügyeletére a
fenti telefonszámokon is  közvetlenül  lehet jelezni.

Ács, 2013. január 18.

Tisztelettel: Kosztolányi István sk. tûzoltó parancsnok

1883

TISZTELT 
ADÓZÓK!

A Bábolnai Általános Iskola ISKO-
LÁNKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍT-
VÁNYA köszönetét fejezi ki az el-
múlt évben befizetett jövedelemadó
1%-áért.
Kérjük, hogy ebben az évben is tá-
mogassák alapítványunkat jövede-
lemadójuk 1%-ával:

ISKOLÁNKÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

Adószámunk:

19151063-1-11
Segítségüket elõre is köszönjük.

Iskolánkért Kh. Alapítvány 
Kuratóriuma
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KEDVES SZÜLÕK,
ADÓZÓK!

2012. évi adóbevallásának elkészí-
tésekor Önnek lehetõsége nyílik ar-
ra, hogy adója 1 %-ával támogassa
a közhasznú Cseperedõk Néptánc
Egyesület mûködését, célkitûzései-
nek megvalósítását.
Tisztelettel kérjük, hogy személyi jö-
vedelemadója elsõ 1 %-ával Egye-
sületünket támogassa! Felajánlását
Néptánccsoportunk lelkes, tán-
coslábú gyermekei nevében hálá-
san köszönjük!

A kedvezményezett adószáma:

18616916-1-11
A kedvezményezett neve:

Cseperedõk Néptánc 
Közhasznú Egyesület

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete
tisztelettel kéri az adózókat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%-ával
támogassák Egyesületüket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint
adóbevallása során Egyesületünket
jelölni meg kedvezményezettnek.

A Bábolnai Borbarátok
Egyesületének adószáma:

18618200-1-11
Köszönettel: Cseh László elnök

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete

az Árpád köz 1/1. szám alatti 
önkormányzati bérlakást meghirdeti bérbeadásra.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban 

Szakácsné Nagy Renáta mûszaki elõadónál lehet. Tel.: 34/568-009.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Szilágyi Norbert falugazdász
minden kedden 12.30–15.00 várja az ügyfeleket 

az Okmányiroda ügyfélszolgálatán!
Tel.: 70/436-33-24

TISZTELT 
ADÓZÓK!

A „BÁBOLNÁÉRT” KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a
Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1
százalékával támogassák az alapít-
vány alapító okiratában foglalt célok
megvalósítását különös tekintettel a
település
– kulturális és sportéletének élénkí-

tésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási

tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma:

18614598-1-11
Köszönettel:

Bihari Gábor kuratóriumi elnök
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! E havi irodalmi rovatunk apropóját is a MAGYAR KULTÚRA NAPJA adja. Ha egy percre megállunk
az ünnepen s elgondolkodunk magyarságunkon, vagy elmondjuk magunkban a Himnuszt, talán számot vetünk múltunk-
kal, jobban megértjük  jelenünket, és nagyobb bizalommal nézünk a jövendõ felé. Erre inspirál Tamási Áron gyönyörû
példázata, amit az ünnep elmúltával is érdemes megszívlelni. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

Kiválasztottam a többi közül egy fát, amely õsréginek tet-
szik. A föld, melybe ültették valamikor, az a megpróbált
öreg föld, melynek szülõföld a neve. Amelyen és amelyért
õseink vére folyt és apáink verejtéke folyt. Amelyen ringott
a bölcsõnk, amelynek hátán meghallottuk az édes anya-
nyelv elsõ szavát, s amelyen játszottuk, hogy: „Bújj, bújj
zöld ág, zöld levelecske.” Ezen a földön mentünk-jöttünk
könyvekkel a táskában vagy a tarisznyában, öröm és gond
között, ezen botladoztunk oda és vissza, körbe vagy elõre,
a nagy változás idején, ezt a földet néztük csüggetegen, ki
erõt és biztatást nyújtott akkor is nekünk. Hûségesek vol-
tunk hozzá, ehhez a földhöz, mely bánatban is anyaföld,
mint ahogy az volt örömben; s amely mégis az egyetlen, aki
pusztán, egymagában és gazda nélkül jelenti nekünk a
szót: Haza!

Igen itt áll és ebben gyökeredzik az õsrégi fa, a Magyar
Fa. Sok féreg rágta gyökerét, de valahogy kihevertre mindig
a férgeket a gyökér. S valahogy ma is táplálja a törzset,
mely kenyérszínben áll történelmi viharoknak beforradott je-
gyeivel és a vágások nyílt sebeivel. Az idõknek és a csüg-
gedõknek baljóslatai közben szinte egyetlen menedék ez a
törzs, melynek megszabdalt kérge alatt az egészség nedvei
keringenek, odvaikban mesék és balladák tanyáznak, miket
tudós kutatók fürkésznek elé. Rengeteg ágai szeszélyesen
hajladoznak: csupa egyéniség, kicsi és nagy. Szellõ idején

ezer változatban szólnak a világról, s néha a törzsrõl, de a
viharban könnyen tördösnek, mint általában az ágak. 

Természet törvénye, hogy a fa mindig vessen rügyeket,
amíg jó a gyökér, erõs a törzs és hûségesek az ágak. De
amit a természet nyújt, embernek kell azt gondozni, ha
akarjuk az éltetõ gyümölcsöt.

Vajon kérdezhetem, hogy akarjuk- e?
Azt hiszem, hogy ezt a végsõ kérdést ezen a nyelven

nem szabad feltenni, hanem a kérdés helyett inkább a ma-
dár fiait kell tolmácsolnom, akik az õsrégi fa lombozata kö-
zött nyugosznak fészkeikben. Mit mondanak õk, akik régi
és hosszas tanítás után egyszerûen, szabadon és igazán
szólnak?

Azt mondják, hogy amirõl beszéltem a föld: az erdélyi
föld: s azt mondják, hogy a gyökér, amelyrõl szólottam: az
a történelem. S a törzs, melyet magyaráztam: az a magyar
nép; az ágazat pedig a törzs fölött maga az õrködõ, tanult
értelmiség; s az ifjúság a rügy.

Együtt a nemzet.
Szeretjük a földet, mely védi és élteti a gyökeret. Erõt és

védelmet kérünk a törzstõl, õrködést és fényt a lombozattól,
s gyümölcsöt a rügytõl.

