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Hosszú idõ után
teljesült a bábolnai
fiatalok vágya, akik
július 9-én, az új
BMX-pálya avató-
ján látványos be-
mutatóval igyekez-
tek megköszönni
az önkormányzat
támogató dönté-
sét. Ennek nyomán
készülhetett el ugyanis a sportcsarnok mellett
a város új extrém sportpályája, ahol gördesz-
kások, rolleresek, triálosok múlathatják az idõt
kicsit sem veszélytelen hobbijukkal. 

Dr. Horváth Klára polgármester elmondása
szerint éppen ez a veszély volt az, ami vissza-
tartotta a testületet a pályaépítéstõl. Az avatón
bemutatottak azonban beigazolták, hogy a bá-
bolnai fiatalok megérettek arra, hogy a város-
ban saját pályájuk legyen. A sportcélokra a vá-
ros szívesen áldoz. - Ez a pálya több mint tíz-
millió forintba került, de a fiatalok öröme miatt
megérte a ráfordítás – magyarázta a városve-
zetõ. 

A 30-szor 20 méteres pálya tovább bõvíthe-
tõ, és amennyiben a fiatalok megfelelõen vi-
gyáznak rá, és a karbantartásában is részt vál-

lalnak, akkor ezt is megfontolják a döntésho-
zók. A polgármester az avatón a parkosítást
már megígérte, hogy árnyékosabbá tegyék a
környezetet. 

Az átadó a megszokottól eltérõ módon tör-
tént: - szalagátvágás helyett - a papírból rög-
tönzött nemzeti színû szalagon átkerekeztek a
fiatalok.

ÚÚJJ PÁLYAPÁLYA ÉPÜLTÉPÜLT AA FIATALOKFIATALOK ÖRÖMÉREÖRÖMÉRE
A nyári szünidõben adták át az extrém sportpályát Bábolnán

ZZ ENÉLÕENÉLÕ , , MUZSIKÁLÓMUZSIKÁLÓ ARBORÉTUMBANARBORÉTUMBAN
Többféle mûfajban szólt a muzsika augusztus 19-én a Bábolnai Arbo-

rétum négy pavilonjában. A zenés szabadtéri programnak már nem elõ-
ször örülhettek a bábolnaiak, most került sor a harmadik ilyen rendez-
vényre városunkban. Török Sándor szervezõ igyekezett ezúttal is válto-
zatos mûfajban alkotó muzsikusokat meginvitálni. A bejáratnál a gyõri
Viktória Énekstúdió koncertezett, akik könnyûzenei mûsor-összeállítás-
sal szórakoztattak. Az egyik pavilonban a székesfehérvári Los Andinos
muzsikált, bolíviai, dél-amerikai dalaikra a formáció több évtizedes alko-

tóidõt szánt, népszerûségük megkérdõjelez-
hetetlen volt ezúttal is. 

A szigeten a komáromi Fülke Zenei Egyesü-
let tagjai megzenésített versekkel debütáltak a
Zenélõ Arborétum rendezvényen. A muzsiká-
lásból és éneklésbõl a Cseperedõk is kivették
részüket, pavilonjukból hangosan szóltak a né-
pi dalok és dallamok. 

A formációk ezen a rendezvényen soha nem
a hagyományos koncertélményt adják, sokkal
inkább hasonlítható jellege az utcazenéléshez,
magyarázta Török Sándor szervezõ. Így köz-
vetlenebb légkörben lehetett zenélõ és hallga-
tó. A nyári szabadtéri muzsikálás ezúttal is
késõ estig eltartott, kiváló háttérhangulatot te-
remtve egy alkonyati sétához.
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A nyári hónapokra a képviselõ-testület éves munka-
tervében nincsenek tervezett ülések, azonban halaszt-
hatatlan ügyek miatt két alkalommal is tartottak rendkí-
vüli ülést még júliusban.

Elsõként a város intézményeinek energiaracionalizálását
célzó beruházás közbeszerzési pályázatát vitatták meg a
képviselõk július 10-én. 

Köztudott, hogy az intézmények fûtéskorszerûsítése ta-
karékossági céllal valósul meg a városban. A közbeszerzé-
si eljárást június 28-án írta ki a testület. A napirendben dr.
Bacsárdi József aljegyzõ, a Közbeszerzési Bizottság elnöke
ismertette a közbeszerzési pályázat elõzményeit, mely eljá-
rásba három ajánlattevõt hívtak meg. A vállalkozások (Lég-
technika 2000 Bt., Pap Légtechnika Kft., Thermopolis Kft.).
az ajánlatokat július 8-ig nyújthatták be, melyeket a Közbe-
szerzési Bizottság és szakértõk vizsgáltak meg. Az egyik
cég pályázatát adminisztrációs problémák miatt érvénytele-
nítették, noha a hibától függetlenül az ajánlatban található
árat sem tartották elfogadhatónak. Dr. Horváth Klára polgár-
mester az ülésen a korábbi a KEOP pályázat körülményeit
is ismertette, miután elbírálás híján a város nem tudhatta,
hogy nyert-e forrást a munkálatokra. A pályázati procedúra
(kormánydöntések és forrásátcsoportosítások miatt) ezúttal
nem hozott sikert Bábolnának. Miután a beruházáshoz
szükséges pénzösszeg az önkormányzat rendelkezésére
állt lekötött betétként, így anyagi akadálya nem lehetett a
fejlesztéseknek. Döntöttek: elsõ körben az iskola, óvoda,
könyvtár, polgármesteri hivatal, idõsek klubja költségmeg-
takarítást ígérõ fûtéskorszerûsítése, majd a második rész-
ben a szabadidõközpont teljes felújítása is megkezdõdhet.
A testület abban is döntött, hogy a kiszerelésre kerülõ fûtés-
technikai berendezéseket kiárusítja az önkormányzat az
ajánlattevõ cégek közt, hogy csökkentse a beruházás

kiadásait. A kivitelezõ céget a Közbeszerzési Bizottság
ajánlása alapján választották ki a képviselõk a szavazással
megerõsített állásfoglalásukban.

Az ülés folytatásában a testület egy bábolnai vállalkozás
közterület-használat iránt benyújtott kérelmét tárgyalta. Az
Egyebek napirendi pontban a rendszeres gyermekvédelmi
segélyhez kapcsolódó Erzsébet Utalványok kiosztása kap-
csán szavaztak a döntéshozók. 2013-ban is két alkalommal
kapnak Erzsébet Utalványt a rászorulók augusztus és no-
vember hónapokban. Tavaly úgy döntött a grémium, hogy
nem kívánja igénybe venni a postát az utalványok kiszállítá-
sához, errõl idén is a hivatal gondoskodik. 

Az ülés további menetében a Sport út közvilágítására be-
érkezett ajánlatok témájában szavaztak. Döntésük szerint a
beérkezett árajánlatok közül a Boretta Bt. ajánlatát fogadták
el. A Sport utca közvilágításának kivitelezésére bruttó
6.686.306 forint összeget szánnak.

A képviselõ-testület július 24-én 9 órakor is tartott rendkí-
vüli ülést, ezúttal a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
emeleti tanácstermében. 

Ezt a tanácskozást a néhai Mátray Magdolna, Bábolna
díszpolgára emlékének szánták. A Mátray család döntése,
hogy szerettüket az Új temetõben kívánják eltemetni. Az ön-
kormányzat rendelete és megbecsülését kifejezõ akarata
szerint támogatta a díszpolgár méltó sírhelyének kialakítá-
sát. Mátray Magdolna díszsírhelyének elkészítését és annak
költségeit a képviselõ-testület egyöntetû döntéssel vállalta. 

A képviselõ-testület soron következõ, munkaterv szerinti
ülését szeptember 26-án tartja. Szeptemberben azonban
szükségessé vált újabb rendkívüli ülés összehívása is, a
szeptember 12-én esedékes ülésen született döntésekrõl
is lapunk októberi számából értesülhetnek majd Olvasóink.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

A gazdaságosabb mûködtetés érdekében indította el fû-
téskorszerûsítõ programját intézményeiben az önkormány-
zat. Elsõ lépésként a sportcsarnokban végezték el a mun-
kálatokat, melyek során leválasztották az általános iskolá-
ról, és önálló fûtésrendszerrel szerelték fel az épületet. A
korábbi radiátorok továbbra is üzemelnek a kiszolgáló léte-
sítményekben, öltözõkben, fürdõkben. Rendezvény esetén
viszont az új, energiatakarékosabb rendszer lép mûködés-
be. 

A sportcsarnok után megkezdõdött az összes többi intéz-
mény fûtésrendszerének korszerûsítése, erre közbeszerzé-
si pályázatot írt ki Bábolna önkormányzata. Az iskola, vala-
mint az óvoda és bölcsõde mellett fûtéstechnikailag meg-
újul az idõsek otthona, a polgármesteri hivatal, valamint a
könyvtár épülete is. A közbeszerzési eljárás második része
a szabadidõközpont felújítását célozta meg. Az általános is-
kola fûtésének korszerûsítése magába foglalta a radiátorok
cseréjét, plusz fûtõtestek felszerelését, a szelepek, valamint
a kazánok cseréjét is. A várt eredmény a büdzsében és a
hõérzetben is jelentkezik majd. Az óvodában a kazáncse-
rén túl a radiátorok mögötti falfelületek vakolását és hõszi-
getelését is el kellett végezni, s csak ezután szerelték fel az
új fûtõtesteket. 

Az idõsek otthona és a könyvtár eddig konvektoros fûtés-
rendszerrel mûködött, itt is radiátoros fûtésre tértek át új ka-
zánok beüzemelésével, ami szintén jelentõs megtakarítást

ígér. Jelenleg még tart a polgármesteri hivatal kazánházá-
nak teljes körû felújítása.

Az intézmények fûtésrendszerének korszerûsítése mint-
egy 80 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. 

Hátravan még a szabadidõközpont teljes körû felújítása,
ahol a fûtéskorszerûsítés mellett a világításrendszer, a szín-
házterem valamint a vizesblokkok felújítása is megtörténik
várhatóan október végéig. Ezen túlmenõen a födém szige-
telése is megvalósul, valamit megújul az intézmény légtech-
nikai berendezése is. Ez utóbbi munkálatok mintegy 100
millió forintos nagyságrendû kiadást jelentenek. 

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a korábbi ha-
tástanulmányok alapján a megtérülés közel 50 százalékos
lehet a fûtésszámlák tekintetében. 

Az önkormányzat továbbá tervbe vette egy ötszáz ada-
gos új 350 m2 alapterületû konyha megépítését. 

Az önkormányzat a felépítendõ épület jogerõs építési en-
gedélyét már májusában kézhez kapta, majd elkészült a ki-
viteli tervdokumentáció is, és ez alapján közbeszerzési pá-
lyázatot hirdetett az önkormányzat még júniusban. A remé-
nyek szerint szeptember 16-án megérkeznek az árajánlatok
az új konyha megépítésére. A tervek szerint az építkezés
ebben az évben megkezdõdik. Ez a beruházás várhatóan
120-150 millió forintos ráfordítást igényel majd konyhatech-
nológiával együttesen, amit megtakarításaiból fedezne a
város.

BERUHÁZÁSOKKAL TAKARÉKOSKODIK AZ ÖNKORMÁNYZAT



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu4

2013. augusztus-szeptember

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
Augusztus 20-a immár huszonhárom esztendeje állam-

alapító Szent István király ünnepe, melynek történelmi vo-
nulata változatos és érdekes, melynek rövid történetét érde-
mes elolvasni.

István királyt halála után néhány évtizeddel, 1083-ban
szentté avatták, ettõl kezdve Szent István napján, augusz-
tus 20-án, az akkori királyi székhelyen, Székesfehérváron a
magyar királyok törvénynapot tartottak, s ott minden eléjük
járuló alattvalójuk panaszát meghallgatva személyesen in-
tézkedtek és bíráskodtak. Ezt követõen évrõl évre a nagy
számban összegyûlt sokaság együtt hajtott fejet királyával
a nagy király sírja és ereklyetartóban õrzött jobb keze - a
Szent Jobb - elõtt, így emlékezve Szent Istvánra. Az évszá-
zadok múltán a törvénynap elvesztette közjogi jelentõségét,
a király személyes bíráskodását a királyi kúrián való ítélke-
zés rendszere váltotta fel. A törvénynapi országos gyüleke-
zet helyébe a rendi országgyûlés lépett, s az ország köz-
pontja Székesfehérvár helyett Buda, majd 1873-tól Buda-
pest lett. A nemzet azonban augusztus 20-án továbbra is el-
járt tiszteletadásra az államalapító király székesfehérvári sír-
jához. Szent István napja nemzeti ünnep lett, s az maradt
nagyon sokáig.

