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JJUBILEUMIUBILEUMI ÜNNEPÜNNEP
KITÜNTETÉSEKKELKITÜNTETÉSEKKEL
Nagyszabású gálamûsorral ünnepelt Bábolna október 4-én a

városi rang elnyerésének tizedik évfordulóján. A jubileumi estén
nyolc kitüntetõ címet adtak át, és mûsorozott valamennyi szín-
padra termett helyi közösség.

Tíz éve nyerte el a városi címet Bá-
bolna. Az október negyedikei évfor-
dulós ünnepségre szinte egész év-
ben készült Bábolna, hiszen vala-
mennyi eddigi városi rendezvény ki-
emelt figyelmet kapott ebben az
esztendõben. A rendezvények sorá-
ban mégis a legemelkedettebb a
pénteki városünnep volt. A sport-
csarnokban gyülekezõ tömeg telt
házas ünneplést ígért az alkalomra. 

A tízes szám bûvöletében bárki
leltárt készíthetett, miközben „Tíz év,
tíz percben” címmel egy hatalmas
kivetítõn forgott az a film, amit az el-
múlt évtized legfontosabb esemé-
nyei ihlettek. A város fejlõdését mu-
tató avatók és ünnepélyes szalagát-
vágások pillanatképei, óvodai-, isko-
lai- és városi rendezvények sora, va-
lamint helyi ismert arcok köszöntek vissza a képkoc-
kákról. 

„Számtalan történetbõl, sikerbõl és kudarcból áll az
elmúlt tíz esztendõ”, kezdte értékelését ünnepi beszé-
dében dr. Horváth Klára polgármester.  Szavaival a foly-
ton fejlõdõ város fejlesztéseit is érintette, melyeknek
Bábolna immár városi településképét köszönheti, és
nem felejtette el a köszönetnyilvánítást sem.

– Az elmúlt 10 évben Bábolna rengeteget fejlõdött. In-
tézményeink, útjaink saját erõbõl illetve pályázati forrá-
soknak köszönhetõen újultak meg. A vállalkozások fej-
lesztései alapján több mint 150 új munkahely jött létre.
Mindazoknak szeretnék köszönetet mondani, akik
munkájukból fakadóan, önkéntesen, társadalmi mun-
kában vagy egyéb más módon segítették a település
szépülését, fejlõdését, gazdálkodását, mindennapi éle-

Az Anonim Drámacsoport pályázatos verseket szavalt A Tiamo-s lányok pörgõs, táncos mûsorszámmal érkeztek

A Gördülõ Tánccsoport és a Cseperedõk Néptáncegyüttes közösen szerepeltek



tét. Köszönöm mindenkinek, hogy részese lehettem, le-
hetek Bábolna ezen idõszakának. ..Egy esztendõ sikerét
vagy kudarcát sok dolog befolyásolja. Valamennyien ha-
jósok vagyunk az élet hatalmas óceánján, kitéve az adott
kor viharainak és tengeráramlatainak, és bár életünket
elsõsorban a saját hajónkon történõ események határoz-
zák meg, nem tudjuk függetleníteni magunkat a tenger
és az idõjárás szeszélyeitõl. A minket is befolyásoló tör-
ténések a hajóflottánk nagy részét hozzánk hasonlóan
érintik, õket is veri az esõ, süti a nap, nekik is kijut a ki-
fogható halakból, és velünk éheznek, ha nincs fogás.
Közös sikereinkhez nélkülözhetetlen, hogy egymás ne-
hézségeit, szakadt vitorláját, léket kapott hajóját látva
nyújtsunk segítséget egymásnak, és szükség esetén
merjünk segítséget kérni a körülöttünk haladóktól. Az
életen áthajózó expedíciónk messzebbre jut együtt, mint
egyedül, magányosan. Bábolna vezetése számára ezért
fontos volt, hogy megpróbálja összefogni azokat az em-
bereket, családokat, a település lakosságát vagyis – kép-
letes értelemben véve – a hajókat, amelyek a városhoz
köthetõek. Igyekeztünk erõsebbre kovácsolni a köztünk
meglévõ kapcsolatokat. Ennek érdekében számos olyan
rendezvény került megrendezésre,  civil szervezet került
megalakításra, amelyek erõsítették összetartozásunkat –
magyarázta törekvéseiket ünnepi beszédében a polgár-
mester.

A nyitóakkord a Ritmus Koncert Fúvószenekart illette,
mûsorukban a Bábolna Induló is felcsendült. Õket a ven-
dégként érkezõ Gördülõ Tánccsoport követte mûsorá-
val. Fellépett a Tiamo Modern Tánccsoport, a Vadvirág
Együttes éneklõ és táncos csoportja, és mûsorozott a
Cseperedõk Néptáncegyüttes. Az Anonim Drámacso-
port olyan irodalmi összeállítással lepte meg a hallgató-
ságot, melyben a jubileumra kiírt versíró pályázatban
született mûvek csendültek fel. A táj szépsége, az épített
örökségek, a ménes látványa, a bábolnai lakók barátsá-

gos jelleme mind-mind ott volt az elõa-
dott verssorok közt. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott is szólt az ünneplõkhöz, be-
szédében a városi ranggal járó kivált-
ságokat és elvárásokat is boncolgatta. 

Megható pillanatokat is átélhettek a
bábolnaiak, a zárószámban ugyanis a
Gördülõ tánccsoport és a Cseperedõk
közös táncot adtak elõ, mely sokak
szemébe csalogatott könnyeket. A pro-
dukciók közt díjátadókra került sor,
ugyanis a Muzsika hangjai bábolnai ju-
bileumi gálaesten találtak gazdára Bá-
bolna megtisztelõ díjai, melyeket dr.
Horváth Klára polgármester és Kocsis
Gábor jegyzõ adtak át. 