Sáfárkodjunk úgy, ahogy isteni és földi törvények szerint
elõ van írva. Mert akkor elnyerjük Istentõl, ami tõle való; s
elnyerjük a földi világtól, ami e földön szükséges.

TAMÁSI ÁRON: IDÕSZERÛ TANÍTÁS (részlet)

Egyik legfiatalabb ünnepünk, 1989
óta ünnepeljük. valószínûleg a finnek
példája nyomán kezdett elterjedni.
Északi rokonaink ugyanis minden év-
ben február 28-án megtartják a Kaleva-
la napját, amely ünnepe az egész finn
kultúrának is. Elias Lönnrot ugyanis
1835-ben ezen a napon bocsátotta út-
jára a népi énekekbõl összeállított hí-
res hõsköltemény elsõ változatát.

A mi Kölcsey Ferencünk viszont – a
fennmaradt kézirat tanúsága alapján –
1823. január 22-én fejezte be Csekén a
Himnuszt, „a magyar nép zivataros
századaiból” vett példákra épített köl-
teményét Méltóbb napot aligha vá-
laszthattunk volna a magyar kultúra
megünneplésére, mint nemzeti fohá-
szunknak a születésnapját, január 22-
ét. 

Az évforduló – ebben az évben a
190. – alkalmat ad arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes ha-

gyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erõsítésének, felmu-
tassuk és továbbadjuk a múltunkat
idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.

Bár a Himnusz szerepe az évek so-
rán kissé átalakult, ma is ugyanúgy a
magyarok összetartójaként, a társada-
lom erõsítõjeként, és a közös érdeke-
inkért vívott harcok elengedhetetlen
kellékeként gondolunk rá. Minden je-
lentõs ünnepen, sporteseményen, díj-
átadón elhangzik, ami a támogatás és
a segítségnyújtás érzetét élénkíti azok-
ban, akik hallgatják. A közösségtudat,
az egy nemzethez való tartozás kifeje-
zõje minden magyarban határainkon
innen és túl. Ezt kell erõsíteni, ezt kell
továbbadni és megõrizni! És kire vár e
feladat?  Valamennyiünkre! Nagyszü-
lõre, szülõre, pedagógusra, minden
magyarra. És nemcsak az ünnepna-
pon. Talán ezért nem lett piros betûs
ünnep, tanítási szünet, mert e feladat

minden napra szól. A magyar kultúra
napja felhívja a figyelmet, megerõsíti
ezt.

Befejezésképpen álljanak itt Juhász
Gyula gyönyörû gondolatai az õ him-
nuszában a mi Himnuszunkról.

Vné
Juhász Gyula:

A Hymnus
E bús imádságot dalolta ajkam,
Mikor nem is tudtam még, mit dalol,
Csak éreztem, hogy orgonás szavakban
Ezer év búja búg a hant alól.

A Végeken, hol mély magányban éltem,
S Rodostó gyásza szállt lelkem felett,
A néma dacban, büszke szenvedésben
Fajtám keserve, megértettelek!
E dalt dúdoltam ott fáradt ajakkal,
Az éghez oly közel járt e magyar dal,
Kárpátok ormán ültem egyedül, 
És gondolkoztam Kölcsey felül,
Ki félszemével a jövõbe látott,
Szent táltosunk, teljék be látomásod!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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Január 11-én véget ért a 2012/2013-as tanév elsõ fel-
éve a Bábolnai Általános Iskolában. Január 17-én érte-
sítettük a tanulókat és szüleiket az elsõ félévben elért
tanulmányi eredményekrõl. 

Iskolánk 278 diákja közül az elsõ és a második évfolya-
mos tanulóink szöveges értékelést kaptak, a többiek mun-
káját hagyományos módon, osztályzattal értékeltük. Isko-
lánkban 29 tanuló kitûnõ, ugyancsak 29 jeles minõsítést ka-
pott. Sajnos 12 diákunknak egy vagy több tantárgyból nem
sikerült teljesíteni a minimális követelményeket. Õk a máso-
dik félévben javíthatnak. 

Nevelõ-oktató munkánkban az idei tanévben is történtek
változások. A szeptemberben induló két elsõ osztályunk
hagyományos, illetve iskolaotthonos formában mûködik.
Az iskolaotthonos oktatási forma most már az alsó tagozat
mind a 4 évfolyamán felmenõ rendszerben mûködik.
Komplex mûvészeti foglalkozás keretében hetente 2 alka-
lommal zenei, illetve drámapedagógiai foglalkozásokat biz-
tosítunk a zeneiskola pedagógusainak köszönhetõen az 1-
3. évfolyam iskolaotthonos tanulócsoportjainak.

Folytatjuk a szakrendszerû oktatás mellett a nem szak-
rendszerû oktatást az 5-6. évfolyamon, mely segíti a kész-
ségek, képességek kialakítását és az alkalmazásképes tu-
dás megszerzését.

A 3. évfolyamtól szerveztünk szakkört, illetve a 7-8. évfo-
lyamokon középiskolai felkészítõt magyarból és matema-
tikából. Így folyamatosan biztosítjuk a tehetséges és to-
vábbtanuló diákjaink felkészítését.

Az 6. és a 8. évfolyamokon képesség szerinti csoport-
bontásban tanítjuk a magyar nyelv és irodalom, valamint a
matematika tantárgyakat, ezzel biztosítva az egyéni képes-
ségek szerinti továbbhaladást.

Felzárkóztató és fejlesztõ foglalkozásokat szervezünk,
melyeknek célja a tanulási nehézségekkel küzdõ vagy hát-
rányos helyzetû tanulók segítése. A különleges gondozás-
ra jogosult tanulókkal öt kollégánk (3 gyógypedagógus és
2 fejlesztõpedagógus) foglalkozik.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, az iskola jó hí-
rének erõsítését. A tanulók érdeklõdésének megfelelõen
szakköröket szerveztünk, ezzel segítjük a versenyeken in-
duló tanulóink eredményes szereplését. 

Az elmúlt idõszakban különféle tanulmányi versenye-
ken vettek részt diákjaink, büszkék vagyunk eredményeik-
re:

• Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács). A
versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 3. év-
folyam Nagy Adél 2. helyezés; 4. évfolyam Osgyán Máté 2.
helyezés; 5. évfolyam Kocsis Anett 1. helyezés; 7. évfolyam
Kelemen Kitti 3. helyezés

• Bolyai Matematika Csapatverseny. A megyei fordulón
9 csapat szerepelt eredményesen.

• Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Az iskolai forduló
eredményei alapján a megyei fordulón februárban 12 tanu-
lónk képviseli iskolánkat.

• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny. A megyei döntõn 6
csapatunk szerepelt eredményesen. A legeredményesebb
csapatok: 4. évfolyam 2. helyezés (Csapattagok: Dibusz Lu-
ca, Osgyán Máté, Simon Dóra, Szalontai Fanni); 6. évfolyam
4. helyezés (Csapattagok: Mátyás Kata, Panák Zsófia,
Osgyán Anna, Király Viktória); 7. évfolyam 2. helyezés (Csa-

pattagok: Kelemen Kitti, Bognár Lilla, Rózsahegyi Franciska,
Bozori Bianka)

• Arany János Országos Anyanyelvi Verseny (Buda-
pest) Az országos döntõn 5 tanuló képviselte iskolánkat.
Szünstein Rebeka 4.b 12. helyezés; Hérics Tímea 5.b 15.
helyezés; Mátyás Kata 6.a 8. helyezés; Soós Gábor 7.a 12.
helyezés; Bognár Lilla 7.b 13. helyezés

• Rajzpályázatok. A Magyar Államkincstár Komárom –
Esztergom Megyei Takarékossági Világnap alkalmából
meghirdetett rajzpályázatán Bognár Lilla 7.b osztályos tanu-
ló különdíjban részesült.

• XII. Tatai Vadlúd Sokadalom alkalmából meghirdetett
„NES” a kis lilik címû rajzpályázat eredményei: Bognár Lil-
la 7.b különdíj; Mirejder Liza 4.b 2. hely (alsó tagozatosok
közül); Osgyán Anna 6.b 1. hely (felsõ tagozatosok közül)

Meseíró pályázat: Panák Zsófia 6.a 1. hely; Sulyok Ákos
6.a 3. hely

Futóversenyeken nagyarányú részvétellel és szép ered-
ményekkel szerepeltek tanulóink.

Nyolcadikosaink iskolaválasztását és szüleik tájékozta-
tását igyekeztünk segíteni pályaválasztási rendezvényeink-
kel (sulibörze, pályaválasztási kiállítás, pályaválasztási szü-
lõi értekezlet). 

Pedagógiai munkánk fontos része továbbra is a nevelés.
A fegyelem javítása, az iskola értékeinek megóvása, meg-
becsülése továbbra is kiemelt feladatunk.

Jó hangulatú programokkal, rendezvényekkel igyekez-
tünk színesebbé, élményszerûbbé tenni tanulóink tanórán
kívüli tevékenységét. Az alsósok megtartották Õszköszöntõ
rendezvényüket, a felsõsök õszi teadélutánt és Halloween
partit szerveztek. Színházlátogatások színvonalas elõadásai
gazdagították az iskolai programot. Papírgyûjtést és elektro-
nikai hulladékgyûjtést szerveztünk, tartalmas témahetet tar-
tottak alsósaink az egészségnevelés jegyében.

Pedagógiai-szakmai munkánk részeként bemutató órákat
tartottunk. A „Nyitott kapuk napjával” biztosítottuk a szülõk
számára a betekintést gyermekeik tanórai munkájába.

Decemberben az ünnepvárás része volt az adventi gyer-
tyagyújtás a negyedikesek mûsorával, a karácsonyi kiállítás
és játszóház, valamint a közös iskolai karácsonyi ünnep-
ség.

2013. január 1-jétõl a fenntartó tekintetében változás
állt be. A köznevelési alapfeladatok ellátásáról az állam
gondoskodik.  A fenntartói feladatok ellátását a központi hi-
vatalként mûködõ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KIK) végzi. 

A köznevelési feladathoz kapcsolódó mûködtetés ellátá-
sát iskolánkban Bábolna Város Önkormányzata látja el.

A fenntartás szakmai mûködtetést, irányítást jelent, míg a
mûködtetés az üzemeltetéssel, a köznevelési feladat ellátá-
sához szükséges vagyonelemek funkcionális szinten tartá-
sával kapcsolatos feladatokat foglalja magában. 

Az oktatási intézmények állami fenntartásba vételével a
pedagógusok és a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segí-
tõk (iskolatitkár, pedagógus asszisztens) állami alkalmazás-
ba kerültek.

Január 14-én elkezdõdött a második félév. Folytatjuk a
megkezdett munkát, alkalmazkodva az új körülményekhez
és változásokhoz. Ehhez kívánok minden tanulónak és ne-
velõnek kitartást, jó munkát és szép eredményeket. 

Peresztegi Gáborné igazgató

VÉGET ÉRT AZ ELSÕ FÉLÉV AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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Szinte nagykorú a bábolnai zeneiskola. Tizenhét éves
fennállása óta minden félév végén a növendékek vizsgája
kerül középpontba a mûvészetoktatási intézményben. Ez
kiváló alkalom arra, hogy a hangszeres tanulók megmutas-
sák a szorgalmuk és a kitartó gyakorlásuk gyümölcsét. A
zeneiskola vezetõje és tanárai, az ilyenkor felálló jelképes
vizsgabizottság igyekszik olyan légkört teremteni, hogy ne
a vizsgadrukkal járó kellemetlenségek, hanem a zenélés
öröme mutatkozzon meg minden növendéknél. Az idei vizs-
gán kezdõk és haladók egyaránt jól vették az akadályokat. 

Bánfi Csaba igazgató szerint növendékeik zöme kemé-
nyen dolgozik a félév során az órákon, gyakorol otthon,
amit tanáraik figyelemmel kísérnek. A vizsgák alkalmával
egyéniségtõl függõen egyesekben kevesebb, másokban
nagyobb a vizsgadrukk, ami kihatással van pillanatnyi telje-
sítményükre. Ezért természetesen nem csupán a vizsgákon
nyújtott teljesítményt veszik számba, hanem számításba ve-
szik az eltelt idõszak munkáját is. 

KULTÚRA GYÕRBEN
A „Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport” elkezdte a

2013. évre tervezett túraprogramját. Elsõként a folyók váro-
sába, Gyõrbe látogattunk el, ahol ötvözni tudtuk a kulturális
és turisztikai élményeket.