A második világháború után a kommunista rendszer
megszüntette Szent István napját, és augusztus 20-át 1950-
tõl, a sztálini mintára létrehozott alkotmány dicsõítésére, az
,,Alkotmány napjának” nevezte. Késõbb, a Kádár-rendszer
évtizedeiben az ,,Új kenyér ünnepének” is nevezték, s így
próbálták ünnepélyessé tenni a nagy nyári mezõgazdasági
munkák befejezését, tompítva a tömegek, mindenekelõtt a

termelõ szövetkezetekbe kényszerített parasztok ellenér-
zését.

Csak az állampárt bukása, az 1990. évi szabad és de-
mokratikus választások, és az ezzel járó rendszerváltozás
után vált lehetõvé, hogy augusztus 20-a államalapító Szent
István ünnepeként ismét nemzeti ünnepeink sorába kerül-
jön.

Augusztus 20-án a bábolnai római katolikus templomban
rendezett ünnepi szentmisét és áldást követõen került sor
az új kenyér megszentelésére. Az ökumenikus szertartáson
Varga Imre plébános és Molnár Varga Péter református lel-
kész megáldották a kenyeret, melybõl a hagyományok sze-
rint a hívõk is vihettek magukkal egy-egy szeletet. 

IHLETADÓ BÁBOLNA
Helyes Jenõ helyi festõmûvész ötlete nyomán indult útjá-

ra a Bábolnai Alkotótábor, a hagyományt az önkormányzat
is felkarolta. Augusztus 22-tõl immár harmadszorra érkez-
tek Bábolnára neves képzõmûvészek. Idén Kisbábolnán
kapott helyet a tizenegy alkotó, ahol egy felújított paraszt
kúriában engedhették szabadon fantáziájukat.

Helyes Jenõ, az alkotótábor „atyja” baráti szeretettel és a
viszontlátás örömével üdvözölhette alkotótársait. – Magam
is koncepciók nélkül érkeztem ide, vártam már a társasá-
got, melynek zömét ismertem is. Rám a táborok mindig ins-
pirálóan hatnak. Ilyenkor nem szolgai módon másol az em-
ber, hanem igyekszünk egymástól tanulni. Figyelem a mun-
kafolyamatokat, és amit magamévá tudok tenni, azt beépí-
tem a lelkembe. Valahogy így kezdõdik az alkotás folyama-
ta nálam – magyarázta. 

A bábolnai mûvész pályájának nagy lendülete az egyik
ócsai mûvésztáborban kezdõdött, az alkotók közül többe-
ket itt ismert meg. Abban valamennyien egyetértettek,  az
alkotótábor igazi íze, sajátossága, hogy egymástól tanul-
nak.

– Itt a táborban körülbelül negyven festményt készítet-
tem, zömében hagyományos akvarell technikával. Ezzel ta-
lálkoztam az iskolában, egyértelmû volt, hogy ehhez nyúl-
jak – magyarázta. Elmondása szerint a jövõben meg is ma-
rad ennél, mint ahogy azt már ötven éve teszi.

– Volt köztünk egy fotómûvész is, ami újdonság volt szá-
momra is, mert különleges módon alkotott. Hagyományos
fotói mellett nyitott blendés, fényfestõs képeivel igyekezett
inspirálni bennünket –. Helyes Jenõ elmondta, jövõre sze-
retnének ismét Bábolnán táborozni a lakók közelében. Úgy
vélte, egy nyitott kapus tábornál ez nagyon fontos tényezõ,
hiszen akik találkoznak, beszélgetnek a mûvészekkel, azok-
ban nagyobb eséllyel tudatosul a mûvészet és az alkotás
fontossága, esetleg vágya. 

A képzõmûvészek alkottak Ölbõ pusztán is. A mûvek sor-
ra kerültek le a tábláról, mert inspirálóan hatott a festõien
szép környezet. Ittlétük ideje alatt egy kiadvány is elkészült
a változatos mûfajban alkotó mûvészek bemutatására.

– Helyes Jenõ nem zárkózik el a folytatástól, sõt, mint
mondta, ha keze és elméje ép marad, biztosan lesz tábor
jövõre is. Ezt az akaratot dr. Horváth Klára polgármester is
megerõsítette. Mint mondta, a sport mellett a kultúra terüle-
te is kiemelten fontos, ezért igyekszik felkarolni és segíteni
minden törekvést, mely gyarapítja a várost. Ígérete szerint
az itt készült mûvekbõl képgyûjtemény is nyílik.

A 3. Bábolnai Alkotótábor mûvészei: Eõry Emil, Géczi
Zsuzsanna, Helyes Jenõ, Homolya Gábor, Kéri Mihály,
Kleczli Péter, Kovács Johanna, Kõrösi-Papp Kálmán,
Miklosovits László, Nagy Béla Lajos, Simon Tímea Klára
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TERMÉSZETESEN… ANYATEJJEL!
Az anyatej csodálatos élõ anyag!

Ez nem túlzás, hiszen a vérünkbõl választódik ki, és
élõ immunsejteket tartalmaz. Az anyatej mindig más!
Más, amikor épp csak megszületik a baba, más, amikor
már totyog. Más, ha koraszülött vagy éppen beteg a
csecsemõ. Más a szoptatás elején és a végén. Mindig
olyan, amilyenre a kicsinek szüksége van! A tökéletes
táplálék fél éves kor alatt és kiegészítéssel még utána is so-
káig az. De nem csak táplálék! Az édesanya a szoptatás so-
rán egyszerre csillapítja gyermeke fizikai és szeretetéhsé-
gét. Karjában tartja, magához szorítja, meleget, biztonság-
érzetet ad neki. Elsõ perctõl „munkára” szoktatja õt, mert
bizony a szopás komoly fizikai munka a baba számára. Ke-
vés szebb látvány van, mint egy gyöngyözõ homlokú, jólla-
kott kisbaba, az utolsó csepp tejjel a szája sarkában…

Az anyatej  a csecsemõ legideálisabb tápláléka!
Az anyatej nemcsak étel, hanem valóban táplálék, ame-

lyet csak az anya adhat. Ezzel nemcsak gyermeke testét,
hanem gyermeke lelkét is táplálja. Nincs biztonságosabb
érzés egy gyermek számára, mint átölelve lenni az édes-
anyja karjában, szoptatás közben.

Augusztus elseje - szoptatási világnap. Ebbõl az alka-
lomból augusztus 5-én rendeztük meg az idei anyatejes ün-
nepségünket.  Az ünnepségre 25 anyukát hívtunk meg, akik

legalább 6 hónapig szoptatták gyermekeiket. 17 édesanya
fogadta el meghívásunkat, s hozta el anyatejjel táplált gyer-
mekét is.  Szép számmal édesapák, nagymamák és na-
gyobb testvérek is eljöttek, igazolva azt, hogy  a sikeres
szoptatáshoz a családi támogatásra is nagy szükség van.
Dr. Kiss Katalin gyermekorvos köszöntõje után Hérics
Józsefné védõnõ méltatta a szoptatást és beszélt az anya-
tejes táplálás fontosságáról. Ezt követte Szabó Attila zenés
mûsora, melyben közös éneklésre is sor került. Az anyuká-
kat emléklappal és virággal, gyermekeiket ajándékkal kö-
szöntöttük. A csomagokba ismeretterjesztõ anyagok és ba-
baápolási kellékek is kerültek. Az ajándékozás után uzson-
nára  invitáltuk a résztvevõket. A fornetti pogácsák fogyasz-
tása mellett a  nagy melegben mindenkinek jól esett az asz-
talokon sorakozó hideg szomjoltó italok és gyümölcsök kí-
nálata. Míg a szülõk kötetlenül beszélgettek, addig az apró-
ságok egymással ismerkedtek, szaladgáltak, jól érezték
magukat. Természetesen az idei anyatejes babafotók meg-
tekinthetõk a gyermekrendelõ várótermének falán.

Köszönjük támogatóink segítségét: Bábolna Város Ön-
kormányzata, Csuti Zsolt – zöldséges, Dr. Dezsényi Attila és
családja, Fõnix virágbolt, Hérics Józsefné, Dr. Kiss Katalin,
Mária Patika, Nestlé, Numil Kft, Real Manna.

Kuti Erika gyermekkörzeti asszisztens

FRISSEN, ROPOGÓSAN A SZÍNPADON
Táncos lábú nyugdíjasok a szolnoki 

strandpartin
A nyáron ismét szerepeltek a szolnoki strandpartin a

bábolnai nyugdíjasok, akik tíz éve alakították színpadra
termett formációjukat. Mostani produkciójuk a tavalyi
Kukorica fesztivál alkalmára hosszas gyakorlással, pró-
bák sorával született meg, és úgy gondolták ezzel lepik
meg a szolnoki közönséget is. Ez a nyári alkalom kiváló
lehetõséget nyújt számukra, hogy ismerkedjenek más
nyugdíjas klubok életével, tagjaival. 

A szolnoki Tiszaligeti Strandfürdõben évrõl évre visszaté-
rõ rendezvény célja, hogy megmozgassa a nyugdíjas kö-
zösségeket, akik megmutathatják, hogy megállják helyüket
a színpadon.  

A nyári, kétnapos eseményre az ország számos pontjáról
érkeznek nyugdíjasok, ahol fellépéseiket követõen szóra-
koztató programokon vehetnek részt. A rendezvény szerve-
zõje, a szolnoki Kabaré és Dalkör vezetõje, Bozsóné Faze-
kas Rozika, aki a bábolnai szépkorúak mûsorára is számí-
tott az idei repertoárban.

Koncz Józsefné, a csoport vezetõje elmondta, mindig
van bennük egy kis drukk, igyekeznek a színpadon ropogó-
san, frissen, fiatalosan mutatkozni. Mint említette, a Vadvi-
rág csoport tagjai mind lelkesek, olykor a nagy lelkesedés-
ben a mûsor összeállításával kapcsolatban vélemények is
ütköznek. 

A formáció ruházatát is maga varrja, hímzésekkel díszíti.
Ezt is kiemelték mielõtt a színpadra álltak volna a frisses-
ségbõl és táncból jelesre vizsgázott asszonyok.

SIKERES VÉRADÁS A
NYÁRI KÁNIKULÁBAN IS

Adj vért és ments meg három életet! – hirdeti minden
alkalommal a véradás. Városunkban az életmentõ mûve-
letre legutóbb augusztus 8-án került sor. Morovicz
Józsefné véradásszervezõ elmondása alapján a bábol-
nai iskola mûvészeti termében megszervezett váradó ak-
cióra a nyári kánikulában mintegy harminc véradó érke-
zett. Két fõ nem adhatott vért a megelõzõ vizsgálatok
eredményei miatt. Morovicz Józsefné vöröskeresztes tit-
kár elégedett volt a megjelentek létszámával, akik közt
túlsúlyban a nõk vállalták a tûszúrást.

Mint megtudtuk, a jövõben a korábbinál kevesebb vér-
adó idõ áll majd rendelkezésre. Minden véradó alkalom
14 óra 30 perctõl kezdõdik és 17 óráig tart, így a vér-
adásra három és fél óra jut majd az egyes alkalmakkor. 
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Elhúzódó, de sikeres útfelújítás eredményeképpen
komfortosabban és biztonságosabban közlekedhetünk
a Tata-Gyõr összekötõ úton. Megyénk Nagyigmánd és a
megyehatár közötti 15,3 kilométeres szakasza az Új
Széchenyi Terv forrásaiból mintegy 1,3 milliárd forintból
újulhatott meg. Az útszakaszt július 8-án adták át ünne-
pélyesen Bana községben, majd Bábolnán is tartottak
avatót. 

Hosszas várakozás övezte a Nagyigmándról városunkba
vezetõ 8136-os számú mellékút felújítását. Július 8-án végül
a hivatalos útátadó ünnepséget is megtartották Banán, me-
lyen jelen volt dr. Völner Pál államtitkár, Czunyiné dr. Berta-
lan Judit kormánymegbízott, Popovics György megyegyû-
lési elnök, Holcinger László, a KDRFÜ ügyvezetõ igazgató-
helyettese, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékesei, vala-

mint dr. Horváth Klára bábolnai és Sáhóné Horváth Márta
banai, házigazda polgármester is. 