Bábolna Városárt díjat vehettek át a
testvértelepülések vezetõi: Takács Zsu-
zsanna hidaskürti polgármester,
Johann Höfinger, az ausztriai

Sieghartskirchen község vezetõje és Hans Christian
Maarup, a dániai Arden-Mariagerfjord város polgármes-
tere.

Ugyancsak Bábolna Városáért díjban részesült Lukáts
Péterné nyugalmazott óvodapedagógus, Veresné
Szkocsek Mária pedagógus és Zábrádi János épületgé-
pész mérnõk, mérnök tanár. A Hajdu Tibor ügyvezetésé-
ben mûködõ HAT-SPED Kft. bábolnai vállalkozás Bábol-
náért Emlékérem kitüntetõ címet kapott, a díjat az ügyve-
zetõ vette át. 

A Díszpolgári címet dr. Horváth Klára polgármesternek
adományozta a képviselõ-testület, aki már több, mint
húsz évet töltött el a közszolgálatban, a város település-

fejlesztésének irányításában. Az elismerést Bierbauer
Imre alpolgármester adta át. 

A sportcsarnokban és annak emeleti folyosóján tárla-
tok nyíltak. Kiállították a Bábolnai Mûvészeti Alkotótábor-
ban készült festményeket, a Bábolna történetét bemuta-
tó fotókat  és valamennyi pályázatos alkotást.
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A sportcsarnok megtelt nézõkkel, képünkön a meghívottak

Fellépett az Idõsek Klubjának éneklõcsoportja
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A város díszpolgára: dr. Horváth
Klára. A József Attila Tudományegye-
tem Állam- és Jogtudományi Karának
elvégzését követõen került Bábolnára
a Mezõgazdasági Kombináthoz, jogi
elõadónak. Dolgozott jogtanácsos-
ként, felszámoló biztosként, majd ügy-
védként. 

1990-94 közötti idõszakban Bábolna
alpolgármestere volt, 1998 óta Bábol-
na polgármestere. 2002-2010 között
országgyûlési képviselõként is dolgo-
zott. 

Rendkívül sokat tett annak érdeké-
ben, hogy Bábolna község városi ran-
got kapjon. Tevékenysége során a te-
lepülésen mûködõ cégekkel, annak
vezetõivel jó kapcsolatot alakított ki,
segítve fejlõdésüket. Eljárt új munka-
helyek kialakítása, új cégek betelepíté-
se végett. A városfejlesztés jelentõ-
sebb beruházásai: sportcsarnok építé-
se, körforgalom megépítése, utak
megújítása, mûfüves focipálya kialakí-
tása, az Önkormányzat intézményei-
nek felújítása, kamerás térfigyelõ rend-
szer kiépítése. 

Tevékenysége során számos civil
szervezet alakult. Rendezvények sora
kötõdik nevéhez. Polgármesteri mun-
kája során nagy figyelmet szentel Bá-
bolna idõs lakosainak megbecsülésé-
re, a róluk való gondoskodásra.

Lukáts Péterné (szül. Bükkerti Er-
zsébet). A Soproni Óvónõképzõ Fõis-
kolát elvégezve 1974. szeptembertõl
1975. márciusig Mosonmagyaróváron
dolgozott, majd házasságkötése révén
Bábolnára költözött. A Százszorszép
Óvodában céltudatosan, féltõ gonddal
nevelte a kicsiket, vallotta: a gyerme-

keknek elsõsorban gyengédségre és
önzetlen szeretetre van szükségük.
Szakszervezeti titkárként, valamint a
Közalkalmazotti Tanács tagjaként is az
intézményt és munkatársait segítette.
1980-ban munkáját Miniszteri dicséret-
ben ismerték el, 2000-ben megkapta a
„Kiváló Pedagógus” címet. Tíz éve tag-
ja a Bábolnai Önkormányzat Szociális
és Oktatási Bizottságnak. 37 év bábol-
nai óvodapedagógusi munka után ez
évben nyugdíjba vonult. 

Veresné Szkocsek Mária. 1993-tól
a Bábolnai Általános Iskolában tanít,
amely mellett fokozatosan képezte
magát. 30 éves tanári pályafutása alatt
volt munkaközösség vezetõ, a diákön-
kormányzat vezetõje, 2003-tól 2007-ig
igazgatóhelyettes, pályaválasztási fe-
lelõs, minõségirányítási vezetõ, vala-
mint az Iskolaszék titkára. 1998 óta ön-
kormányzati képviselõ, azóta folyama-
tosan a Szociális Bizottságok tagja és
2006-tõl pedig elnöke. Tevékeny mun-
kájával folyamatosan segíti az Önkor-
mányzat mûködését, figyelemmel kí-
séri a hátrányos helyzetû gyermekek
és idõs korú lakosaink támogatását.
Elismerései: Kiváló Pedagógus cím,
valamint Millenniumi Emlékérem 2000-
ben.

Zábrádi János. 1979-ben került ter-
vezõmérnökként a Bábolnai Mezõgaz-
dasági Kombináthoz. A bábolnai cég-
nél töltött 27 év munkaviszony alatt
számos létesítmény gépész tervezésé-
ben vett részt. 1998-tól Bábolna Város
Önkormányzatának képviselõje. A
Pénzügyi valamint Településfejlesztési
Bizottságok munkájában vesz részt fo-
lyamatosan elnökként, illetve bizottsá-
gi tagként. 

Az Önkormányzat felújításait, beru-
házásait szakmai végzettségének kö-
szönhetõen lelkiismeretesen támogat-
ja, és folyamatosan figyelemmel kíséri. 