Igazi rendhagyó fizika tanórában volt részünk a Czuczor
Gergely Bencés Gimnáziumban, ahol Patykó János tanár
úr mutatta be Jedlik Ányos professzor életútját, munkásá-
gát, és a nevéhez fûzõdõ találmányokat. A kiállítás kapcsán
megismertük a jezsuita rend tevékenységét, majd az õket
követõ bencések munkásságát. „Szikrát” kapva az érdekes
kísérletek láttán, a kéttornyú  barokk Szent Ignác bencés
templomban folytattuk utunkat. A templom építészetét, a fõ-
oltárt, a szószéket, a freskókat megcsodálva újabb kulturá-
lis barangolásra indultunk a Xántus János Múzeumban. Itt
Losonczi Alíz idegenvezetõ mutatta be Gyõr város történe-
tét, a kiállítótermek gazdag gyûjteményét, megfûszerezve
egyéb érdekességekkel. A világot bejárt Xántus János ter-
mészettudós, utazó, néprajzkutató gazdag gyûjteménynyel
ajándékozta meg hazánkat, és tette nevét híressé a világ-
ban.

A gazdag szellemi ismeretek után kezdtük meg túránkat
a „Püspökerdõben”, ahol körbejártuk a Mosoni-Duna holt-
ágát. Hat kilométer hosszan ropogott a hó a lábunk alatt,
közben megfigyeltük a téli táj vakító színeit. A tréfásabb
kedvûek a töltés oldaláról lecsúszhattak egészen a folyó-
partig, vagy hógolyózhattak.

Kipirulva, frissen fejeztük be túranapunkat egy kellemes
melegedõben. Minden résztvevõnek köszönöm a vidám
hangulatot, és az érdeklõdést.í Bierbauer Imréné

MAGYAR DIÁKOK ANGLIÁBAN
Londontól kétórányira helyezkedik el egy kis város,

Thetford, melynek közelében alakult meg a több telepbõl
álló Shadwell Estate Company (Shadwell Társaság Birto-
kai). A lovak életük során szinte mindegyik állomáson meg-
fordulnak.

A bábolnai Pettkó Szandtner Tibor Lovas Iskola és Kollé-
gium 11. évfolyamos tanulói közül tavaly hatan kaptak kivá-
ló lehetõséget arra, hogy egy esztendõn keresztül Anglia
ezen lovas helyszínén dolgozhattak. Idén hozzájuk még
hárman csatlakozhattak. Orosz Borbála, Fodor Barbara,
Magyar Kitti és Gyarmati Ábrahám pedig már hazaérkezvén
meséltek a külföldi tanulmányútról.

Jelenleg öten (Molnár Fruzsina, Ari Dávid, Gombkötõ Pet-
ra, Hajdú Krisztina és Venczel Réka) tartózkodnak Angliá-
ban. Érdemes tudni, hogy a diákok kiválasztásakor hangsú-
lyos szerepet kapott nyelv-és lovas tudásuk, magatartásuk
és hozzállásuk egyaránt. A hazaérkezett diákoktól megtud-
tuk, az eltöltött egy év nagyon hasznosnak bizonyult, mert
ízelítõt kaphattak az igazi életbõl. Mint fogalmaztak, a ké-
sõbb kiválóan hasznosítható angliai munka közben más
kultúrákkal ismerkedtek meg, új barátságokat is kötöttek,
és kivételes lovas tapasztalatokat szereztek. 

FÉLÉVI VIZSGÁK A ZENEISKOLÁBAN

Ari Dávid, Gyarmati Ábrahám, Ari Beáta, Fodor Barbara, Magyar Kitti
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Csakúgy, mint eddig, idén is ren-
geteg programot kínál az Idõsek
Klubja a Bábolna és környéki idõsek
számára. Az állandó programok mel-
lett a jeles ünnepek megünneplésé-
re is sor kerül.

Emellett a szórakoztató, kedvcsi-
náló és társas események sem ma-
radhatnak ki a sorból.

Már januárban elkezdõdik a jelme-
zek összeállítása és a dekoráció készí-
tése a február 15-én a város nyugdíja-
sainak tartandó farsangi ünnepségre,
de mivel a farsang és a fánk elválaszt-
hatatlanok, február 20-án fánksütés a
program a klubban.

Márciusban a hölgyeket nõnap al-
kalmából ( március 10.) köszöntik, de
már ekkor elkezdõdik a dekoráció- és
ajándékkészítés ezúttal húsvétra.

Április 10-én, a költészet napján
minden tag felolvashatja és megoszt-
hatja egymással kedvenc verseit, köl-
teményeit. Majd április 17-19-e között
szabadtéri, udvari grillezés vár délutá-
nonként a tagokra, remélhetõleg nap-
sütésben, ha az idõjárás is így akarja.

Május elején az óvodások közre-
mûködésével anyáknapi köszöntés ke-
rül sorra, majd késõbb májusban ellá-
togatnak hozzánk a hidaskürti nyugdí-
jasok, akikkel közös kirándulást terve-
zünk.

Júniusban, mivel az egészség az el-
sõ, az idõsek nyári kerékpártúrán ve-
hetnek részt az Ölbõi-tóhoz.

Június 28-án hagyományos kerti
parti sütéssel, fõzéssel, zenével és
tánccal.

Az egész éves tánc- és kóruspróbák
eredményét az Idõsek Klubja tagjai
elõször augusztusban a Szolnoki
Strandpartin, majd  szeptemberben a
Kukoricafesztiválon mutathatják be.

Idén is, hasonlóan az elmúlt évek-
hez, október elején köszöntjük a vá-
ros idõs lakosait és az Idõsek Világ-
napját az óvodások mûsorával.

Novemberben már elkezdõdik az
adventi készülõdés karácsonyra, és az
adventi vásárra. Decemberben ezek
megünneplésre is kerülnek a Mikulás
ünnepség és óév búcsúztatása mel-
lett.

Az Idõsek Klubja nagy hangsúlyt for-
dít mind a testi, mind a lelki és szellemi
egészség megõrzésére, így rendsze-
resek a mentálhigiénés és játékos
szellemi vetélkedõk az egész év során.
Emellett hetente állandó program a
torna, a vérnyomás-, vércukor- és test-
súlymérés.

Az új kapcsolatok, barátságok létesí-
tésére és a régiek megtartására is szá-
mos lehetõség adódik, ilyen például a
hétfõi fõzõcske, vagy a szerdai klub-
nap.

Szeretettel várjuk az idei évben is
kedves régi, és persze új tagjainkat
is a tartalmas programokra, a vidám
együttlétre.