Az ünnepélyes átadón Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára elmondta:
országszerte több mint 415 kilométeren zajlanak a felújítási
munkálatok, az idei év második felében további 190 kilomé-
ternyi mellékút rekonstrukciója indul el. A Kormány arra tö-
rekszik, hogy a szükséges források elõteremtésével közép-
távon elvégezze a hazai közúthálózat rendbetételét. A ter-
vezett célértékek szerint három éven belül meg kell fordíta-
ni az utóbbi évtizedben bekövetkezett súlyos állapotrom-
lást. A fejlesztések fedezetét
fõként a megtett úttal arányos
útdíjrendszerbõl származó
bevételek biztosíthatják majd.
Az államtitkár azt is kiemelte,
minden fejlesztés, mely az út-
hálózat megújítása érdekében
zajlik, hozzájárul az érintett te-
lepülések gazdasági fejlõdé-
séhez, munkahelyteremtõ- és
megtartó szerepéhez. Ez a
felújítás azt mutatja, a vidékre
szükség van. 

A 8136 jelû mellékút az 1-es
fõút mellett alternatív össze-

köttetést biztosít Tata és Gyõr között. A környezõ kistelepü-
léseken élõk ezen az úton érhetik el a térségi jelentõségû
városokat. A 15,3 kilométeres szakasz tehát kiemelt szere-
pet tölt be Komárom-Esztergom megye közúthálózatában. 

A beruházásnak köszönhetõen érezhetõen javulnak
Bana, Bábolna és Nagyigmánd mintegy 8500 lakójának
közlekedési lehetõségei. Barabás Zsolt, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatója elmondta: a kivitelezõ el-
végezte a burkolat és a padka felújítását, több buszmegál-
lóhely átépítését, a csomópontok korrekcióját, gondosko-
dott a vízelvezetõ rendszer felújításáról és az átereszek tisz-
tításáról, kiépítésérõl. A szakasz tartós burkolatjelet kapott,
egyes KRESZ táblákat kicseréltek, a feleslegeseket eltávolí-
tották a szakemberek. A felújítás során a hidak felújítása is
megtörtént. A külterületi szakaszok is biztonságosabbá vál-
tak. 

Az útátadó kapcsán Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott elmondta: ez az útfelújítás nem csupán az itt élõk
számára fontos, de a gazdaságélénkítés szempontjából a
megye számára is jelentõséggel bír. Mint fogalmazott, ez
stratégiai kérdés, mert szolgálja a gazdasági szereplõket, a
bábolnaiakat, a banaiakat és a nagyigmándiakat is. 

A KDRFT (Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács)
tagjaként dr. Horváth Klára polgármester is élenjáró volt ab-
ban, hogy ez az útfelújítás megvalósulhasson, hiszen a
tervdokumentációk elkészítésében fontos szerepet vállalt
magára. Popovics György megyegyûlési elnök pedig már a
pályázati szakaszban tudta segíteni, hogy a döntés és a si-

keres elbírálás Bábolna javát
is szolgálja. 

A projektzárást is jelképezõ
szalagot az érintett települé-
sek polgármesterei és a me-
gye képviselete örömmel vág-
ta át, bízva az úthibák nélküli
biztonságos közlekedésben.
A közútkezelõ és a Regionális
Fejlesztési Ügynökség a sike-
res projektzárások utáni évek-
ben kiemelt figyelemmel kísé-
ri az út állapotát, hogy az tar-
tósan kiváló minõségû marad-
hasson.

ÚTHIBÁK NÉLKÜL TÖBB MINT 15 KILOMÉTEREN
A sikeres útfelújítás után Banán és Bábolnán is tartottak avatót

Az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Progra-
mok keretében országosan több mint 640 kilomé-
ternyi, régóta felújításra váró alsóbbrendû mellékút
újul meg idén. Az összesen csaknem 87 milliárd fo-
rintnyi fejlesztési forrást az Európai Unió és a Ma-
gyar Kormány támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával használ-
hatja fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt.. A projekt-
gazda az év végéig több mint 17 milliárd forintot
fordíthat a közép-dunántúli régióban megvalósuló
beruházásokra. Komárom-Esztergom megyében
így közel 41 kilométernyi erõsen leromlott állapotú
mellékút rekonstrukciója válik lehetõvé.
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Négynapos eseménydús tanácskozást tartott városunk-
ban július 26-29-e között a Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzati Társaság, a GYIÖT, mely idén kiemelt, országos
hatókörû kezdeményezéssel rukkolt elõ. A Modell Ifjúsági
Parlament elnevezéssel Bábolnán megszervezett esemé-
nyük mintegy száznegyven - a közélet és a társadalmi folya-
matok, a demokrácia - iránt érdeklõdõ fiatalt csábított Bá-
bolnára, hogy megvitassák véleményeiket kortársaikkal és
a különbözõ szakmák képviselõivel.

A hivatalos megnyitónak is betudható elsõ ülésre július
26-án került sor. A fiatalos rendezvény lebonyolításának
hátterét a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat a
felvidéki testvértelepülésrõl érkezõ Hidaskürti Ifjúsági Szer-
vezet Önkormányzatával együtt vállalta. Popovics Linda
GYÖK elnök elmondása szerint a két szervezetnek már van
gyakorlata a közös munkában. A mostani alkalom - melyen
a bábolnai és a hidaskürti ifjúság logisztikai feladatokkal
foglalkozott - egy parlamenti szimuláció volt, amit a négy
nap során változatos szabadidõs programokkal tarkítottak.

A nyitánykor felszólalt Takács Zsuzsa hidaskürti polgár-
mester, Popovics György megyegyûlési elnök, Popovics
Linda helyi GYÖK elnök,  Burián Veronika, a Hidaskürti Ifjú-
sági Szervezet Önkormányzatának ifjúsági polgármestere,
valamint Bábolna város nevében dr. Horváth Klára polgár-
mester. A megnyitót Gulyás Barnabás, a GYIÖT elnöke zár-
ta, aki  a folytatásban a projekt fõbb célkitûzéseit ismertet-
te, így a MIP már nemcsak egy hárombetûs mozaikszót je-
lentett, hanem egyet a Modell Ifjúsági Parlamentet. 

Az ülés-sorozatot komoly felkészülés elõzte meg:
februárban a tisztségviselõk pályáztatását követõen bizott-
ságvezetõi felkészítõ tréninggel alapozták meg  a késõbbi
munkát. Gyarapodtak a bizottsági tagok, és lázasan készül-
tek az egyes témákra kidolgozandó elõterjesztések is, me-
lyeket aztán a kortársak is véleményeztek. Az összesített
elõterjesztések májustól kaptak nagyobb nyilvánosságot a
GYIÖT honlapján és egyéb közösségi oldalakon, ezzel biz-
tosítva, hogy az egyes témákat szélesebb körben is megvi-
tassák az érdeklõdõ fiatalok. A képviselõkön túl az egész
rendszert felnõtt kísérõk és mentorok is segítették, számuk-
ra külön szakmai programot szerveztek. Felállt a logisztikai
stáb is a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tes-
tületével. 

Az ország minden tájáról érkezõ fiatalok a döntéshozata-
li mechanizmusok gyakorlati módszereivel barátkoztak, a
program kitalálói a vitakészségüket is igyekeztek fejleszte-
ni. A „parlamenti játék” a véleménycserét szorgalmazta. A
demokrácia megteremtésére vezetõ rögös úton kilenc bi-
zottság menetelt. Közösen fogalmazták meg az ifjúsági
akaratot, és akárcsak a valódi kormány, meghozták tör-
vényjavaslataikat, módosító indítványaikat. A négynapos ta-

nácskozásból végül egy kiadvány: egy törvénykönyv is szü-
letett, amit az ifjúság késõbb vehet kezébe. 

Mindent úgy csináltak, ahogy a nagyok, egy kivételével:
a politikai nézeteket távol tartották maguktól. Gulyás Barna-
bás GYIÖT elnök elmondta, a gyermekönkormányzatok a
kilencvenes években „fogantak”, a bábolnai immár a tizen-
egyedik országos találkozó. Ráadásul 2013 az Európai Pol-
gárok Éve, így ennél fogva ez kiváló idõszak a tanulásra. 

A szabadidõs programokkal megbízott helyi csapat elnö-
ke, Popovics Linda úgy látta, házigazda szerepüknek kellõ-
en eleget tettek, mert a visszajelzések szerint mindenki jól
érezte magát. 

A DÖNTÉSHOZÓK SZEMÉVEL
A záró plenáris ülésen Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-

mánymegbízott elmondta, fontos, hogy a fiatalok megtanul-
janak élni a jogaikkal, hogy megtapasztalják a döntéshoza-
talok hátterében lévõ lépéseket, mert egy döntést összefüg-
géseiben kell elõkészíteni és nemcsak csupán egy szem-
pont alapján. Ez a modellezés is segít abban, hogy egyre
több aktív fiatal vállaljon szerepet a közélet alakításában. 

Popovics György megyegyûlési elnök kihangsúlyozta: ez
a rendezvény a bábolnai gyermekönkormányzatiság csú-
csa. - Valamennyi ifjúsági képviselõt kollégámnak tekintet-
tem, a közélet iránti elkötelezettségük örömtelinek és támo-
gatandónak tartom – magyarázta. 

Dr. Horváth Klára polgármester is üdvözölte, hogy Bábol-
na adhatott otthont a fiatalok találkozójának. Mint említette,
már a gyermekönkormányzat léte is azt mutatja, hogy a bá-
bolnai fiatalok tettrekészek, ha településükrõl, lakóhelyükrõl
van szó. A demokrácia tudománya pedig minden területen
szükséges, így ez a tanulási folyamat nagyon hasznos. 

FIATALOK PARLAMENTI MUNKÁBAN
A gyermek és ifjúsági önkormányzatok 14. találkozóját tartották városunkban

SÛRÛ NYÁR A GYÖK HÁZA TÁJÁN
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat berkeibõl

augusztus elsõ hetét Vámos Gábor, Csillag Máté, Szabó
Bence, Popovics György, Popovics Linda, Csatlós Natália,
Suhayda Viola és Bagó Zsófia Dániában töltötték. A szép él-
ményeket ígérõ táborban a fiatalok sátrakban aludtak, bi-
ciklivel közlekedtek, ami sokszor nem volt egyszerû a gyor-
san változó idõjárás miatt. A programban a magyarokon
kívül francia, ír és dán résztvevõk vettek részt. Popovics Lin-
da elmondása alapján a legizgalmasabb program az
abseiling, vagyis a leereszkedés volt egy 38 méter magas
toronyházról. A csapat nagyon jól teljesített a 24 órás túlélõ-

túrán is. A táborban megismerték a viking kultúrát, meglá-
togattak egy skanzent és egy vikingpiacot is. A dán utazás
legszebb eredménye, hogy ezúttal is szövõdtek nemzetek
közti barátságok. 

Augusztus 9-én Hidaskürtre látogattak a Gyök tagjai a fa-
lunap alkalmából. A sátorozástól a rossz idõ elriasztotta a fi-
atalokat, akik végül családoknál kaptak szálláshelyet. A
hidaskürtiek most is vendégszeretettel fogadták testvér-
szervezetük fiataljait. 