Elismerést  kaptak  a  testvérvá-
rosok vezetõi:

Takács Zsuzsanna – Hidaskürt.
2006-ban lett Hidaskürt polgármeste-
re. Munkája során sok segítséget nyúj-
tott a településeink közötti kapcsolatok
erõsítésében, az ifjúság és a nyugdíja-
sok kapcsolatain túl szoros együttmû-
ködés alakult ki a két település óvodái
között is. Az önkormányzati választá-
sokon már nem indul, pedagógusként
folytatja munkáját. 

Johann Höfinger – Siegharts-
kirchen. A mezõgazdász szakember
2000 és 2008 között alpolgármester-
ként, majd 2008-tól már polgármester-
ként dolgozott Sieghartskirchenben.
Tagja volt az osztrák szövetségi gyû-
lésnek, majd 2006-tól jelenleg is tagja
az osztrák nemzetgyûlésnek. Sokat
tett Bábolna és Sieghartskirchen kö-
zötti együttmûködés elõmozdításáért.
Támogatta a cserekapcsolatok kialakí-
tását, rendezvények szervezését, ezzel
hozzájárulva az osztrák és magyar em-
berek közötti kapcsolatok erõsítésé-
hez.

Hans Christian Maarup –
Mariagerfjord. 2002-tõl Arden község,
majd 2007-tõl az egyesített Mariager-
fjord város polgármestere, országgyû-
lési képviselõ Nordjylland régióban. Is-
kolaigazgatóként is sokat tett a Bábol-
na és Arden közötti kapcsolatok elmé-
lyítéséért. Ezen munkáját polgármes-
terként is folytatta, aktívan támogatta
Arden, majd Mariagerfjord közötti kap-
csolatok bõvítését. Neki köszönhetõ,
hogy a kapcsolatok nem szakadtak
meg a dán helyi önkormányzati rend-
szer átalakítását követõen sem. Hans
Christian Maarup 2014. január 1. nap-
jával nyugdíjba vonul.

Bábolna Emlékéremmel tüntették
ki a HAT-SPED Kft.-t. A HAT-SPED Kft.
a Hajdu család tulajdonában és Hajdu
Tibor ügyvezetésében mûködõ bábol-
nai fuvarozó vállalkozás, mely 1997.
februárjában alakult, eleinte csak nem-
zetközi fuvarozással, majd szállítmá-
nyozással is foglalkozott. 2010-ben
megvásárolták a volt asztalos üzemet,
amit felújítottak és telephellyé alakítot-
tak. 2012-ben egy 3000 nm-es raktár
megvásárlásával a raktározást is fel-
vették a társaság tevékenységi körei
közé. Jelenleg több mint 10 bábolnai
család megélhetését biztosítja. Hajdu
Tibor lelkes támogatója a bábolnai
sportéletnek. 2010. évben a Pénzügyi
Bizottság külsõs tagjaként is segítette
az önkormányzati munkát.

Balról: Zábrádi János, Veresné Szkocsek Mária, Hajdu Tibor, Lukáts Péterné, 
dr. Horváth Klára, Hans Christian Maarup, Takács Zsuzsanna, Johann Höfinger

BBÁBOLNA JUBILEUMI DÍJAZOTTJAI
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Az elsõ napirendi pontban az önkormányzat a bizottságai
által tárgyalt témákkal kezdte ülését hat fõvel határozatké-
pesen október 31-én. A témák kapcsán elõkerült – többek
közt - a szociális segély csomagokra beérkezett ajánlatok
értékelése, a Komáromi Mentõállomás kérelme, tanulmányi
segélyek valamint az éves belsõ ellenõrzési terv jóváhagyá-
sának elmaradásáról szóló tájékoztatás és a Szabadidõ-
központ felújításával kapcsolatos pótmunkák ügye. A lejárt
határidejû határozatokról és a két ülés között történt esemé-
nyekrõl szóló beszámolót jóváhagyta és elfogadta a testü-
let. 

A folytatásban megszavazták a 2013. háromnegyed éves
költségvetési beszámolóról készült tájékoztatást, majd ezt
követõen a jövõ évi költségvetési koncepciót. A napirendi
pontban elhangzott határozatban az állt, hogy a költségve-
tési rendelettervezet elkészítése során több szempont fi-
gyelembe vételét is indokoltnak tartják: így például, hogy a
2014. évi költségvetés az önkormányzat likviditásának fenn-
tartását, a gazdálkodás valós egyensúlyát, a pénzügyi sta-
bilitást biztosítja. Továbbra is alapvetõ elvárás, hogy megfe-
lelõ forrás álljon rendelkezésre a helyi intézmények és a hi-
vatal mûködéséhez, a kötelezõ alapfeladatok megfelelõ
színvonalú ellátásához. Az önkormányzat jövõre is saját be-
vételeinek növelésére törekszik a mûködtetés és a fejleszté-
sek érdekében, valamint a következõkben is követelmény a
takarékos gazdálkodás és a megfelelõ színvonalú feladatel-
látás összehangolt, egyidejû – minimálisan a már elért szín-
vonalon történõ – biztosítása. Az önkormányzat az elõre
nem látható vis major káresemények következményeinek
elhárítására igyekszik tartalékot képezni. 

A következõ napirendi pontokban elfogadta a testület a
KARDIREX Egészségügyi Központ Bábolna Kft. 2013. évi
tájékoztatóját, a helyi háziorvosok, fogszakorvosok, a gyer-
mekorvos és a védõnõ, az egészségügyi szolgáltatók  és a
a Magyar Vöröskereszt Helyi Alapszervezetének munkájá-
ról szóló beszámolóit.

A testület szavazott az Állami Számvevõszék ellenõrzése
alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló be-
számoló kapcsán is, és elfogadta a 2013-2014. évi gazda-
sági stabilizációs programot.