AZ IDÕSEK KLUBJA
PROGRAMAJÁNLÓJA

„SÜSSÜNK, SÜSSÜNK
VALAMIT…”

Amikor elérkezik a farsangi idõszak,
szinte minden nagymama, anyuka
megsüti a család kedvenc fánkját. Van
aki a csörögére, van aki a bécsire, van
aki a szalagosra esküszik, ahogyan
Galambos Bernadett is megörökíti ver-
sikéjében.
Szalagos a csuda fánk,
nekünk süti nagyanyánk.
Alig gyõzi, alig bírja,
minden lurkó elkapkodja.
Csuda jó az illata,
kerek szalag takarja.
Lekvárt rakjunk közepébe,
hadd kerüljön a bendõnkbe!
Most egy  gyors és nagyon finom fánk
receptjét próbálhatja ki a kísérletezõ
kedvû olvasó!

ALMAFÁNK
Elõkészület: 30 perc
Sütés: 35 perc
Hozzávalók 4 fõre (18–19 db)
• 35 dkg liszt
• 1 csomag sütõpor 
• 1 kg alma 
• 2 db tojás
• 4 evõkanál kristálycukor
• 1/2 citrom reszelt héja és leve
Elkészítés
1. A lisztet és a sütõport elkeverjük.
2. Az almát meghámozzuk, lereszeljük,
és a levét kinyomkodjuk. 
3. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjét
kemény habbá verjük, majd egyenként
hozzáadjuk a tojások sárgáját, és óva-
tosan tovább verjük a habot. 
4. Az almához keverjük a cukrot, a cit-
rom héját és levét, a sütõporos lisztet
és a habot. 
5. Bõ, forró olajba a masszából púpo-
zott evõkanálnyi adagokat teszünk,
egymástól távolságot hagyva. Mindkét
oldalát szép barnára sütjük a fánkocs-
káknak.
6. Õrölt fahéjas porcukorral megszórva
tálaljuk. Lekvárt is kínálhatunk hozzá.
Jó étvágyat  kívánok! Veresné Sz. M.

INGYENES JOGI ÉS PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálatánál (Zrínyi u. 15.) 2012. decemberétõl ismét lehetõség nyílt arra, hogy
a lakosság részére ingyenes pszihológiai és jogi segítséget kérhessenek.

A pszichológiai tanácsadás célja, hogy segítsen feltárni a személyiségben
rejlõ, életvezetésbõl, személyiségproblémákból eredõ körülményeket, segít-
sen a tanácskérõnek érzelmi nehézségeinek kezelésében. Kallay Katalin
pszichológus minden csütörtökön 17 órától várja az érdeklõdõket.

A jogi tanácsadás során bármilyen felmerülõ jogi problémával, kérdéssel
kapcsolatban nyújt segítséget, tanácsadást dr. Jankóné dr. Bencze Rozália,
szerdánként 13-15 óráig. 

Mindkét tanácsadáson való részvételhez elõzetes idõpont egyeztetés szük-
séges, melyet megtehetnek személyesen, vagy telefonon (368-467) a tanács-
adást megelõzõ napig.

www.btv.hu Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

RENDÕRSÉGI
FOGADÓÓRA

Bábolna település körzeti megbí-
zottja, Pintér Tibor rendõr fõtörzsõr-
mester (szolgálati mobiltelefon szá-
ma: 06-20/217-9790) 2013. február
14-én 14.30 órától 15.30 óráig fo-
gadóórát tart az okmányiroda ügy-
félszolgálati helyiségében.
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Január 1-jétõl már nem
Komáromba kell utazni,
vagy telefonálni azoknak a
betegeknek, akiknek a helyi
háziorvosok rendelési ide-
jén kívül kell igénybe venni-
ük az ügyeleti ellátást. Gyõ-
rött, a Dembinszky u. 29.
szám alatt található rendelõ
látja el ezentúl az arra rá-
szorulókat. Egy hónap ta-
pasztalatairól kérdeztük dr.
Duschanek Pétert, a Házior-
vosok Ügyelete Nonprofit
Közhasznú Kft. ügyvezetõ-
jét, aki készséggel tájékoz-
tatott a legfontosabb kérdésekrõl.

Az orvos lapunk számára elmondta,
60-70 km-es körzetben két orvos mint-
egy 88 ezer ember ellátásáról gondos-
kodik ügyeleti idõben. Az ott dolgozók-
ra komoly terhet ró a munka, nagy
odafigyelést és szakmai hozzáértést
igényel. Ezért arra kéri a betegeket,
hogy napközben, rendelési idõben há-
ziorvosaikat keressék fel, kizárólag a
meghatározott idõszakokban telefo-
náljanak, vagy menjenek az ügyeletre.
Azt is hangsúlyozta, hogy az ügyeleti
ellátás sürgõsségi esetekre vonatko-
zik, például több napra visszanyúló
panaszokkal, egyszerû lázas állapot-
tal, vagy gyógyszer felíratásával ne ke-
ressék õket. A nem lakásban történt
balesetek, sérülések, vérzéses esetek,
tudatzavaros, eszméletvesztéses álla-
potok, szülés sem tartozik az õ hatás-
körükbe, ilyen esetekben mentõt kell

hívni. Azonban szoros kapcsolat van
köztük és a mentõk közt, hiszen akkor,
amikor az ügyelethez forduló telefoná-
ló kikérdezése kapcsán súlyosnak íté-
lik az esetet, õk értesítik a mentõt. Ez
fordítva is érvényes, ugyanis a mentõk
is értesíthetik az ügyeletet, ha az eset
úgy indokolja.

A páciensek gyakran elvárnák azt is,
hogy az ügyeletes orvos hívásra ház-
hoz menjen. Erre is egyértelmû rendel-
kezések vannak – mondta el
Duschanek doktor. Az orvos csak ab-
ban az esetben megy helyszínre, ha
fekvõ, járóképtelen betegrõl van szó,
vagy olyan súlyos betegségrõl, mely a
kiszállást indokolja. A telefonon jelent-
kezõ pácienseket egyébként az ügye-
leten szolgálatot teljesítõ szakember
alaposan kikérdezi. Amennyiben úgy
ítéli meg, hogy elegendõ tanácsaival
ellátni a kérdezõt, abban az esetben is

bizonyos idõt követõen
érdeklõdni fog a beteg
hogylétérõl. Indokolt
esetben természetesen
megteszi a megfelelõ in-
tézkedéseket. Tehát nem
kényelmi, hanem szak-
mai szempontok szerint
mérlegelnek.