Õsszel a GYÖK háza táján ismét választásokra kerül sor,
a jelentkezési határidõrõl szeptemberben lehet tájékozódni.
A Gyökösök sok szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne
részt venni munkájukban.
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Július elsõ hetében nyaralt 37 bábolnai felsõ tagozatos
diák Balatonalmádiban és környékén. Az utóbbi évtizedben
Bábolnán végzett tanulók nagy része megfordult a „töri tá-
borok” valamelyikében Egerben, a Mátrában, Szombathe-
lyen, Székesfehérváron, Szentendrén, a Balaton mellett
több helyszínen. Mivel idén ünnepeltük 30 éves pedagógus
pályafutásunkat, úgy gondoltuk történelemtanításunk és
több évtizedes táboroztatási tapasztalatainkat felhasználva
meglepjük a diákokat azzal, hogy a megszokott programok
mellett még  élménydúsabb napokat szervezünk számukra.
Már az odautazás változatos buszos kirándulás volt. Külön
szeretnénk köszönetet mondani az utazás lebonyolításához
nyújtott segítségért a Tempolux  Kft-nek és Ódor Vincének.
Kisbéren megnéztük Magyarország legnevezetesebb épü-
leteinek kicsinyített makettjeit. Hamarosan a cseszneki vár
romjain sétáltunk középkori hangulatot megidézve. Innen
Veszprémbe utaztunk, a Tûztoronyból vetettünk egy pillan-
tást a város panorámájára. A várban tettünk sétát István ki-
rály és Gizella királyné szobráig, majd beültünk a magyar
királynék koronázó templomába, ahol idegenvezetõ tartott
elõadást a székesegyház és Veszprém magyar történelem-

ben játszott szerepérõl. Ez a nap kapta az Épületek, várak,
városok napja nevet. Második nap a felfedezések napja, vo-
natos kirándulás Balatonfüredre és néhány kilométeres tú-
ra a Csere- hegyi kilátóhoz. Voltak élmények és izgalmak.
Kalandozások vízen és szárazföldön nevet viselte  a szerdai
nap, amikor is gyalogtúra volt Alsóörsig, ahol 3 vitorlás ha-
jót béreltünk, és szakemberek irányításával a gyerekek ké-
pezték a legénységet. A balatonalmádi strandon pihentünk
délután, majd az esti órákban nagyszabású számháborút
folytattunk a strand területén. A 4. nap az Utazás a múltban
és jelenben nevet viselte. Külön busszal utaztunk
Balatonfûzfõre, ahol boboztunk és a paintball pályán harci-
askodtunk. Délután történelmi vetélkedõn adtunk számot
egyáltalán nem iskolai feleletekre emlékeztetõ módon  tör-
ténelmi tudásunkról, ebbõl ízelítõt láthattunk a BTV mûsorá-
ban. Köszönjük, hogy felvételeikkel ezúttal is bemutatták a
nézõknek az itt folyó munka egy részét. Egy esti 9 órai
„utolsó vacsora„ után  egy dombon álló sötét szobrokkal és
bokrokkal borított kápolnakert éjszakai körülmények között
már-már misztikus környezete adta meg az alaphangulatot
a bátorság próbához. Persze sejtelmes gyertyafény és
egyéb trükkökkel ezt sikerült fokozni pláne, hogy egyedül
kellett indulni az ismeretlenbe. Az 5. napon, de már délelõtt
itt adtuk elõ kis tábori életbõl készített jeleneteinket. A nagy
többség nem szívesen vágott bele a Hazautazás címû pro-
jektbe a szép napok után. A sok programhoz a Bábolnáért
Közalapítvány és az Iskolánkért Közhasznú Alapítványtól
nyújtott támogatást, melyért ezúton szeretnénk a diákok ne-
vében is köszönetet mondani.. Azért hogy ne a buszon
szenderegjünk fáradtságtól kimerülve, még egy szó szerint
szédületes meglepetést sikerült egészen Eplényig titokban
tartanunk. Csak a fõútról lekanyarodva jöttek rá sokan,
hogy az eplényi libegõvel teszünk egy utazást a hegy tete-
jére. Reméljük, sikerült felejthetetlen élményekkel gazdagí-
tanunk táborozó diákjainkat.

Veresné Szkocsek Mária, Veres Zoltán

NYÁRI TÁBOR BALATONALMÁDIBAN

KÉZMÛVES TÁBORBAN
ÜGYESEDTEK A KEZEK
Az elsõsöktõl egészen a hatodikos iskolá-

sokig minden gyerkõc remek nyári elfoglaltsá-
got talált a bábolnai kézmûves táborban, mely
augusztus 12-tõl egy héten át tartott napközis
formában. A táborozók fõhadiszállása az álta-
lános iskola technika termei voltak. A tábort
vezetõ pedagógusok, Hegyi Dóra és Lányi
Szilvia két hét szorgos elõkészítést vállaltak
annak érdekében, hogy a kézmûves tevé-
kenységek lehetõ legváltozatosabb módját
megmutathassák a gyerekeknek. A cél idén
sem volt más, mint hogy táborukban minden
korosztály megtalálja a neki tetszõ alkotó
technikát. Természetes, ahogy korábban is, a
gyerkõcök keze nyomán számtalan használ-
ható alkotás született. A tárgyakra a táborozók
késõbb is büszkék lehetnek. 

Egy napot az afrikai nyár hangulatának
szántak, ismerkedtek a foltvarrás és a papír-
csík technikával. Volt egészségnap, amikor
pudingot készítettek és egy limonádés bögrét
is dekoráltak. Az utolsó napot egy szélcsengõ
elkészítésére szánták. Természetesen, az al-
kotás nyugalmát gyakran verték fel mozgás-
sal és játékkal a kézmûves táborozók.

NAPKÖZIS TÁBORBAN A CSALÁDSEGÍTÕVEL
A Családsegítõ Szolgálat az álta-

lános iskola munkatársaival karölt-
ve rendezi meg évrõl évre napközis
táborát közvetlenül a tanévzárást
követõen. Céljuk, hogy levegyék a
szülõk válláról a terhet, ezért a tá-
bor idejére sok-sok programmal
tarkítva biztosítják a jelentkezõ gye-
rekek napközbeni ellátását.

Az öt napból kettõt hagyományo-
san a Családsegítõ Szolgálat vállal,
így volt ez idén is. Kedden rendsze-
rint ismerkednek a táborozókkal,
csütörtökön pedig kirándulásra in-

vitálják a gyerekeket. Idén az idõjárás nem kedvezett, ezért a játékos ked-
di délelõttöt a szabadidõközpontban tartották. A játékos sorversenyek
felszabadult, vidám hangulatban teltek, ráadásul mindenki kapott ajándé-
kot is. A játékot követõen az Idõsek Klubjában ebédeltek a tábor résztve-
või. A településgazda a klub udvarán bográcsban készítette el a gyerkõ-
cöknek szánt paprikás krumplit. 

A csütörtök kirándulással, a mosonmagyaróvári Futura központban
telt. Ez a program nemcsak a gyerkõcöknek kedvezett, a felnõttek is ta-
láltak érdekességeket. 

Az iskolai felügyelet mellett a pedagógusok is vidám programokkal ké-
szültek. Reggeli után a játéké és az alkotásé volt a fõszerep. A gyerekek
rajzoltak, ragasztottak, gyöngyöt fûztek, varrtak, énekeltek, játékos szel-
lemi és ügyességi vetélkedõkben mérhették össze tudásukat. 
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Ú J D O N S Á G
a bábolnai 

Flabélos Stúdióban
DINAMIKUS FLABÉLOS

GYAKORLATOK 
gyógytornászok által 

kifejlesztett gyakorlatok 
azoknak, akik már régóra 

flabiznak, vagy derék- 
hátfájásuk van, szálkásítanak,

vagy akiknek gerincsérv, 
térdfájdalom nehezíti 

mindennapjait.

Külön felár NINCS, 
a szolgáltatás AJÁNDÉK.

Idõskori kondíció 
megtartása? 

Cukorbetegség? Mozgáshiány?
Túlsúly? Derékfájás?

Cellulitis? Stressz? 
Ülõmunkát végez?

Fizikai munkát végez?
Csontritkulás? 
Inkontinencia?
Parkinson kór? 
Agyvérzés utáni 
rehabilitáció?…

FLABÉLOS
PLUSZ SZOLGÁLTATÁS:

OTO CHILI
KOCKAHAS GÉP
OTO BIG FOOT

LÁBMASSZÍROZÓ

Anna Wellness alakformáló szalon
www.razz.hu

Email:
flabelosbabolna@gmail.com

Nyitva tartás: 8.00–19.00 
(Bejelentkezés szükséges!)

Bejelentkezés személyesen:
Bábolna, Kereskedõudvar 

vagy telefonon:

06 70 524 1498
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Minden diákot illetve szülõt érintõ változások:
• A tankötelezettség felsõ korhatárát 16 évre szállították

le. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy annak a tanévnek a
végén, amelyben a diák betöltötte a 16. életévét megszûnik
az állam ellátási kötelezettsége, ha egy diákot eltanácsol-
nak egy iskolából, nem kell õt másik iskolának felvennie.
Ugyanakkor nem vállalhat munkát, amíg be nem tölti a 17.
életévét, így a legnehezebben kezelhetõ, eleve rosszabb
esélyekkel induló gyerekek úgy kerülnek az utcára, hogy
nem is tanulhatnak, nem is dolgozhatnak- Képzettség nél-
kül egyébként is szinte lehetetlen elhelyezkedni.

• Az általános iskola mind a 8 évfolyamán kötelezõ lesz
délután 4-ig bent maradnia a gyerekeknek az iskolában. A
szülõ kérelmére az igazgató a kötelezõ tanítási órák utáni
benttartózkodás alól felmentést adhat, de ez csak lehetõ-
ség.

• Az iskolai szülõi munkaközösségek szinte valamennyi
jogát megvonta a törvény, saját szervezeti és mûködési sza-
bályzata és tisztségviselõi megválasztása mellett csak tájé-
koztatást kérhet a gyermeki, tanulói jogok érvényesülését,
a pedagógiai munka eredményességét, a gyermekek, ta-
nulók csoportját érintõ bármely kérdésben, továbbá kérés-
re tanácskozási joggal részt vehet képviselõjük a nevelõtes-
tület ezen témákkal foglalkozó ülésein.

• Az iskolákban, a tantestület tagjaként aktív rendõrök,
ún. bûnmegelõzési tanácsadók jelennek meg. Feladatuk el-
sõdlegesen az internetes és droggal összefüggõ bûncse-
lekmények megelõzése lesz, de olyan információkat kell
szerezniük, amelyekbõl megismerik a gyerekek iskolán kí-
vüli szokásait, tevékenységét is. Aktív rendõrként, belátá-
suk szerint intézkedhetnek is, ennek részeként arányos
mértékû testi kényszert is alkalmazhatnak.

• Fontos, már életbe lépett változás, hogy az iskolásko-
rúnak látszó gyerekeket, ha iskolaidõben az utcán vagy
egyéb nyilvános helyen (pl. plázában) vannak, és nem tud-
ják írásban, hitelt érdemlõen bizonyítani, hogy igazoltan
vannak távol, a rendõr bekísérheti az iskolába, szintén akár
kényszer alkalmazásával.

• A diákokat is jelentõsen érinti a pedagógusok munka-
terhelésének változása. Munkaidejükbõl, heti 40 órából az
eddigi 22 óra helyett most 26 órát kell megtartaniuk, továb-
bi 6 órát az iskolában tartózkodni, többek között például a
délutáni gyermekmegõrzést, a helyettesítéseket így bizto-
sítják. Munkaidejükbõl 8 óra marad az órákra való felkészü-
lésre, a dolgozatok javítására, az egyéni, differenciált fel-
adatok esetleges kidolgozására, azaz minden tanítási órára
18 perc elõkészületi idõ jut. Ha mondjuk egy pedagógus 5
osztályban, összesen 150 gyereket tanít, heti 3 percet szán-
hat minden gyerekre. 

Az 1., 5. és 9. évfolyamosokat érintõ változások:
• A szülõk idén már nem dönthettek úgy, hogy azok a

gyerekek, akik 2013. augusztus 31-ig betöltik 6. életévüket,
még egy évig óvodában maradhassanak. Az elõre nem ter-
vezetten sok elsõs miatt a minisztérium magasabb osztály-
létszámokat engedélyezett.

• Jelentõsen nõnek a kötelezõ óraszámok. Elsõ osztály-
ban napi 4 helyett 5 óra a kötelezõ, ötödikben a heti legfel-
jebb 22,5 óra 28 órára, a kilencedik évfolyamon 27,5 óra 35
órára növekszik.

• Az iskolák kötelezõ, ún. kerettantervek szerint tanítanak
majd, helyi, egyedi, a gyerekeket figyelembe vevõ alternatí-
vákra mindössze 10% lehetõsége van ezentúl az iskolának.
A korábbi szabályozással szemben az új tantervek egészen
konkrétan elõírják, hogy mit kell tanítani, ráadásul igen je-
lentõsen megnõtt a tananyag mennyisége.

• Az iskoláknak az óraszámon belül heti 5 testnevelés
órát kell az órarendbe terveznie (ezt az intézkedést egy év-
vel ezelõtt vezették be, így érinti a mostani 2., 6. és 10. év-
folyamot is).

• Elsõ és ötödik évfolyamon új tantárgyakat vezetnek be.
Minden szülõnek kötelezõen nyilatkoznia kell, hogy melyik
vallás hittanórájára kívánja gyermekét járatni, illetve helyet-
te választhat egy erkölcstannak nevezett tárgyat. Az utóbbi
oktatására néhány órás képzés keretében készítik fel a ta-
nárokat. Az iskola ezen felül kötelezõvé tehet olyan tárgya-
kat, mint a hagyományos családmodellt népszerûsítõ, a ne-
mi sztereotípiákat erõsíteni célzott családi életre nevelés
vagy a jelenismeret címû tárgy.

• Az elsõ évfolyamon a gyerekek ingyenesen kapják a
tankönyvet, ám az ilyen könyvet a tanév végén vissza kell
adniuk az iskola könyvtára számára.