Ismét a testület elé került a méhnyakrák elleni védõoltás
program, melynek kapcsán annak folytatásáról döntöttek. A
Hivatal korábban felmérést végzett a településen állandó
lakcímmel rendelkezõ 12-16 éves lány gyermekek családja
körében, a védõoltással kapcsolatos igények felkutatására.
Az ülésen elhangzott, hogy 63 családot kerestek fel levél-
ben, a megadott határidõig 17 család jelzett vissza.  A ko-
rábbi évek gyakorlata szerint a város részfinanszírozás ke-
retében nyújtott segítséget: a három adagból álló védõol-
tásból egyet finanszírozott a család, az azt követõ két oltást
pedig az önkormányzat fizette. A nehéz anyagi körülmé-
nyek közt élõ, szociálisan rászoruló famíliák érintett korú
gyermekeinek pedig teljes finanszírozást biztosított az ön-
kormányzat. A három védõoltás beadása a 11 érintett ré-
szére 341 ezer forintos kiadást jelent, mely csak részben
érinti az idei költségvetést. Az oltóanyagot biztosító szak-
céggel való szerzõdés alapján egy vakcina 15500 forintba
kerül – mely megegyezõ a tavalyi árral. A védõoltási prog-
ramot a tavalyi évben meghozott feltételekkel támogatta
mindkét bizottság. Javaslatai, valamint a testület aktuális
döntése alapján a város vezetése   továbbra is részfinanszí-
rozásban biztosítja az oltóanyaghoz való hozzájuttatást a

kérelmezõk részére, a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõk számára pedig teljes finanszírozást
biztosít. (A méhnyakrákot okozó HPV elleni védekezés fon-
tosságáról a 11. oldalon bõvebben olvashatnak.) Az ülésen
elhangzott, hogy nagy valószínûséggel a HPV elleni védõ-
oltás program jövõre állami feladattá válhat, így az önkor-
mányzatok mentesülhetnek az önként vállalt finanszírozás
terhe alól. 

A testület a folytatásban a Bana-Bábolna csatorna állami
tulajdonba adását kezdeményezte döntésével. 

Ismét Berkesné Szûcs Ágnest választotta a testület a Bá-
bolnai Alapszolgáltatási Központ élére, a vezetõ megbízatá-
sa 2018. október 30-ig tart. A következõ napirendi pontok-
ban az alapszolgáltatási központ és a Bábolna Városi
Könyvtár Mûvelõdési- és Sportközpont alapító okiratának
módosítására került sor. 

Tárgyaltak a képviselõk az 500 adagos fõzõkonyha és
önkiszolgáló diákétterem építésére vonatkozó vállalkozói
szerzõdéssel kapcsolatban lefolytatott közbeszerzési eljá-
rásról, melynek  nyerteseként a GÓR-ÉP Építõipari és Szol-
gáltató Kft. nettó 132.205.249,- Ft-ról szóló ajánlatát fogad-
ták el. 

A képviselõk úgy döntöttek: Bábolna testvértelepülésé-
vel, Hidaskürttel pályázik a Nemzetközi Visegrádi Alaphoz
közös programok lebonyolítása céljából.

Az ülés végén zárt tárgyalás keretében a képviselõ-testü-
let egy lakossági fellebezés elbírálásáról hozott határozatot.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 44-46. §. alapján 

biztosított jogkörömben a Képviselõ-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS –
VÁROSGYÛLÉS céljából

2013. november 27-én (szerda)
16 óra 30 percre 

a Szabadidõközpontba összehívom.
Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás Bábolna Város 2013. évérõl

Elõadó: dr. Horváth Klára polgármester

2. Tájékoztató Bábolna Város 2013. évi helyzetérõl,
a 2014. évre várható változásokról, a közbizton-
ság helyzetérõl
Meghívott vendégek:
– Gyõr-Szol Zrt. képviselõje
– E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselõje
– GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselõje
– ÉDV ZRt. képviselõje
– Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.

képviselõje
– PICK-UP Kft. képviselõje
– Ács-Bábolna Rendõrõrs õrsparancsnoka

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a Városgyûlé-
sen átvehetõ a „Bábolna - A Mi Városunk” címû könyv,
mely a Város 10. éves jubileumára készült el. 

Bábolna, 2013. október 25.
dr. Horváth Klára s.k.

polgármester
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Dr. Horváth Klára polgármester ün-
nepi beszédébõl:

,,Az ember néha olyan buta. Azt hiszi,
vannak történelmi dolgok, meg vannak
magánügyek, s a kettõ nem tartozik
össze. Közben kiderül, hogy mindig
minden összetartozik. Ha az ember a
történelmi eseményekkel foglalkozik,
millió meg millió ember magánéletét ta-
lálja mögöttük.’’

– ,,Mélyen egyetértek a XX. század
egyik legnagyszerûbb írójának, Szabó
Magdának az idézett gondolataival. A
történelem több, mint a hatalom csú-
csán álló politikusok és hadvezérek
tetteibõl írt narratíva. Több mint a nem-
zetekbe, a rendekbe, az osztályokba
erõszakkal bekategorizált tömegek te-
hetetlen mozgása. A történelem egy
hatalmas mozaik, amely milliónyi és
milliárdnyi önálló történetbõl, mozaik-
darabkából rak ki egy hatalmas, ám fo-
lyamatosan változó képet. A történe-
lem mi magunk vagyunk – együtt.

A történelemkönyvekben azonban
nem mi szerepelünk, nem az egyszeri
ember szerepel, hanem az események
valamilyen értelmezése. Az értelmezés
pedig kiemel néhány embert a sok kö-
zül, és õket ruházza fel értelemmel,
míg a többieket megfosztja önálló aka-
ratuktól és cselekvõkészségüktõl. A
történelemkönyv nem róluk szól, ha-
nem azokról, akiket a könyv írója az
események mozgatórugójának tekint. 