Dr. Duschanek Péter az
elmúlt egy hónap beteg-
forgalmáról úgy fogalma-
zott, Bábolna tekinteté-
ben a többi településhez
viszonyítva körülbelül
30%-kal több beteggel

léptek kapcsolatba, amirõl úgy gon-
dolja, ezen még az újdonság hatása
látszik, késõbb bizonyára a többihez
hasonló lesz. Egyelõre sok, a fentebb
már említett tipikusan nem rájuk tarto-
zó esettel volt dolguk, ezekkel kapcso-
latban tájékoztatták a betegeket. A pá-
ciensek is türelemmel viselik a válto-
zással együtt járó értelmezési problé-
mákat, kirívóan durva megnyilvánulás-
sal nem találkoztak.

Bábolnán néhányan arra panasz-
kodtak, hogy problémát okoz a rende-
lõ megközelítése, számukra még is-
meretlen helyen található. Az ügyveze-
tõ megítélése szerint intézményük jól
megközelíthetõ tömegközlekedési
eszközzel, személyautóval, közel van
a város központjához, de a környéken
lakók is szívesen útbaigazítják a járat-
lan keresgélõt.

Az elmúlt évben sok kritika érte a Bábolnáért Közhasznú
Közalapítvány oklevél tulajdonosokkal, illetve a „200 éves
Bábolna Alapítvány” örökségével foglalkozó tevékenysé-
gét, döntéseit. A kuratórium sokat vitatkozott a lehetséges
megoldásokról, melyrõl részletesen írtunk lapunk 2012. jú-
niusi számának 4. oldalán. A döntéshozók végül úgy hatá-

roztak, hogy a minimálisra csökkent pénzbeli juttatások he-
lyett találkozót szerveznek, ahová meghívják az összes re-
gisztrált oklevél tulajdonost. A gazdanapok idejére tervezett
találkozóra azonban olyan minimális volt az érdeklõdés,
hogy a kurátorok más megoldást kerestek. Végül egy míve-
sen megformált, személyre nevesített érmet postáztak a jo-
gosultaknak, mellyel egy korszak lezárása volt a cél.

A pénzbeli juttatás megszüntetése nem aratott osztatlan
sikert, voltak, akik durva kritikával illették a kuratóriumot, mi-
közben személyenként adózatlanul 1.700,- Ft körüli ösz-
szegrõl volt szó. 

Ám szerencsére a többség nem így gondolkodik. Lapunk
szerkesztõségébe több olyan megnyilvánulás is érkezett,
mely helyesli a korrekt, jó döntést, egy korszak elegáns le-
zárásának tekinti a névre szóló emlékérmét. Az alapítvány
pedig folytathatja áldásos tevékenységét, melynek köszön-
hetõen rendelkezésére álló vagyonát bábolnai diákok tanul-
mányi támogatására, idõsek megsegítésére, vagy akár he-
lyi programok megvalósítására fordíthatja.

Orvosi ügyelet – egy hónap tapasztalatai

EGY KORSZAK LEZÁRULT BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
FEBRUÁR 17. – Böjt elsõ vasárnapja (Úrvacsora)11 óra
FEBRUÁR 24. – Böjt második vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS   3. – Böjt harmadik vasárnapja 11 óra
MÁRCIUS 10. – Böjt negyedik vasárnapja 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
FEBRUÁR 17. Vasárnap 15 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Február 17-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Betegek szentsége 10.45 órakor szentmise
(Nagyböjt 1. vasárnap)
Február 24-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 2. vasárnap 10.45 órakor szentmise
Március 3-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Nagyböjt 3. vasárnap 10.45 órakor szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

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,

(aki esetleg még nem fizette be, kérnénk szépen még
pótolni), adományt, munkát, virágot, s egyéb segítsé-
get.

Kérjük, hogy az  idei évben is támogatásaikkal segít-
sék a bábolnai katolikus egyházközségünket.

Elõre is köszönjük!
Bábolnai Katolikus Egyházközség

Meghívó
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének

szervezésében 
Bábolna Város Önkormányzata, 

és az IKR Zrt. támogatásával 
megrendezésre kerül a

XX. hagyományos 
Bábolnai Borverseny

Idõpont:
2013. február 15. (péntek) 18.00 óra

Helyszín: Bábolna IKR Park étterme, Bábolna, 
IKR Park központjában

A rendezvény fõvédnöke: 
Cseh László a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke

További információ és jelentkezés: 
Tel.: 20/824-8491 és 30/98-68-287, 
illetve www.borbaratok.babolna.hu,

e-mail:borbaratok@babolna.hu
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZERETNE + PÉNZT?
72.000 Ft/év/fõ állami támogatást?
1.500 Ft/3 hó autóbiztosítást?
Ajándék 5.000–20.000 Ft-ot 

megtakarításához?
5%-al csökkenõ lakásbiztosítást akár 

1000 Ft havi díjtól?
600.000 Ft temetési szolgáltatást?
Ingyen lakásbiztosítást, ha beteg 

vagy munkanélküli?
Kutyabiztosítás + 100 Ft

Érdeklõdjön a 06-20/417-6756-os számon,
vagy a Bábolna, Nagyváthy u. 17-ben

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

NAKOR
KFT.

KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Építési törmelék szállítása, átvétele elhelyezése
Veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás

Kommunális, lom, építési és ipari hulladékszállítás
Épületek bontása, tereprendezés, gépi földmunkák

Töltõsóder, sóder, homok, zúzottkõ szállítás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

34/540-454    30/947-8211
RENDELÉSFELVÉTEL:  H-P.  7.30 – 15.30 ÓRÁIG
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Szeretettel várjuk városunk
nem csak hölgy lakosait
egy kellemes elõadásra.

Közremûködnek:
a Gyõri Nemzeti Színház mûvészei,

Sashalmi Ágnes,
Elek Zsolt

,,Örökzöld - nosztalgia slágerek’’ 
címû mûsorukkal

NÕNAPINÕNAPI
MÛSORMÛSOR

2013. március 8-án2013. március 8-án
16.30 órától 16.30 órától 

a Szabadidõközpontbana Szabadidõközpontban

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Bábolna Sped Kft. telephelyfejlesztése
2013.01.30.