VÁLTOZÁSOKKAL INDUL AZ ÚJ TANÉV
Szeptember 2-án nemcsak a tanítás kezdõdik meg a köznevelési intézményekben, hanem számos fontos válto-

zást is hoz az új tanév az állami iskolákban. Akadnak minden diákot, illetve szülõt érintõ változások, valamint olya-
nok, melyek idén egyelõre csak az 1., 5. és 9. évfolyamos tanulmányaikat megkezdõkre vonatkoznak.

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. október 4. (péntek)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2013. októberi ülésén bírálja el.
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Augusztus második felében peda-
gógusaink már az új tanévre készültek.
Az új tanévben sok-sok változáshoz
kell alkalmazkodnunk, az új törvényi
elõírásoknak megfelelnünk.

Augusztus végén 4 tanulónk tett javí-
tó vizsgát. Közülük 2 tanuló sikeres
vizsgát tett, így osztályukban folytat-
hatják tanulmányaikat, 2 tanuló azon-
ban osztályismétlésre kényszerül.

Személyi változások is történtek a
nyáron. Szarkáné Ágoston Orsolya
igazgatóhelyettesi kinevezést kapott,
melyhez ezúton is gratulálok és jó
munkát kívánok. A nevelõtestületbõl
távozott Gõgösné Rovács Ágnes ta-
nárnõ, Tóth-Petrovszky Éva tanítónõ
pedig nyugdíjba vonul. Ugyanakkor új
kollégákat köszönthetünk Csongrádi
Péter, Görözdiné Major Gyöngyi és
Molnárné Mészáros Judit személyé-
ben. Csongrádi Péter a testnevelés
órák nagy részét, Görözdiné Major
Gyöngyi az iskolaotthonos foglalkozá-
sokat, Molnárné Mészáros Judit pedig
elsõsorban a napközis foglalkozásokat
tartja. Munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk.

A szakos ellátottság biztosítása ér-
dekében több olyan pedagógus tanít
iskolánkban, akik a tankerület külön-
bözõ iskoláiból „utazó pedagógus-
ként” oktatják tanítványainkat. Az éne-
ket a 7-8. évfolyamokon Páliné Balogh
Ildikó, a földrajzot Dancsné Csöbönyei
Csilla, a kémiát Cselovszky Ildikó, a
német órák egy részét Lõrinczné Ros-
ta Szilvia, a matematikát a 6. b osztály-
ban Koppán Bernadett tanárok tanít-
ják. Óraadóként a matematikát Balta
Éva tanárnõ és Klincsok László tanár
oktatja a 7. évfolyamon.

A júniusban ballagó 30 diákunk he-
lyére 38 elsõs kisgyermek érkezett. A
2013/2014-es tanévet 15 tanulócso-
portban - 7 alsós és 8 felsõs osztállyal
– 281 tanulóval kezdtük meg. Két elsõ
osztályban kezdik meg tanulmányaikat
kisdiákjaink. A hagyományos elsõ osz-

tály osztályfõnöke Vasné Hun Judit ta-
nítónõ lesz. Az egész napos iskolaként
mûködõ osztályban Patakiné Rezsek
Gabriella osztályfõnök és Görözdiné
Major Gyöngyi osztálytanító vezeti be
tanítványaikat az írás, az olvasás és a
számolás rejtelmeibe.

A felsõ tagozatba lépõ 5.a osztály-
nak Tóth Zoltánné tanárnõ, az 5.b osz-
tálynak Kelemen Katalin  tanárnõ lesz
az osztályfõnöke. A 2013-14-es tanév-
ben a Köznevelési törvényben foglalt
sok-sok változásnak kell megfelel-
nünk. 

Az elmúlt tanévben már megszer-
veztük a mindennapos testnevelést az
1. és az 5. évfolyamokon heti 5 órá-
ban. Ez felmenõ rendszerben folytató-
dik, így szeptember 1-jétõl a 2. és a 6.
évfolyamokon is 5 órában tartjuk a
testnevelést, melybõl legfeljebb 2 óra
kiváltható iskolai sportkörben való
sportolással vagy sportegyesületi tag-
sággal, szervezett edzéssel.

Szintén az 1. és az 5. évfolyamokon
heti 1 órában kötelezõ lesz az erkölcs-
tan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása.
A szülõk választhattak, hogy az iskola
által biztosított erkölcstan vagy az egy-
házak által kínált hit- és erkölcstan ok-
tatást választják gyermekük számára.

Errõl a szülõk már írásban nyilatkoztak
az elmúlt tanév végén. A két tantárgy
egyikének tanulása kötelezõ.

Bevezetésre kerül az egész napos
iskolai oktatás. Az általános iskola va-
lamennyi évfolyamán a kötelezõ tanítá-
si órákon túl úgy szervezi meg az
egyéb foglalkozásokat (szakkörök,
sport, napközis ill. tanulószobai foglal-
kozások), hogy azok legalább 16 óráig
tartsanak és ezeken a tanulók részt ve-
gyenek. Ugyanakkor a törvény lehetõ-
séget ad arra is, hogy a szülõ kérelmé-
re indokolt esetben az igazgató saját
hatásköre alapján ez alól felmentést
adhasson.

Folytatjuk Bábolna helytörténeti
tárgyként való tanítását beillesztve az
adott évfolyam tantárgyi rendszerébe. 

Célunk – az új változásokhoz alkal-
mazkodva, az új lehetõségeket kihasz-
nálva –, hogy tanulóink a lehetõ leg-
jobban teljesítsék az adott évfolyam ál-
tal támasztott követelményeket és mi-
nél több élményhez juttassuk õket.

Az elõttünk álló tanévhez tanítványa-
inknak és szüleiknek, valamint a kollé-
gáknak sikeres tanévet, kitartást és jó
egészséget kívánok.

Peresztegi Gáborné igazgató

TANÉVKEZDÉS A LOVASISKOLÁBAN
A köznevelésben és a szakképzésben végbement válto-

zások miatt teljesen új alapokra kellett helyezni néhány osz-
tály, például a kilencedik oktatását, de új kerettantervet és
házirendet is készítettek a bábolnai lovasiskolában – tudtuk
meg Körmendi Csaba igazgatótól. 

Személyi változások is történtek, távozott például Csong-
rádi Péter volt kollégiumvezetõ, érkezett Gõgösné Rovács
Ágnes tanárnõ. A közismereti tantárgyak zömét szeptem-
bertõl fõállású tanárokkal oldják, akik emellett kollégiumi
nevelõként is dolgoznak. A lovaglás szakmai oktatói a régi-
ek maradtak. Két új kolléga gyakorlati oktatókként dolgozik
majd. 

Az intézmény életében talán a legfontosabb változás,
hogy a Shagya Közhasznú Közalapítványtól augusztus 1-

jén a Vidékfejlesztési Minisztérium vette át a fenntartói, mû-
ködtetési jogokat. A közalapítvány továbbra is lehetõségei-
hez képest igyekszik támogatni a tanintézményt. Körmendi
Csaba reményét fejezte ki, hogy az új fenntartó többletfor-
rásokat is megnyit majd az iskola számára a fejlõdés érde-
kében. A minisztériumban már vannak elképzelések a lova-
siskola fejlesztését illetõen. 

Az intézmény tanévnyitóját szeptember 1-jén tartották a
Ménesbirtok kamaraszínházában. Hétfõtõl 166 tanuló ült be
a padokba. Az újdonsült „csikók” – kilencedikesek – 28-an
vannak, akiket az elõzetes rostán 92 tanuló közül válogat-
tak ki. Számukra új követelmény, hogy májusban szintfel-
mérõ vizsgát kell tenni azért, hogy külsõ gyakorlati helye-
ken végezhessenek munkát, három év múlva pedig szak-
mai vizsgáikat követõen lovászként dolgozhassanak akár
Európa valamelyik ménesében.

ÚJ TANÉV KÜSZÖBÉN – ISKOLAPADBAN AZ ELSÕSÖK

MÓDOSUL A DIÁKSZÁLLÍTÁS
Az önkormányzat korábban az iskola fenntartójaként önkéntes vállalásként

gondoskodott a várost övezõ pusztákon élõ diákok és és a Banáról bejáró ta-
nulók beszállításáról. 

A tanügyi igazgatásban bekövetkezett jelentõs változások miatt ez a feladat
az iskolát fenntartó és mûködtetõ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Komáromi Tankerületéhez került át.

A diákszállítás mûködtetési költségei évi kb. 8-9 millió forintot felemésztõ
kiadást jelentett az önkormányzatnak, ezért kérte a KIK hozzájárulását. Az in-
tézmény úgy döntött, hogy más megoldás útján gondoskodik a beiskolázási
körzetben lakó gyermekek intézménybe juttatásáról. 

Szeptember 2-án és 3-án mindkét bizottság megtárgyalta a kérdést, elõter-
jesztésében megfogalmazta, hogy szándéka szerint a diákszállítással kap-
csolatos teendõket és kiadásokat megszünteti. A téma kapcsán szeptember
12-ei testületi ülésen születik döntés. 
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó!
Remélem, az elmúlt hónapokban valamennyiüknek jutott ideje pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltõdésre. A nyár is-

mét gyorsan elszaladt, de színeibõl, illataiból, hangulataiból tudunk töltekezni jövõ tavaszig. Nyárbúcsúztatóként olvas-
suk együtt Gárdonyi Géza szép elbeszélését. Veresné Szkocsek Mária

Valami különös szomorúság borzong át a lelkemen.
Nemcsak a lelkemen: minden fán, minden fûszálon, az
egész tájon, még a felhõkön is. Ez a szomorúság az õsznek
megérkezése. Kertemben már az õszirózsák fehér és lila vi-
rágai melengetik az arcukat a nap sugaraiban. A geszte-
nyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olya-
nok, mint az öregemberek: egyik, mint a sárga öregember;
a másik, mint a piros öregember.

A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam
õket utoljára a mezõn. Nem halásztak, csak álltak-álldogál-
tak elgondolkozva a fûben; ott álltak mind a ketten. A fecs-
kék vidáman csapongtak fölöttük a levegõben. Azok még
nem gondoltak akkor az elutazásra.

Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske, hogy tavasz-
szal mindig idejön a másik világrészbõl; õsszel meg mindig
visszatér a másik világrészbe. De ott nem házasodnak, nem
raknak fészket, és nem költenek, csak itt minálunk. Melyik
hát az igazi hazájuk?...

Még furcsább, hogy az a két gólya meg az a pár száz
fecske az egész országból csak a mi falunkat szereti. A
messze Afrikából ide térnek mindig vissza, ide ám, a mi
szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezõnkre. Mi
van a falunkon olyan szeretni való, hogy érdemes érte átre-
pülni egész nagy tengert meg egy egész nagy országot?

Ahogy ott láttam a mozdulatlanul merengõ két gólyát a
vörösre aszott mezõn, a húszéves Balla gyerek jutott az
eszembe. Azt is így láttam ma állani a kertbe. Az ásónyélre
támaszkodva állt, és szomorúan nézett maga elé. Mert õ is
elköltözik innen.

Szentmihálykor elviszik. Maga se tudja, hova. Kell a Balla
gyerek a császárnak. 

No, a mi két gólyánk nem kell a császárnak. De lám,
hogy így egybevetem õket, arra gondolok, hogy a válás ér-
zése nem azonos fájdalom-e bennük?

Ahogy a két gólya ott áll egymás mellett, bizonyára így
beszélgetnek:

– Öregem – mondja az asszony –, a vízililiomnak fogytán
a virága.

Az ura bólint erre a fejével csöndesen.

Ismét az asszony szól:
– Mikor indulunk?
– Mikor az utolsó liliom is eltûnik.
– A gyerekek eléggé erõsek?
– Megbírják.
Mind a kettõ újra bús elmerengésbe mélyed. Milyen szo-

morú tud lenni a madár! Egész testével szomorú.
A minap aztán sok gólyát láttam a magasban. Odafenn

kanyarogtak a falu fölött, aztán egyszer csak: egyenes az út
Délnek!

A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy beszélték meg,
hogy a templom tetejérõl indulnak, mert ott gyûltek össze.

Töméntelen, nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A fa-
lu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az õ
csivikelésük-csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon
min forgott a beszéd? Vezért választottak-e, vagy az út irá-
nyát hányták-vetették meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából?
Vagy valamelyik más falubeli fecskenéprõl szavaztak, hogy
megvárják-e õket, vagy nélkülük menjenek? – Ki tudná
megmondani, ha nem madár?

Fölkerekedtek, egypárszor körülkanyarodtak fenn, mint a
búcsúsok. Bizonnyal a falura néztek alá a magasból, meg a
vidékre, aztán elszálltak a messzeségbe.