1956 története mutatja meg, hogy ez
a látásmód mennyire sekélyes képet
adhat. Október 23-a történetét nem le-
het sematikusan, néhány politikai ve-
zetõ döntésén keresztül bemutatni.
Október 23-a a mi forradalmunk, a mi
szabadságharcunk, és nem lehet leírni
anélkül, hogy az egyes emberi történe-
tekrõl szólnánk. Nagy Imre, Király Bé-
la, Maléter Pál, Rákosi Mátyás, Kádár
János, Hruscsov, Andropov és így
tovább… a fõszerep nem az övék volt,
és ha csak az õ tetteiket, lépéseiket
nézzük, semmit sem fogunk megérteni
ötvenhatból.

Történelmi tény, hogy 1956 a nép
spontán, nem megszervezett felkelése
volt. Ebbõl következõen a benne részt
vevõk politikailag megosztottak voltak.
Nem ugyanúgy képzelték el Magyaror-

szág jövõjét, voltak köz-
tük világnézeti különb-
ségek, így egységes po-
litikai program nem is
került ki a forradalmárok
kezébõl. Egy dologban
azonban mégis egysé-
gesek voltak: meg akar-
tak szabadulni a diktatú-
rától. Szabadságot, ön-
rendelkezést akartak
Magyarországnak. Bibó
István így ír: „A harcban
osztály- és felekezeti kü-
lönbségek nélkül vett
részt az egész magyar
nép, s megrendítõ és
csodálatos volt a felkelt
nép emberséges, bölcs
és megkülönböztetni
kész magatartása, mel-
lyel csupán a leigázó
idegen hatalom és a ho-
ni hóhérkülönítménye-
sek ellen fordult.”

1956. október 23-a és
az azt követõ két hét a
világtörténelem egyik
legemelkedettebb törté-
nelmi pillanata volt. Az
emberiség legszebb ol-
dalát mutató kép tárul
az emlékezni vágyók lelki szemei elé.
Monumentális és felejthetetlen kép,
amely azonban, közelebbrõl megnéz-
ve, több millió apró képbõl áll össze.
Ezek az apró képek, mozaikdarabok a
forradalomban és szabadságharcban
részt vett, illetve azt támogató egyéni
sorsok, egyéni történetek. 

A magyar nép az emberi természet
legszebb oldalát mutatta meg a világ-
nak: a bátorságot, a bölcsességet, az
építeni akarást, a szabadságvágyat, az
áldozatkészséget. A haza, a közösség
javát nézte akkor mindenki, és ez em-
berfeletti erõt kölcsönzött számukra.

A váratlan csapástól a szovjet óriás
megrogyott egy pillanatra, de gyorsan
összegyûjtötte seregét, hogy elsöprõ,
dühödt támadást indítson az apró ma-
gyar nemzet ellen. 

Mégsem volt hiábavaló az 57 évvel
ezelõtti tett. Mert bár a hõsies ellenál-
lást fizikailag megtörték, a lélek ellenál-

lását soha nem sikerült legyûrniük. Öt-
venhat tüze ott parázslott az emberek
szívében, a családok, a kis közössé-
gek rejtett világában, szájról szájra ad-
va tovább a reményt, a bizakodást,
hogy egyszer majd lángra lobbanhat a
szabadság és az igazság tüze. 

Mindannyian felelõsséggel tarto-
zunk a saját sorsunkért és önmagun-
kon keresztül az egész közösségért.
Kinek-kinek meg kell találnia azt, hogy
a saját életében mit tud tenni a nemzet
boldogulásáért. Október 23-a azt üze-
ni nekünk, hogy él a remény, hogy
meg tudjuk csinálni. És hogy nem sza-
bad másokra, a kényszerítõ külsõ
erõkre mutogatni, nem szabad széttár-
ni a kezünket, és azt mondani, nem
megy. Igenis ott van bennünk az erõ,
amellyel a történelem menetét alakíta-
ni tudjuk. Igenis mi magunk vagyunk a
történelem.’’

A TÖRTÉNELEM MI VAGYUNK
Az 57 évvel ezelõtt történt 1956. október 23-ai forradalom és szabadságharc emlékét idézõ megemlékezést a ré-

gi temetõben tartotta meg a bábolnai önkormányzat. Az ünnepi beszédet dr. Horváth Klára polgármester mondta.
Az ünnepi gondolatokat követõen az Anonim Drámacsoport idézte a forradalmi eseményeket. A mûsort követõen
az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és pártok képviselõi elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit,
majd átvonultak a temetõ bejáratánál található ‘56-os Emlékparkba, ahol ismét koszorúztak.
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Dunán innen, Dunán túl elnevezésû, immár tradicionális
gálájával kötötte össze jubileumi ünnepségét a Rákóczi
Szövetség bábolnai szervezete, mely tizenöt éve mûködik
városunkban. Az október 12-én, a Ménesbirtok Kamara-
színházában immár ötödik alkalommal megtartott hagyo-
mányõrzõk találkozójára sokan ellátogattak az alapító ta-
gok közül is. Vendégük volt továbbá dr. Ugron Gáspár Gá-
bor, a Rákóczi Szövetség alelnöke is. Az idei esztendõ ven-
dégfellépõje: a Rozmaring Néptánccsoport Köbölkútról, a
Stampay János Alapiskolából érkezett.

A bábolnai szervezet és a köbölkútiak kapcsolata nem új
keletû, hiszen rokoni szálakon alapszik. A gyerekcsoportot
azonban most látták elõször vendégül, tudtuk meg
Faragóné dr. Novadovszky Nórától, helyi ügyvivõtõl. – A
tánccsoport tíz éve mûködik. Ahogy a gyerekek csepered-
nek, úgy változik tagságuk is, így ez a formáció mindig
megújul.

– Stampay János Köbölkúton mintegy hetven esztendeig
volt kántortanító. Az alapiskola büszkén viseli a néhai meg-
becsült pedagógus nevét. Dédunokája a Bábolnán élõ
Rombauerné Lovas Tünde, így személyes szálak is össze-
fûznek bennünket.