Vállalkozásunk 1992-ben kezdte meg mûködését bábolnai székhellyel és telep-
hellyel. Tevékenységeink közé tartozik a belföldi és nemzetközi fuvarozás, szállít-
mányozás, üzemanyag és kenõanyag kiskereskedelem, valamint gépjármûjavítás
és mûszaki vizsgáztatás. 
A telephelyfejlesztés során egy régi, használaton kívüli gumiszerviz elbontása
után, ennek helyén utcafronti kerítést, járdát, autóparkolót építettünk, a bontott
terület fennmaradó részét burkoltuk és felhasználtuk egy, a telephely keleti olda-
lán végighúzódó 22 beállós aszfaltozott kamionparkoló kiépítéshez. A telephely
biztonságának növelése érdekében kiépítésre került még egy vagyonvédelmi ka-
merarendszer is. A második ütemben a jármûjavító épületet korszerûsítettük,
amelynek keretében az északi homlokzatot felújítottuk, továbbá beépítésre került
5 db korszerû gépudvari kapu. A szociális blokk teljes körû felújításával komfor-
tosabb körülményeket hoztunk létre dolgozóink részére. A telephelyfejlesztés
munkálatait 2012. március 19-én kezdtük meg, és  2012. november 30-án meg-
történt ezen fejlesztések mûszaki átadás-átvétele.
A nyertes pályázat segítségével végrehajtott fejlesztés eredményeként hatéko-
nyabbá, biztonságosabbá vált telephelyünkön a munkavégzés, emelkedett mun-
kánk minõségi színvonala.
A fejlesztéssel jelentõsen javult telephelyünk infrastrukturális ellátottsága, a hom-
lokzat felújítás és a kapuk cseréje révén energia megtakarítást és költségcsökken-
tést tudtunk elérni.

Bábolna Sped Kft.
Cím: 2943 Bábolna, Rákóczi F. u. 8.
E-mail:info@babolnasped.hu
Honlap: www.babolnasped.hu
www.kdrfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Bábolna Sped Kft. az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális Ope-
ratív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A Bábolna Sped Kft. te-
lephelyének fejlesztése” címû KDOP-1.1.1/C-2011-0136 kódszámú pályáza-
tán 29.346.167 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert. A projekt összkölt-
sége 58.692.335 Ft, melyet a vállalkozás a bábolnai telephelyének korszerû-
sítésére fordított. 

TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR NEMZETI
ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY

2013. ÉVI PÁLYÁZATAIRÓL

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány célja a munkavál-
lalók, szövetkezeti tagok, valamint családtagjaik, a nyugdí-
jasok és más önálló jövedelemmel nem rendelkezõk szo-
ciális célú kedvezményes üdültetésének elõsegítése. 
Az alapítvány 2013-ban az alábbi pályázatokat hirdeti meg:

NYUGDÍJASOK RÉSZÉRE
Határidõ: 2013.01.15. – 2013.03.20. 
Összefoglaló: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
pályázata nyugdíjasok részére. Célcsoport: Belföldi
illetékességû 60. évét betöltött, öregségi nyugellátásban
részesülõ személy. Önrész: Felnõttek részére: 5000 Ft

NAGYCSALÁDOSOK RÉSZÉRE
Határidõ: 2013.01.01. – 2013.03.20. 
Összefoglaló: A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
pályázata nagycsaládosok számára. Célcsoport: Belföldi
illetékességû magánszemélyek, akik 3 vagy több gyer-
meket nevelnek. Önrész: Felnõttek részére: 5000 Ft,
Gyermekek részére: 2500 Ft

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕK RÉSZÉRE
Határidõ: 2013.01.15. – 2013.03.20. 
Összefoglaló: Pályázati felhívás fogyatékossággal élõk
részére. Célcsoport: 18. életévét betöltött fogyatékossággal
élõ személyek. Önrész: Felnõttek részére: 5000 Ft, kísérõ
részére: 2500 Ft

A hozzájutás feltételeirõl bõvebb információt kaphatnak
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatár-
saitól.

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi át-

lag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben

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

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

vedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2013. március 8.

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2013. márciusi ülésén bírálja el.
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Tavaly szeptemberben országszerte bevezették a min-
dennapos testnevelést az általános iskolák elsõs és ötödi-
kes évfolyamai számára. A központi rendelkezés célja meg-
egyezik az oktatási intézmények pedagógiai-nevelési céljá-
val, minthogy a gyerekek testi-lelki fejlõdését elõsegítsék a
mindennapos testmozgás eszközeivel. 

Az általunk megkérdezett helyi testnevelõ, Prekler Orso-
lya azt várja a programtól, hogy talán a kötelezõ órákkal
elemi szükségletté válik a sport, a mozgás szeretete. A
mozgáskultúra fejlesztése mellett a gyerekek a szabályokat
követõ magatartást is elsajátítják, ugyanakkor a tartásjaví-
tásra és a játékra is jut idõ ezeken az órákon. A testnevelõk
igyekeznek a pedagógia sokrétû kelléktárával, változatos
gyakorlatokkal színesíteni az órákat. 

A tanárnõ lapunk számára elmondta, a mindennapos
testnevelés az elsõsök számára kimondottan jókor jött. A
gyerekek négyszer negyvenöt percet ülnek tanórákon az is-
kolapadban, így nap mint nap kellemes felfrissülést jelent
számukra a testmozgás, mely után könnyebb megtartani
akár még két elméleti órát is. Az ötödikeseknek egy kicsit
nehezebb, ugyanis az utolsó tanórák egyikére esik a test-
nevelés, de õk még ekkor is szívesen mozognak, nem lát-
szik rajtuk a fáradtság. Az általunk is látott ötödik osztály
pedig különösen sportos beállítottságú, mert közülük tan-
órákon kívül többen fociznak, kézilabdáznak, futóversenye-
ken vesznek részt, így a tanárnõ szerint könnyû bevonni
õket a mozgásos tevékenységekbe. 

A tekepálya télen, a bajnokság szünetében sem csen-
des. Hétköznaponként edzések, hétvégente felkészülési
mérkõzések és különbözõ kupameccsek zajlanak itt.

Januárban itt rendezték a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Tekeszövetség senior bajnokságának megyei döntõjét. Két
korcsoport: 55-65, illetve 65 év feletti tekézõk - akik a váro-
si megmérettetések legjobbjai voltak - küzdöttek a területi
versenybe jutásért. Legfrissebb hír, hogy február 13-án Bá-
bolnán rendezik a területi döntõt is, ahol Fejér, Veszprém,
Gyõr és Komárom megyék legkiválóbb senior korú tekései
mérik össze tudásukat az országos döntõbe jutásért.
Skuba István szakosztályvezetõtõl megtudtuk, korábban
nem bonyolítottak Bábolnán különbözõ szintû tekeverse-
nyeket. Sikeres lobbitevékenységének köszönhetõen azon-
ban ezentúl több hasonló kupának lehetnek szemtanúi a te-
kesport kedvelõi.