De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha
a mi falunkat érzi otthonának?

Ó, bizony könnyû azt kitalálni... Elközelgett az õsz. Az ok-
tóber hideg leheletétõl dermedten hullanak el a bogarak
milliói. A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre,
s a téli ég felhõi hóval borítják be a mezõket. 

Mibõl éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecs-
ke? Éhen halna meg itt az istenadta valamennyi.

Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most re-
pülnek fenn a szédítõ magasságban a tenger fölött és a ten-
ger felhõi fölött. Talán éppen most kiáltja az egyik gólyafiú:

– Anyácskám, elfáradtam!
– Terjeszd ki a szárnyadat – feleli bizonnyal az anyja.
S megszûnik a szárnyak levegõverése. Az egész gólya-

csoport kiterjesztett szárnnyal leng a levegõben.

GÁRDONYI GÉZA: ISTEN VELED, GÓLYAMADÁR!

Pillanatképek a Ménesbirtok múltjából
A Ménesbirtok és épületeinek változatos korszakai címmel

nyílt meg Böröcz Ferenc helytörténész kiállítása augusztus 20-án
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. fõépületében. A kiállító gyûj-
tõmunkáját dicsérõ fotókon keresztül a látogató átfogó képet
kaphatott a Ménesbirtok történetébõl, épített környezetébõl. A
gyûjtõ elmondása szerint ez a válogatás közkincs, mely csupán
dióhéjban ábrázolja a Ménesbirtok kezdeteitõl, az 1870-es évek-
tõl végbement változásokat, valamint az épülethez kapcsolható
személyiségeket is megörökíti a fotókon keresztül. Böröcz Fe-
renc vallja, hogy akkor éri el célját a gyûjtemény, ha minél töb-
ben látják. Véleménye szerint a tárlat a bábolnai iskolások hely-
ismereti tudását is segítheti. A kiállítás a Ménesbirtok nyitva tar-
tásával egyidejûleg látogatható.
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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

MINÕSÉGI TÛZIFA ELADÓ
– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)

– Fûrészpor értékesítése

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

Tel.: 06-30-711-0821

A VOLL-FÉLE MÛSZERES
ÁLLAPOT FELMÉRÉSRÕL

A mûszer egy diagnosztikai, illetve terápiás készülék,
mellyel a paciensrõl objektív energetikai térképet lehet ké-
szíteni.

Alapja a klasszikus kínai akupunktúra, melynek alaptézi-
se: az egészség nem más, mint a szervezet egyensúlya. 

A diagnosztika során a kéz és a láb meghatározott pont-
jain mérjük a bõr alatti bioelektromos áramot és az így ka-
pott értékeket hasonlítjuk össze az egészséges emberekre
megállapított értékekkel. Az eltérések a normálistól eltérõ
szervmûködésre utalnak. A legfontosabb diagnosztikai
pontok a kéz és a láb ujjain helyezkednek el. A mérés egy
golyóstollhegyhez hasonlófejû, mikroáramot kibocsátó esz-
közzel történik. A kapott eredmény nem valamely beteg-
ségre utal, hanem az adott szervnél, illetve szervrendszer-
nél fennálló bármiféle zavaró tényezõ jelenlétére utal. Ez
azért fontos, mert a zavaró tényezõk gátolják a szervezet
öngyógyító mechanizmusait. A mérés segítségével a kiala-
kulóban levõ problémákat egészen korai stádiumban felfe-
dezhetjük. 

Az energetikai állapotfelmérés során ezeket a zavaró me-
zõket keressük meg a szervezetben. 

Az állapotfelmérés során képet kaphatunk az immun-
rendszer, az idegrendszer, a hormonrendszer, keringési
rendszer, és a belsõ szerveink, úgymint a szív, máj, epe-
hólyag, vesék, húgyhólyag, lép, hasnyálmirigy, gyomor,
vékonybél, vastagbél, kötõszövet, izomszövet, tüdõ,
bõr, légzõszervek, nyirokrendszer, ízületek energetikai
állapotáról. 

A mérés folyamán egy 0-100-ig tartó skálán ábrázolják a
mért eredményeket. Voll megfigyelte, hogy az egészséges
szerv mindig 50-et mutat. Ha viszont egy szervben gyulla-
dás van, akkor alacsony az ellenállása, tehát magas értéket
kapunk. A beteg szerv esetében az áram csökkenõ tenden-
ciát mutat, tehát a mutató esését figyelhetjük meg. Az elõbb
említett skálán a normális érték 51-60 között van. Ha ebben
a tartományban mérünk, akkor a szervek jól mûködnek,
egészségesek. 61-90 között akut gyulladásról beszélhe-
tünk, 90-100 között erõteljes, akut gyulladás, illetve nagyfo-
kú salakanyag túlterheltség van, esetleg allergia áll a háttér-
ben. Ha a mutató 40-50 között áll meg, akkor az adott szerv
alul mûködését, strukturális elváltozását jelzi, 40 alatt pedig
komolyabb sejtszintû károsodásra gondolunk. 

A Voll diagnosztika segítséget nyújt abban, hogy fel-
fedezzük a betegségeket már nagyon korai stádiumban,
de megtudhatjuk általa azt is, mely szervek mûködése
gyengébb, miket kell erõsíteni. Sportolók esetében pl.
különösen fontos, hogy tudjuk az izomszövet, ízületek, szív
és érrendszer, idegrendszer milyen energetikai állapotban

van. Melyek az egyén gyenge pontjai, miket és hogyan, mi-
lyen táplálékkiegészítõkkel és egyéb módszerekkel kell
erõsíteni. 

Az elõzõeken kívül még az alábbi problémák feltárásá-
ban hatékony a Voll diagnosztika: allergia, asztma, migrén,
reuma, ízületi panaszok, bõr panaszok, ekcéma, a bélflóra
egyensúlyának felborulása. 

Hogy ezeket a problémákat feltárjuk, azért nagyon fon-
tos, mert így célzott kezelést követõen javulnak a szervezet
szabályozómechanizmusai, a belsõ szervek funkciói, nõ a
szervezet vitalitása, nõ a teljesítõ képesség. 

Sportolók esetében az extra igénybe vétel miatt különö-
sen fontos cél a szervezet optimális energiaszintjének meg-
tartása. Ennek folyamatos monitorizálására kiváló lehetõ-
ség a Voll-féle elektro akupunktúrás vizsgálat.

További információ: 
Fábiánné dr. Tóth Hedvig 06 305174790

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ
SZAKRENDELÉS

Komplex, egyénre szabott kezelések
kellemes

környezetben kiváló szakember
segítségével.

Voll -féle mûszeres állapotfelmérés,
Schüssler arcdiagnosztika

Talpreflexológia és állapotfelmérés, 
táplálkozási tanácsadás

Méregtelenítés , gyógynövény terápia
Vizeletteszt, labordiagnosztikai szûrések

BEMER terápia, fényterápia, OMRON TENS kezelések
Masszázskülönlegességek, köpölyözés

Reiki kezelések, infra kabin,
Reviber Plus testvibrációs tréning

FITOHED TERMÉSZETGYÓGYÁSZ STÚDIÓ
2934 Bábolna Jégeri út 27.

www.fitohed.mlap.hu
tothhedi@t-online.hu 06 30 517 4790
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Átadták a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal
új székhelyét augusztus 30-án Tatabányán. A szalagátvá-
gással végzõdõ ünnepségen Tatabánya polgármestere,
Schmidth Csaba, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott, Baranyay László,  a Magyar Fejlesztési Bank elnöke
és dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes köszöntöt-
te a meghívottakat és az intézmény munkatársait.

Az épületkomplexumban a 21. század elvárásainak meg-
felelõ munkakörülmények közt több, mint ötszáz dolgozó
igyekszik legjobb tudásával a hatékony és ügyfélbarát köz-
igazgatás elvét megvalósítani Magyary Zoltán máig ható
szellemiségének jegyében. A város földrajzi középtáján
(Ságvári Endre út 50.) elhelyezkedõ, tömegközlekedéssel
jól megközelíthetõvé tett és teljes mértékben akadálymen-
tesített épületben 19 Kormányablak állomás; Munkaügyi

Központ; az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal; a Szo-
ciális és Gyámhivatal; a Tatabányai Járási Hivatal Járási
Földhivatala, Törzshivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala, Munkaügyi Kirendeltsége, Okmányirodája, Gyám-
hivatala; a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv; a Megyei
Tiszti Fõgyógyszerész; az Élelmiszer-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság; a Földmûvelõdésügyi Igazga-
tóság; az Igazságügyi Szolgálat; az Egészségbiztosítási
Pénztár; a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség; a Munkavédel-
mi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv; a Nyugdíjbiztosítá-
si Igazgatóság, a Népegészségügy (ÁNTSZ) és a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kapott elhelyezést. 

Olvasóink részletesen a www.kemkh.hu weboldalon
tájékozódhatnak az õket érintõ vagy érdeklõ kérdések-
rõl.

ÚJ HELYEN A KORMÁNYHIVATAL

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Bábolna Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2013. október 4-én 18 órakor a Városi Sportcsarnokba,

„A muzsika hangjai – Bábolnai gálaest”
címû rendezvényre, melyet 

Bábolna  várossá  válásának  
10.  évfordulója  alkalmából  

rendezünk meg.

A vendégeket köszönti: dr. Horváth Klára polgármester

Ünnepi beszédet mond: 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, országgyûlési képviselõ

Közremûködnek:
Gördülõ Tánccsoport, Vadvirág Együttes, Ritmus Koncert Fúvószenekar, 

Anonim Drámacsoport, Tiamo Modern Tánccsoport, Cseperedõk Néptánccsoport

A rendezvény keretében megtekinthetõ:
BÁBOLNAI MÛVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR KIÁLLÍTÁSA

BÁBOLNAI TÁRLAT – BÁBOLNAI ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA
BÁBOLNA TÖRTÉNETI FOTÓKIÁLLÍTÁS

Szeretettel várjuk vendégeinket a programot követõ állófogadásra!
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BÁBOLNA, KERESKEDÕ UDVAR: 
PANASZ A FIATALOK

VISELKEDÉSÉRE
Nyár közepén a kereskedõ udvar egyik vállalkozója szó-

lított meg, aki elpanaszolta, esténként fiatalok nagyobb szá-
mú csoportja gyûlik össze üzlete környékén a padokon, itt
múlatják az idõt, ahogy õk mondanák, „bandáznak”. Ezzel
nem is lenne semmi baj, ám idõnként elvetik a sulykot, túl
zajosak, és nagyobb szeméthalmot hagynak maguk után
szotyihéjakból és cigarettacsikkekbõl. Két motoros fiú is
meg szokott jelenni, akik néha megnehezítik a járókelõk
életét.

Nyilván kellemes találkahelynek számít a kereskedõ ud-
var zöldövezeti, pihenõpadokkal ellátott területe, de felhív-
nám a fiatalok figyelmét, ügyeljenek más korosztályú em-
bertársaikra, ne zaklassák környezetüket még akkor sem,
ha idõnként nem tetszõ a kritika. Tartsuk be a békés egy-
más mellett élés írott és íratlan szabályait!

A SZENNYVÍZDÍJON
IS SPÓROLHATUNK

Az országgyûlés ez év április 29-én határozott arról, hogy
a rezsicsökkentést a gáz és elektromos áramszolgáltatókon
kívül a vízi-közmû szolgáltatókra is kiterjeszti. Az önkor-
mányzat cége, a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató
Kft. is érintett a kormány ezen intézkedéseiben, mint vízi-
közmû szolgáltató. 

Szakács Kornél ügyvezetõ igazgatót kérdeztük a lakossá-
got anyagiakban érintõ változásról, aki lapunk számára el-
mondta: törvény szerint július 1-jei szolgáltatási idõponttól
csökkenteni kell a víz- és csatornadíjakat a lakossági fo-
gyasztók körében. A Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgál-
tató Kft. a szennyvíztisztításért számol fel díjat településün-
kön, mely eddig köbméterenként és havonta 291 forintot je-
lentett az itt élõknek. Július 1-jétõl a szennyvízdíj 262 forint-
ba kerül, melyet a családi házban élõ fogyasztók augusztus
elején megkapott számlákon már láthattak. Mivel kéthavon-
ta kell szennyvízdíjat fizetni, a megtakarítás átlagosan mint-
egy 600 és 1000 forint körül lehet. A lakótelepi és tömbhá-
zas lakosok szeptemberi számláikban tapasztalhatják az
anyagi megtakarítást. 