A rendezvény másik fellépõje a helyi Cseperedõk
Néptáncegyüttes volt, így az utókornak féltve õrzött hagyo-
mányok a kamaraszínház színpadán is találkoztak. A bábol-
nai szervezet a gála alkalmával adta át az Égig érõ fa díjat,

melyet a köbölkúti Stampay János Alapiskola Rozmaring
Néptánccsoportjának ítéltek. Az intézmény Köbölkút egye-
düli magyar oktatási intézménye, így nem csoda, ha külde-
tésüknek érzik a magyarságtudat megõrzését, és a magyar
kultúra ápolását. Közösségükért akkor tesznek a legtöbbet,
ha a fiatalokra bízzák a magyarság ápolt kincseit – tudtuk
meg Geri Valéria köbölkúti iskolaigazgatótól, aki kihangsú-
lyozta: az anyaországhoz való kötõdés számukra létfontos-
ságú, így a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének
odafigyelése és támogatása, valamint díja csak megerõsíti
õket hitükben, hogy küldetésük nemes célokat szolgál. Az
erre emlékeztetõ fácska a köbölkúti iskola parkjában kap
helyet majd.

A másik díjazott a 2010-ben alakult Bábolnai Helytörténe-
ti Klub lett. A díjat Vass Ádám vette át, aki elmondta, az el-
ismerés váratlanul érte a három éve mûködõ helytörténeti
klubot. A helytörténeti jelentõségû emléktárgyakat, gyûjte-
ményeket és dokumentumokat õrzõ szervezet eddig egy
nagyobb kiállítást tudhat magáénak, melyet éppen a Rákó-
czi Szövetség bábolnai szervezetének szárnyai alatt tudott
megvalósítani. A díj a klubot a további munkára ösztönzi. 

Faragóné dr. Novadovszky Nóra elmondta: a díj nem csu-
pán egy elismerés, hanem egy nagyfokú elkötelezést te-
remt az elhivatott feladat felé, mellyel a díjat kiérdemelték. A
szövetség a díjátadóval kevésbé a múltba, inkább a jövõbe
tekint és igyekszik motiválni a közösségért végzett áldoza-
tos munka és hagyományõrzés folytatására.

10 éve írtuk...

DUNÁN INNEN, DUNÁN TÚL – HAGYOMÁNYÕRZÕK TALÁLKOZÓJA
Átadták az Égig érõ fa díjat
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EURÓPAI MADÁR
MEGFIGYELÉSI NAP

A Természetbarát szakkör tagjai október 5-én Naszályon
a ferencmajori halastavaknál kirándultak. Egész nap megfi-
gyelhetõ volt a madárgyûrûzés, egy rövid túra közben ma-
darakat láthattunk, távcsöveken keresztül. A madárgyûrû-
zés úgy zajlott, hogy a befogott madarakat egyesével zsá-
kokba tették, majd megfelelõ méretû gyûrûket helyeztek lá-
bukra. Gyûrûztek kékcinegét, barátcinegét, sárga füzikét,
barátposzátát és vörösbegyet is. A nap különlegessége a
guvat, de legfõképpen a jégmadár volt. A gyönyörû tollú
madarat mindenki fényképezte és simogatta. De a tollakról
eszünkbe jutva mégis csak legselymesebb Ottó volt, az er-
dei fülesbagoly. Ez a nap mindenképpen nagyon jól és „ter-
mészetbarátan” telt el. Örülünk, hogy a madár megfigyelé-
si napon sok érdekességet tanultunk.

Dibusz Luca 5.a osztály
Panák Zsófia 7.a osztály

PAPÍRGYÛJTÉS ÉS ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYÛJTÉS AZ ISKOLÁBAN

2013. október 11-én papírgyûjtést szerveztünk a Bábol-
nai Általános Iskolában. 12 órától 17 óráig vártuk a gyere-
keket és szüleiket az összegyûjtött papírhulladékkal a
sportcsarnok mögött elhelyezett konténereknél, ahol a Pa-
piros 97 Kft munkatársai és iskolánk pedagógusai lemérték
és osztályonként gondosan feljegyezték, melyik osztály
mennyit gyûjtött.  A gyerekek – fõként a felsõsök – lelkesen
járták településünket és sok-sok papírt hoztak, de a legtöb-
bet a 2. a. és a 8.a. osztályok gyûjtötték. Összesen több
mint 17 tonnányi papírt szállítottak el iskolánktól aznap! Ed-
digi hagyományainkhoz híven az összegyûjtött papír ára az
osztályközösségeket gazdagítja.  Köszönjük szépen a gye-
rekek és a szülõk segítségét.

Évek óta az õszi papírgyûjtés mellett elektronikai hulla-
dékgyûjtést is szervezünk iskolánkban a Selector Elektroni-
kai Termék Újrahasznosító Kft. közremûködésével a környe-
zettudatosság jegyében. A környezeti nevelés, a hulladék
újrahasznosítása rendkívül fontos mai világunkban. 2013.
október 8-10-ig vártuk a használaton kívüli, mûködésképte-
len vagy lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakozta-
tó elektronikai eszközöket, berendezéseket. A hatékony be-
gyûjtésért iskolánk alapítványa bevételhez jutott, melyet a
környezeti neveléssel összefüggõ nevelõ-oktató munkánk-
hoz használunk fel. 