A szakosztály számára természetesen legfontosabb a ta-
vaszi szezonra való minél tökéletesebb felkészülés A me-
gye egyes “B” csapat számára már elkezdõdött a bajnok-

ság, két meccset is lejátszottak. Hazai pályán fogadták a
Fortuna Teke Club (Gyõrladamér) együttesét, akit 7:1
arányban vertek. Idegenben viszont a Lajta-Hanság SE
(Mosonmagyaróvár) csapatától kikaptak 6:2-re.

Az NB II-es gárda február 9-én Sopronban a Scarbantia
SE ellen lép pályára. Skuba István szerint nehéz meccs lesz
annak ellenére, hogy itthon 7:1-re verték õket korábban. A
két együttes találkozóinak történetére visszatekintve Sop-
ronban nehezen megy legényeinknek, de a végsõ cél érde-
kében fontos lenne a gyõzelem. 

A téli idõszakban természetesen több edzõmérkõzést is
játszottak, melyek a várt eredményt hozták. A felkészülést
komolyan vették, hiszen nem kisebb célt tûztek ki maguk
elé, mint visszajutni az NB I mezõnyébe. Reális cél, de odá-
ig  hosszú,  rögös,  küzdelmes  út  vezet.  A  csapat  össze-
tételében nem történt változás. A szakosztályvezetõ úgy vé-
li, nem kell idegen játékosokat igazolni, a csapat úgy jó,
ahogy most van, egységes és kellõ önbizalommal teli.

Hantos

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

TEKE - TÉLI FELKÉSZÜLÉS: TÉT AZ NB I-BE JUTÁS

február 13.:
BSE–Ács 18:30 óra, Bábolna mûfüves pálya

február 16.:
14:00 óra, teremtorna Bábolna sportcsarnok 

február 17.:
BSE–Gönyû 14:00 óra, Bábolna füves edzõ pálya

február 20.:
BSE–Õrsújfalu 18:30 óra, Bábolna mûfüves pálya.

A BÁBOLNA SE FELNÕTT LABDARÚGÓCSAPATÁNAK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKÕZÉSEI:
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A Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség
a bajnokság téli szünetét igyekszik kihasználni arra,
hogy az utánpótlás nevelés számára biztosítsa a felké-
szülés minél magasabb szintjét. Ehhez tartoznak azok a
teremtornák, melyek selejtezõit a megye különbözõ te-
lepülésein rendezik. 

Január 20-án településünk sportcsarnokában vívták se-
lejtezõ küzdelmeiket az U12-es korosztály labdarúgói ter-
mészetesen bábolnai részvétellel. Ifjú focistáinknak – akik
korban egy-két évvel fiatalabbak voltak ellenfeleiknél – ezút-
tal nem sikerült túljutni a selejtezõn, de csüggedésre sem-
mi okuk.

Ezzel a korosztállyal Rózsahegyi Tamás foglalkozik, aki
szintén úgy látja, nem kell lelombozódni egy kevésbé sike-
rült szereplés miatt. Ezen a tornán sajnos sokan hiányoztak
a csapatból, a kapust is egy mezõnyjátékos helyettesítette.
Az évközi bajnokságban is létszámgondokkal küzdenek.
Mindössze tizenhárom fõs a keret, ami késõbb még csök-
kenni fog, de igyekeznek megoldani a problémát. Ott jelen-
leg a tizenhármas mezõnybõl tizedik helyen állnak. Az
együttes késõn rázódott össze, felkészülésük sem volt zök-

kenõmentes, de bíztató jel, hogy az utolsó négy forduló há-
rom mérkõzését megnyerték. 

Január 26-án szombaton folytatódott a Komárom-Eszter-
gom Megyei Labdarúgó Szövetség utánpótlás teremtorna
sorozata. Az U14-es korosztály selejtezõit bonyolították le
sportcsarnokunkban, ahol délelõtt és délután megállás nél-
kül gurult a labda, zörgött a háló. A Bábolna SE serdülõko-
rú focistái délelõtt küzdöttek a döntõbe jutásért az ötcsapa-
tos selejtezõben. Nagy Ferenc tanítványainak remekül sike-
rült helytállni, hiszen a kecskédieket és a Naszályt 1:0
arányban, Koppánymonostort 5:1 –re verték, a Tóth József
UFC ellen pedig gól nélküli döntetlent játszottak, így cso-
portjukból veretlenül jutottak tovább. 

Nagy Ferenc csapatában 12-14 éves fiatalok fociznak, a
keret 18 fõbõl áll. A teremkupán az együttes javarésze sze-
repelt, mindössze öt játékost volt kénytelen nélkülözni az
edzõ. Ennek köszönhetõen sok cserével folyamatosan fris-
síteni tudta játékukat, melynek meg is lett az eredménye.
Bár csupán egy alkalommal tudtak készülni teremben, úgy
látszik a gyerekek jól tudnak alkalmazkodni a megszokottól
eltérõ játékkörülményekhez.

A srácok a tavaszi, õszi idényt megyei bajnoki találkozók-
kal, illetve edzésekkel töltik, õk úgynevezett háromnegyed
pályán játszanak. Ott is eredményesek, ugyanis hét gyõze-
lemmel, két vereséggel és két döntetlennel a tabella negye-
dik helyét foglalják el.

Az U19-es csapat január 5-én, 12-én és 13-án a megye
legrangosabb tornáján, a Ficak kupán vett részt. A kupa
négy versenynapján húsz együttes 69 mérkõzésen küzdött
a legjobb helyezésekért. A bábolnai fiatalok végig remekül
fociztak, végül a harmadik helyért mérkõzhettek a megye
kettes Lábatlan csapatával. A bronzmeccs óriási küzdelmet
hozott, az ellenfelek a rendes játékidõben nem tudták el-
dönteni a mérkõzés sorsát, így a bronzérem sorsa büntetõ-
párbajban dõlt el. Az idegek harcát a bábolnai legények
nyerték, több NB II-es csapatot megverve, megelõzve áll-
hattak a dobogó harmadik fokára.
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