Azokat a családokat is érinti a rezsicsökkentés, akik nem
rendelkeznek csatornával, hanem házi emésztõben gyûjtik
a szennyvizet. A szippantás díja is kevesebb lett tehát 10%-
kal, köbméterenként 889 forint helyett 800 forintot kell ezért
a szolgáltatásért fizetni.

A kft. gazdálkodását mindenképpen negatívan érinti a
rendelkezés, az ügyvezetõ igazgató szerint komoly takaré-
kossági intézkedéseket kell bevezetniük. A szennyvíz tisztí-
tásán, az ott felhasznált anyagokon nem lehet spórolni, így
az általános költségeiket kell drasztikusan csökkenteni.

E B O L T Á S
Ebben az évben is kötelezõ a három

hónaposnál idõsebb ebek veszettség
elleni oltása és féregtelenítése!

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése
szerint 2013 jan.1-tõl: VESZETTSÉG ELLEN CSAK
CHIPPEL MEGJELÖLT EBEK OLTHATÓK!
(Chippezésre jelentkezés telefonon: 06 30 9 616 008)

Eboltások helye és idõpontja:
BÁBOLNÁN:

szept. 9-én és 20-án du. 15–17 óráig 
az állatorvosi rendelõnél

BÁBOLNAI PUSZTÁKON: 
szept. 20-án de. 8–12 óráig folyamatosan

BANÁN:
szept. 14-én szombaton 09–12 óráig, és 23-án hétfõn

du. 14–16:30 óráig a polgármesteri hivatalnál

TÁRKÁNYBAN:  
szept. 10-én du. 14–16:30 óráig 

a polgármesteri hivatalnál, 
és 16-án du. 14–16:30 óráig a sertésátvevõnél

TÁRKÁNYI PUSZTÁKON:
szept. 17-én du. 15–17 óráig folyamatosan

*****
Az oltás díja: 

3600,- ft/kutya, a féreghajtó: 200,- ft/ 10 kg,
új oltási könyv: 500,- ft/ db

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

HAGYOMÁNYÕRZÕ ÍJÁSZOK
VERSENYE AZ ARBORÉTUMBAN
A Bábolnai Íjászok Baráti Egylete második alkalommal

szervezett íjászversenyt a bábolnai arborétumban július 13-
án. A megmérettetés sokakat megmozgatott, több mint
nyolcvan versenyzõ ragadott íjat a mezõnyben. Az ország
távolabbi pontjairól is érkeztek íjászok, például Debrecen-
bõl, Sopronból, Csornáról, Mosonmagyaróvárról, felvidéki
csapat is megmérettette magát, de a közelebbi helységek
is képviseltették magukat, mint Komárom, Gyönyû, vagy
Mór. Olyan településekrõl jöttek elsõsorban, ahová a bábol-
nai íjászok is rendszeresen járnak versenyezni, és legtöbb-
jükkel már baráti viszony alakult ki. 

A versenybe leigazolt sportíjászok és hagyományõrzõ
örömíjászok is beneveztek. Sok hölgyet is felfedezhettünk a
résztvevõk között, akik ha amazonként nem is, de idõnként
rutinos férfiíjászokat megszégyenítõ pontossággal és hatá-
rozottsággal céloztak és találtak. Nem kevés gyermek is
versenyzett, a legifjabb mindössze négy éves volt és némi
felnõtt segítséget is igénybe kellett még vennie.

Több korosztályban zajlott a megmérettetés a különbözõ
nehézségi fokozatú célállásokban különleges, egyedileg
készített díjakért. Az egyes állomásokat kivételes ötletes-
séggel, szellemességgel alkották meg a bábolnai egylet
tagjai. Az építéskor szabadjára engedték fantáziájukat, több
akadályt úgy készítettek el, hogy az tükrözze Bábolna jel-
legzetességeit, mint például a tojás, vagy a ló. 

A szép küllemû díjak és jutalmak mellett mindenkit finom
tradicionális étellel kínáltak, így a versenyzésen túl kelle-
mes, családias piknikhangulatban telt el a nap.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

SZEPTEMBER 15. – Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 22. – Vasárnap 11 óra

SZEPTEMBER 29. – Vasárnap 11 óra

OKTÓBER   6. – Vasárnap 11 óra

OKTÓBER 13. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET
rendje

SZEPTEMBER 15. 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
Szeptember 8-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 23. vasárnap 10.45 órakor szentmise

Szeptember 15-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 24. vasárnap 10.45 órakor szentmise

Szeptember 22-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 25. vasárnap 10.45 órakor szentmise

Szeptember 29-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 26. vasárnap 10.45 órakor szentmise
(Szentírás vasárnapja)

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné
06-20/5123-560

Kántor: Drávai Veronika
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

ADRIKA 
(Dányi Adrienn 

emlékére)
Igazságtalan vagyok, mert sze-
retném csak én szeretni, de tu-
dom, hogy sokan szerették, mert

vidám volt, fiatal, tiszta szívû, õszinte és igaz ember, létele-
me volt a mosoly és nagyon tudott szeretni. Szeretett élni,
de a sors máshogy döntött...
Kérek mindenkit, aki ismerte, tisztelte és szerette, gyújtson
egy szál gyertyát az emlékére, és köszönöm mindenkinek,
aki jó szóval, tettekkel segített Nekünk ebben a küzdelem-
ben az Õ nevében is!

Számomra örökké élni fog !
Ronhák Zoltán

Hosszú lesz az õsz, és még hosszabb a tél,

De szívem akkor is bûvöletben él.

És ez a bûvölet csak Miattad ölel,

Legyél hozzám mindig nagyon-nagyon közel.

S ha megérkeznek majd a hosszú téli esték,

Boldogan ölelem Párom édes testét.

Odakinn zúzmara, s fehér bársony lepel,

Idebenn csókjaim áradata lep el,

S ha tél múltán érkezik langyot hozó szellõ,

Akkor is szeress majd huncut szemû Sellõ.

Lehet hosszú sora nyaraknak, teleknek,

Én Téged akkor is ugyanúgy szeretlek!

FIGYELEM!
2013. szeptember 5-tõl kezdõdõen 

minden csütörtökön 17 órától 

PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁST 

tart Kallay Katalin pszichológus 
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban (Zrínyi u. 15.).

A szolgáltatás igénybevételéhez 
elõzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 

vagy telefonon 34/368-467.

DÍJTALAN JOGI
TANÁCSADÁS!

Szerdánként 13 és 15 óra között 
Dr. Jankóné dr. Bencze Rozália ügyvéd 

várja az érdeklõdõket a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központban (Zrínyi u. 15.).

A szolgáltatás igénybevételéhez 
elõzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 

vagy telefonon 34/368-467.



A Bábolnai Sportegyesület július 4-
re tervezett közgyûlése határozatkép-
telennek bizonyult, ezért július 30-án
tartotta a tagság megismételt ülését,
ahol szép számban vettek részt a há-
rom szakosztály sportolói, szakveze-
tõi. 

Elsõként a labdarúgó, teke és kézi-
labda szakosztályok vezetõi számoltak
be 2012. évi tevékenységükrõl, melye-
ket a jelenlévõk egyöntetûen elfogad-
tak. 

Ezt követõen Nagy Lajos elnök úr
foglalta össze az egyesület egy évét.
Elégedettségének adott hangot, hi-
szen – mint mondta – Bábolna lélek-
számhoz viszonyítva sokan sportol-
nak, a BSE igazolt sportolóinak száma
219 fõ. Amire a legbüszkébb, hogy
minden szakosztály vállalható, tehát
olyan versenyzõk lépnek pályára, akik
tudják, Bábolnát képviselik minden
egyes szereplésükkel, és ehhez méltó-
an viselkednek. A tekézõkrõl szólva ki-
emelte, hogy Skuba István személyé-
ben olyan motorja van a sportágnak,
aki nem csak versenyzõi elõtt rendel-
kezik tekintéllyel, de országosan is el-
ismert szakember. Emellett a játékosok
olyan szintet értek el, ami amatõr kate-

góriában bravúrnak számít, sõt, olyan
közösséget hoztak létre, ami példaér-
tékû. Kijár nekik már egy új pálya.

A kézilabdázók esetében elnök úr az
utánpótlás nevelés fejlõdését dicsérte,
mely köszönhetõ egyrészt annak,
hogy lelkes sportvezetõk terelgetik a fi-
atalokat, másrészt pedig a TAO támo-
gatásnak, mellyel anyagi lehetõségeik
bõvültek. A felnõtt csapat egyelõre gö-
dörben van, de hamarosan kilábalnak
mentális nehézségeikbõl.

A legnépesebb szakosztály a labda-
rúgóké, ahol több mint százan rúgják a
bõrt óvodás kortól kezdve az összes
korosztályban. Itt is az utánpótlás ne-
velése a legfontosabb feladat, mely-
nek már látszott az eredménye, hiszen
az U19-es csapat bronzérmet szerzett,
a felnõttek pedig a téli frissítésnek kö-
szönhetõen az õszi gyengélkedés
után tavasszal remek teljesítményt
nyújtottak.

Nagy Lajos hangsúlyozta, az egye-
sület anyagi biztonsága teszi lehetõvé
a fejlõdést, melyet nagyrészben Bábol-
na Város Önkormányzatának köszön-
hetnek, továbbá az IKR Zrt., az IKR Ag-
rár Kft. támogatásának, valamint a
BSE 100 Klub – ma már mintegy 30

taggal rendelkezik - jelentõs szponzo-
rálásának, illetve a TAO pályázaton el-
nyert összegeknek. Elmúlt évben a ké-
zilabdázók 3,5 millió, a labdarúgók 19
millió forint támogatáshoz jutottak, me-
lyeket elsõsorban eszközfejlesztésre,
és felújításokra fordították. A követke-
zõ évre is biztosítottnak látja elnök úr a
mûködés feltételeit, luxuskiadásokat
nem terveznek, de egy normális, nyu-
godt mûködéshez jó adottságokkal
rendelkeznek.

A közgyûlés tagjai a továbbiakban
elfogadták a pénzügyi beszámolót, és
meghallgatták a felügyelõ és fegyelmi
bizottság beszámolóját. Döntöttek a
2013.év költségvetésérõl is, végül
megválasztották az egyesület tisztség-
viselõit. Továbbra is Nagy Lajosnak
szavaztak bizalmat az elnöki pozícióra,
az elnökség és a bizottságok tagjai is
változatlanok maradtak. Tagok: dr.
Horváth Klára, Szabó Ferenc, Körmen-
di László, Skuba István, Farkas János,
Koppendorfer Tamás. Felügyelõ bizott-
ság: elnök Tavasziné Horváth Ilona, ta-
gok Hajdu Tibor és Szluka László. Fe-
gyelmi bizottság: elnök Takács Ferenc,
tagok Czanek János és Bálint József.

hp

Az év egyik legrangosabb nemzeti díjugrató versenyének
adott helyszínt a bábolnai lovaspálya augusztus 22. és 25.
között. A négy nap során a gyermek kategóriától a kezdõ
lovasok stílusversenyén, a különbözõ korosztályok pont-
gyûjtõ championatusán át a háromcsillagos grandrix verse-
nyig harmincegy díjugrató számot bonyolítottak le a szerve-
zõk. Az ország szinte minden részérõl érkeztek résztvevõk,
mintegy 380 ló és közel 200 lovas mérettette meg magát a
színvonalas verseny során, a startot jelzõ harang majd 850
alkalommal kondult meg.

A kívülálló számára bonyolultnak tûnõ versenyrendszer-
rõl Szotyori Nagy Kristófot, a Magyar Lovas Szövetség Díj-
ugrató Szakágának elnökét kérdeztük, aki elmondta: ez a
rendezvény szabadtéri versenyeik csúcsát képezi, ahová
csak azok juthattak be, akik a korábbi, más helyszíneken
megtartott versenyeken megfelelõ minõsítést szereztek. Kü-
lönbözõ korosztályokban több pályán gyûjthetik a pontokat
a lovasok mind egyénileg, mind pedig megyei csapatok-
ban, és a forma egyhez hasonlóan aki a legtöbb pontot
gyûjti, az lesz a champion. Bábolnai championt ezen a ver-
senyen nem üdvözölhettünk, sõt, a négy nap során is csak
kevés helyi lovasnak sikerült jól teljesíteni. Tóth Flóra, a
Kisbábolna Lovas Klub ifjú díjugratója kezdõ lovasok stílus-
versenyében szerzett egy második és egy elsõ helyet, Tóth
Tamara, a Bábolna SE versenyzõje lett nyitott versenyszám-
ban negyedik, egy másikban pedig második, Szentirmai

Péter – aki szintén a Ménesbirtok lovasa – szerzett második
helyezést egy másik nyitott számban. Tornyos Fanni a ser-
dülõ b kategória pontgyûjtõ verseny championátusában lett
ötödik helyezett, valamint Komárom-Esztergom megye csa-
patának tagjaként a dobogó második fokára állhatott fel. 