Köszönjük a szülõknek, lakosoknak a segítségét, mellyel
eredményesen támogatták a gyûjtésben való részvételün-
ket. Peresztegi Gáborné, Hegyi Dóra

PÁLYAVÁLASZTÁS
2013-14

Ebben az évben is kiemelt feladat végzõs diákjaink pálya-
választásának segítése. Pályaválasztásról beszélünk, jólle-
het inkább iskolaválasztás lenne a helyes megnevezés, hi-
szen nyolcadikos tanulóinknak arról kell  döntést  hozniuk,
hol folytatják tovább tanulmányaikat. Ahhoz, hogy jó döntés
szülessen, mindenkinek tisztában kell lenni a saját képes-
ségeivel, elképzeléseivel, vágyaival és lehetõségeivel. Jog-
gal tehetjük fel a kérdést, hogy milyen is a sikeres pályavá-
lasztás. Három alapvetõ kérdésre kell megtalálni minden di-
áknak a választ:

– mire vagyok képes?
– milyen képességeim, készségeim vannak?
– amit szeretnék, arra van-e igény a munkaerõpiacon?
Ha az elsõ két kérdésre megtalálják a jó választ, akkor

már csak azt kell megkeresni, hogy hol lehet a megfelelõ
képzettséget megszerezni. Ehhez nyújt segítséget az isko-
la, illetve az iskola pedagógusai. Melyek a segítségnyújtás
formái?

– látogatás az esztergomi SUZUKI gyárba
– szakmai bemutatón való részvétel Gyõrben a PÁGISZ-

ban
– osztályfõnöki órák keretében  egyénre szabott pályaori-

entációs beszélgetések
– látogatás a Pályaválasztási kiállításra Tatára. Itt a külön-

bözõ iskolatípusokkal és szakmákkal ismerkedhetnek a ta-
nulók.

– SULIBÖRZE – a rendezvény célja, hogy diákjaink meg-
ismerjék elsõsorban a gyõri középiskolákat, az intézmé-
nyek felvételi követelményeit, a diákéletet a legszakavatot-
tabbaktól, az ott tanító pedagógusoktól és az ott tanuló di-
ákoktól.

– pályaválasztási szülõi értekezlet 
– a középiskolák nyílt napjai
– jelentkezési lapok, módosító adatlapok kitöltése az osz-

tályfõnökök által
Iskolánk szívesen nyújt segítséget szülõnek, diáknak

egyaránt a pályaválasztással kapcsolatos kérdésekben. Bí-
zunk abban, hogy valamennyi nyolcadikos tanulónk megta-
lálja a számára legmegfelelõbb középiskolát, és mindent
megtesz annak érdekében,hogy oda felvételt is nyerjen.

A felvételi eljáráshoz kapcsolódó határidõk:
2013. december 10. Jelentkezés a központi írásbeli felvé-

teli vizsgára
2014. január 18. Központi írásbeli a hat- és nyolc évfolya-

mos gimnáziumokba
2014. január 18. Központi írásbeli a kilencedik évfolyamra
2014. január 23. Pótló vizsga idõpontja
2014. február 6. A tanulók értesítése az írásbeli eredmény-

rõl
2014. február 14. Jelentkezési lapok beküldésének határ-

ideje
2014. febr. 18.–márc. 7. Szóbeli maghallgatások
2014. március 12. Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggeszté-

se a középiskolában
2014. március 17-18. Tanulói adatlapok módosítása
2014. március 19. Módosított tanulói adatlapok megküldé-

se a Felvételi Központnak
2014. április 25. Értesítés a felvételrõl vagy elutasításról
2014. június 01. Jogorvoslati kérelmek elbírálása
2014. június 25-27. Beiratkozás a középiskolába

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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ÓVODÁSOK AZ ÕSZI ARBORÉTUMBAN
2013. október 4-én különleges programon vehettek részt

nagycsoportos óvodásaink. Az ERDÕK HETE rendezvé-
nyeit szerte az országban immár tizenhetedik alkalommal
szervezik meg.  Az idei jelmondat így hangzik: „Fedezd fel
az erdõt az erdészekkel!”

Ebben az évben az erdõk turisztikai és közjóléti szolgál-
tatásának bemutatása a cél. Bizonyára ezért esett a válasz-
tás Bábolnán az  arborétum bemutatására. E rendezvény-
sorozat  keretében Martonosi Dániel a Vértesi Erdõ Zrt.
munkatársa várt bennünket, hogy megismertesse óvodása-
inkat néhány fafajtával, az erdei állatok viselkedésével, el-
hullajtott agancsaival és az erdõben folyó munkákkal.

Arborétumi sétánk során beszélt az örökzöld és a lomb-
hullató fákról, néhánynak külön is megmutatta a leveleit és
a termését is. Szólt az erdei állatok õszi színérõl és viselke-
désükrõl, megmutatott néhány agancsot, amirõl könnyen
felismerhetõk a szarvasok fajtái.Egy-két ismétlõ- és találós
kérdéssel igyekezett bevonni a gyerekeket a beszélgetés-
be.Nagy élmény volt a közös faültetés, és a motorfûrésszel
történõ fakivágás. A gyerekek jó része ilyet közelrõl még
nem látott. Valószínû, hogy sokáig emlékeznek majd óvo-
dásaink ezekre a közvetlen tapasztalás útján szerzett isme-
retekre.

Ez a gyalogtúra több a programunkban található termé-
szethez köthetõ ünnepi megemlékezést is magában hordo-
zott. Köszöntöttük vele az õszt, az erdõk hetét és az állatok
világnapját is.

Köszönjük ezt a tartalmas, élményekkel teli programot!
Szendi Józsefné óvodapedagógus

Október elsõ hetének csütörtökén meghívást kaptunk az
iskolából egy tanítási óra megtekintésére az iskolaotthonos
elsõ osztályba. Ennek természetesen örömmel tettünk ele-
get, hiszen kíváncsiak voltunk arra, hogy azok a gyerme-
kek, akik pár hónapja még óvodások voltak, hogyan vették
az iskolai élet elsõ akadályait. Az órán megfigyelhettük,
hogy a tanítványok tudása az elmúlt hetekben milyen isme-
retekkel bõvült. A különbözõ feladatokat a nebulók szíve-
sen hajtották végre, amiket gyakran kísért mozgásos tevé-
kenység is. A megtekintett olvasásórán beszélgettek egy
képrõl, ennek kapcsán gyakorolták a hangok helyes kiejté-
sét, és a  szótagolást.