A korosztályos országos bajnokság egyik csúcsver-
senyének számított a bábolnai megmérettetés, Bérci Balázs
ügyvezetõ igazgató szerint büszkeség, hogy sok év kiha-
gyás után egy esztendõ alatt az új pálya létesítésével elér-
ték, hogy rendszeres házigazda szerepet tölthetnek be a
hazai díjugrató versenyek sorában. Kiemelte, itt még nem
szeretnének megállni, hosszú távú céljuk, hogy nemzetkö-
zi versenyt is lebonyolíthassanak. A Ménesbirtok vezetése
és szakmai stábja jelenleg azon is dolgozik, hogy megfele-
lõ lovakat és versenyzõket indíthassanak díjugratásban. Az
igazgató fontosnak tartja, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklõ-
dését a versenyzés iránt, melyre az itt látottak alapján a Bá-
bolna és környékbeli ifjúságban lát fogékonyságot. Mint
mondta, fel kell ébreszteni azokat a tradíciókat, melyek a
bábolnai lovas hagyományokban gyökereznek. 

Hamarosan ismét benépesül a pálya, hiszen szeptember
13-15. között a Komárom-Esztergom megyei díjugrató dön-
tõt rendezik itt, majd szeptember 27-29 között négy megye
regionális díjugrató döntõjére kerül sor, végül október 19-
20-án rendezik a Lovastusa Tanintézeti Országos Bajnok-
ság Visegrádi Kupa Döntjét.
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BSE KÖZGYÛLÉS – ÚJRAVÁLASZTOTT VEZETÕSÉG, 
SIKERES SZAKOSZTÁLYOK, STABIL GAZDÁLKODÁS

DÍJUGRATÁS MAGASABB SZINTEKEN
Korosztályos Championatus II. döntõ és Országos Minõsítõ Díjugrató Verseny
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NYÁRI HORGÁSZVERSENYEK
Érdekes helyzet állt elõ nyár folyamán az Ölbõ-tavi

Aranyhal Horgászegyesület életében. Június végén várat-
lanul benyújtotta lemondását dr. Szallerbeck Zsolt elnök,
miután levélben tájékoztatta az elnökséget, hogy Tárkány
Község Önkormányzata – akinek tulajdonában volt a tó
környékének nagy része - az Ölbõi-tó környékének eladá-
sáról döntött. 

Mindez a horgászegyesület életében is változásokat
hozott, ezért július 30-ra összehívták a tagságot, hogy tá-
jékoztassák õket a kialakult helyzetrõl, megvitassák a to-
vábbi teendõket és új elnököt, valamint elnökségi tagokat
válasszanak. Az új elnök Berkes István lett. A megürese-
dett alelnöki posztra ifjabb Körmendi Lászlót, a fegyelmi
bizottság élére id. Szilágyi Lászlót választották. 

Természetesen az elnökség legfontosabb feladata volt,
hogy még a közgyûlés elõtt felvegyék a kapcsolatot az új
tulajdonossal és megegyezzenek vele a horgásztatás leg-
fontosabb kérdéseiben. Eszerint a partszakasz hét méte-
res sávjában a korábbiakhoz hasonlóan horgászhatnak

tovább, viszont néhány szigorítást be kellett vezetni. Az új
tulajdonos magánterületére gépjármûvel behajtani, tüzet
gyújtani tilos, illetve a szemetelést a korábbinál sokkal szi-
gorúbban büntetik. 

A horgászegyesület két versenyt is lebonyolított nyár
folyamán az Ölbõi-tavon. A 24 órás csapatverseny július
19-én este kezdõdött 35 párossal. Nyílt verseny volt, így
állami horgászengedéllyel bárki nevezhetett a megméret-
tetésre. Megyénk távolabbi részeibõl is érkeztek ide hor-
gászok a jó fogás reményében, és neves sporthorgászo-
kat is köszönthettek a mezõnyben a szervezõk. A Magyar
testvérek – Magyar Gábor és Magyar Balázs – hazai baj-
nok, illetve helyezettek, valamint az idei szerbiai Európa
Bajnokság bronzérmesei Ölbõn nem jártak ugyan szeren-
csével, de legjobb horgászhelyek után érdeklõdve ígér-
ték, máskor is eljönnek. A 24 órás páros versenyen szo-
ros végeredmény született. A Joós Gábor dr. Lõrik Marcell
duó 56,48 kg-os összfogással szerezte meg a végsõ gyõ-
zelmet, sõt, Joós Gábor mondhatta magáénak a legna-
gyobb halat, mely egy 14,15 kilós amur volt. A második
helyezett 53.29 kg-mal ifjabb Körmendi László és Turcsán
Gábor lett, harmadikként pedig a Czanek Attila Kulcsár
Vilmos páros végzett 52,82 kg-os teljesítménnyel. 

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmával tizenkét
órás versenyt rendezett az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgász-
egyesület. A szervezõk igyekeztek azonos feltételeket biz-
tosítani a versenyzõk számára, így a megfelelõbb túlsó
parton tûzték ki a huszonnyolc horgászhelyet. A fogások-
ból a nevezési díj ellenében egy halat hazavihettek, de a
legtöbben inkább visszaengedték a zsákmányt. A fogás
mennyisége az elvártaknak megfelelõen alakult, mintegy
150 kilogramm hal akadt a horgokra. A verseny legjobb-
jának ifjabb Körmendi László bizonyult 54,2 kilogramm ki-
fogott mennyiséggel. Második helyen végzett Kulcsár Vil-
mos, harmadik Horváth László lett. 

SPORTOLJ NYÁRON IS!
A sportcsarnok felújítási munkálatai miatt az intézmény

egész nyáron zárva tartott, de a labdarúgás szerelmesei
ezért nem kellett, hogy lemondjanak hobbijukról. Szilágyi
Ágnes gondnok a korábbi évekhez hasonlóan idén is szí-
vesen látta a rendszeres amatõr sportolókat, ezúttal az ál-
talános iskola udvarán található új mûfüves pályára.

Külön játszhattak az óvodáskorúak, külön foglalkozott
Ági néni az általános iskolás korúakkal, de különbözõ ba-
ráti társaságok és az öregfiúk is hétrõl-hétre rendszere-
sen igénybe vették a mûfüves pálya kínálta lehetõséget.
Augusztus közepétõl megjelentek a kézilabdázók is, akik
szintén kiszorultak a sportcsarnokból, õk az aszfaltos pá-
lyán tartották edzéseiket.

Amint Szilágyi Ágnes lapunk számára elmondta, a
gyermekek számára különbözõ kiegészítõ programokkal
is kedveskedett. Amikor az egyik focista palánta születés-
napját ünnepelte, felejthetetlen partit szervezett, ahol a
felhõtlen játékot követõen társai felköszöntötték az ünne-
peltet. Egy meleg augusztus eleji vasárnap délelõtt hu-
szonöt óvodás és iskolás gyermek vehetett részt
lovaskocsis kiránduláson, melyet közös fagyizás koroná-
zott meg. 

A labdarúgó apróságok Ági néni kíséretében részt vet-
tek az augusztus 16-án Nagyigmándon megrendezett
Bozsik-programon, majd Tárkányon a Tóth József Emlék-
tornán fociztak, aztán a BSE Magyar Kupa mérkõzésén
kísérték fel játékosainkat a pályára. Mozgalmas nyár volt
azok számára, akik szeretik és mûvelik a labdarúgást.

Hantos
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A Magyar Kupa megyei döntõjében megszerzett me-
gyei ezüstérem feljogosította labdarúgóinkat az országos
fõtáblán való szereplésre. Július 11-én hazai pályán ját-
szottak a pesterzsébeti ESMTK gárdájával, akik egy osz-
tállyal feljebb szerepelnek, sõt, tavasszal csoportjuk má-
sodik helyén végeztek. A rendkívül fiatal játékosokból ál-
ló ellenfél nehéz küzdelemben gyõzött 3:1 arányban, le-
gényeink komoly ellenállást tanúsítottak, néhány gólve-
szélyes helyzetre is futotta erejükbõl.

Július 18-án végre elkezdõdött a megyei elsõ osztályú
labdarúgó bajnokság. Focistáink az újonc Lábatlan
együtteséhez látogattak, nyilvánvaló gyõzelmi szándék-
kal és eséllyel. A mérkõzés azonban másként alakult, já-
tékosaink hitehagyottan, szezon eleji formát nyújtva ki-
szenvedték az 1:1 arányú döntetlent, hiszen csupán a 93.
percben sikerült egyenlíteni. 

A bajnokság második fordulójában labdarúgóink a To-
kod együttesét fogadták, akik újjászervezõdött együtte-
sükkel már az elsõ félidõ derekán megszerezték a veze-
tést. Négy percére rá újabb gólt szereztek csapatunk el-
len. A második játékrész is hamarosan vendéggólt hozott,
még három perc sem telt el, máris zörgött a háló. Az 54.
percben a tokodiak már negyedik találatuknak örülhettek,
de ekkor még sok volt hátra a találkozóból. Ezt követõen
szánta rá magát Csongrádi Péter edzõ a cserékre, mely-
nek köszönhetõen Bõsze Csaba máris szépíteni tudott. A
lefújás elõtt egy perccel Lanczendorfen Attila megszerez-
te második gólunkat, így nyert kissé halovány játékkal
4:2-re a Tokod Bábolnán.

Szeptember elsõ napján Nagyigmándra látogattak le-
gényeink. A gyõzelem úgy kellett, mint egy falat kenyér,

hogy helyrehozza a csapat önbizalmát. A kissé gyengél-
kedõ hazaiak ellen nem volt nehéz dolga legényeinknek,
Tóbiás Zoltán egy, Lanczendorfen József és Szedlacsek
Zoltán két-két góljával 5:0 arányban diadalmaskodtak.
Mindez egyelõre a táblázat hetedik helyére elegendõ.

Az U19-es gárda új edzõvel kezdte az évadot, a felnõtt
csapat kitûnõsége, Lõrincz Lóránt irányítja a fiatalokat. Jól
kezdték a bajnokságot, hiszen Lábatlanon 1:0-ra, hazai
pályán pedig Tokod ellen 4:0 arányban diadalmaskodtak.
A mester elmondta, az elõzõ évi sikercsapatot újjá kellett
szervezni, célkitûzésük szerint akár dobogós helyezést is
elérhetnek. Nagyigmánd ellen is folytatták ifistáink a siker-
sorozatot, 4:0-ra gyõztek, így három fordulót követõen ve-
retlenül a tabella harmadik helyét foglalják el.

NB II-es tekézõink számára is elkezdõdött a bajnoki
szezon. A csapat maradt a régi, ám a mérkõzések lebo-
nyolítása változott. A korábbi 120 helyett 100 vegyes do-
bást kell teljesíteni a játékosoknak, így közel egy órával
rövidebbek lettek a találkozók – tudtuk meg Skuba István
szakosztályvezetõtõl, aki az országos tekeszövetség el-
nökségének is tagja. Elmondta, hosszas vitákat folytattak

a változtatásról, ugyanis sok csapatnak csak kétsávos pá-
lyája van az NB II-ben, ahol a 120 dobásos versenyforma
nagyon hosszú idõt vett igénybe. Miután az elnökségi vi-
ták során nem tudták eldönteni, hogy 100 dobás legyen,
vagy 120, és az ifjúsági játékosok ne külön, hanem a fel-
nõttek közt dobjanak, a közgyûlésre hárult a választás. A
grémium a 100 dobásos verzió mellett döntött, így ezzel
a szabályrendszerrel bonyolódik a bajnokság.

Tekéseink az õszi szezon elsõ fordulójában az újonc
budapesti Chinoin gárdáját fogadták és új pályacsúccsal
6:0 arányban nyertek. Az ifjúságiak is jól teljesítettek, õk
2:0 arányban múlták felül ellenfelüket.

Bábolna SE – Chinoin SC 6:2 (2613:2467). A Bábolna
SE játékosai: Torma József 422 fa, Balogh István 464 fa,
1 csp., Mogyorósi Balázs 404 fa, Balom Sándor 465 fa, 1
csp., Barányi Ferenc 417 fa, 1 csp., Szilágyi András 441
fa, 1 csp.

Bábolna SE ifi – Chinoin SC ifi 2:0 (431:389): Szász
László 431 fa.
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U19-es csapatunk remekül teljesít