A bemutató óra kellemes hangulatban telt, amibõl a hu-
mor sem hiányzott, így a kicsengetés után örömmel nyug-
táztuk, hogy volt óvodásaink kellõen beilleszkedtek az isko-
lába. 

Köszönjük az iskolának a meghívást és Major Gyöngyi-
nek a tartalmas és játékos bemutató órát.

Kériné V. Mariann óvodapedagógus

GYÛJTÕAKCIÓ
Az óvoda, bölcsõde intézmény a tavaszi gyûjtés után,

õsszel is bekapcsolódott a hulladékgyûjtési akcióba. Ezen
gyûjtõtevékenységek amellett, hogy saját bevételhez juttat-
ják az intézményt, gyermekeink környezettudatos nevelését
is segítik. Az óvodai tevékenységek során mi is készítünk
különféle tárgyakat, játékokat hulladék anyagokból, továb-
bá a gyermekekkel már ilyen kis korban megismertethetjük,

hogy a hulladékok szelektív gyûjtés- és  feldolgozás után új-
ra hasznosíthatók. Óvodásaink és szüleik aktívan részt is
vesznek gyûjtõakcióinkban. Az õszi idõszakban 1720 kg
papírt és 1820 kg elektronikai hulladékot sikerült összegyûj-
tenünk. Ezen kívül most beneveztünk a mûanyag kupak-
gyûjtési akcióba is, mely akció 2014 júniusáig tart, melybõl
szintén bevételt szerez intézményünk. 

Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult és a jövõben is
segíti sikeres gyûjtõakcióinkat.

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

IDÕSEK VILÁGNAPJÁN
Az óvodások adtak idén is mûsort az Idõsek Klubjában

október 9-én. A szépkorúak köszöntésére az ENSZ közgyû-
lése által hozott döntése ad alkalmat minden esztendõben,
hiszen 1991. óta október elseje az Idõsek Világnapja. A klub-
ban mindig szívesen látják és hallgatják a város legkisebb-
jeit, idén a Méhecskés csoport készült nagy lelkesen versek-
kel, mondókákkal és dalokkal a jeles napra. Grónyi Gézáné
is szavalt klubtársainak, a felolvasott versben a jóságot és a
szeretet közvetítette szépkorú társai felé, mely a múló évek-
kel sem fogyhat.

LÁTOGATÁS AZ ELSÕ OSZTÁLYBAN
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Az IKR Zrt. hosszú évtizede-
ken keresztül forgalmazta a
New Holland cég gépeit, al-
katrészeit a hazai gazdák ré-
szére. Aztán néhány hete min-
denkit meglepetésként ért a
hír: a nemzetközi cég szakított
az IKR-rel, és más formában
folytatja magyarországi tevé-
kenységét. Az IKR Zrt. ide vo-
natkozó sajtóközleményét
múlt havi számunkban olvas-
hatták.

Október 16-án Budapesten
tartottak sajtótájékoztatót az
új hazai forgalmazó létrehozásáról,
ahol az újságírókat a gyártó, valamint
az új cég vezetõ képviselõi tájékoztat-
ták a változásokról, a kialakult helyzet-
rõl.

Nem látták a közös jövõt, a meg-
egyezést arról, hogyan szolgálják ki
ügyfeleiket, különösen egy olyan pia-
con, amely fejlõdik – magyarázta
Federico Bellotto, a New Holland kép-
viselõje a sajtótájékoztatón.  Az IKR és
a New Holland szétválását azzal ma-
gyarázta a nemzetközi cég, hogy az
IKR nem követte az igények változását
elvárásaik szerint sem professzionális
tekintetben, sem a beruházásokban,
sem a szolgáltatások terén. Piacrésze-

sedésük drasztikusan visszaesett, így
újragondolták üzletpolitikájukat. A
CNH International SA – amely a New
Holland márka tulajdonosa – augusz-
tus 12-én kötött szerzõdést az Agrotec
Magyarországgal, amely a cseh
Agrotec Group száz százalékos tulaj-
donában van, mely az Abdrej Babis
nagybefektetõhöz köthetõ cseh
Agrofert Holdinghoz tartozik.

A cseh cég vezérigazgatója, Martin
Rada lapunk számára elmondta, válla-
lata a cseh mezõgazdasági géppiacon
– ahol a New Holland gépeket már rég-
óta forgalmazza –  traktoreladásban el-
sõ, kombájnértékesítésben a második
helyet foglalja el, és ezt szeretné Ma-

gyarországon is elérni. Ennek
érdekében már elkezdték a
fejlesztéseket, tájékozódtak a
magyar piacokról, és állami
támogatási rendszerrõl.

Az Agrotec Magyarország
Kft. ügyvezetõ igazgatója Illés
Zoltán, aki korábban az IKR-
nél vezetõ beosztásban szer-
zett komoly tapasztalatokat a
„kék gépek” forgalmazásá-
ban, szervizeltetésében. Azt
tervezik, hogy a New Hollan-
dos gépforgalmazással, illet-
ve alkatrész- és szervizszol-

gáltatással jövõre 45-50 millió eurós
árbevételt produkálnak, ami az utóbbi
egy-két évben csupán 15 millió eurós
volt. A cég három év alatt a hazai trak-
torpiacon legalább 25 százalékos, a
kombájneladásokban minimum 30
százalékos részesedést tervez, mely
jelenleg csak 10 százalék. A társaság
központja Bábolnán van. Jelenleg
több mint 120 dolgozót foglalkoztat,
akiknek javarésze korábban az IKR-nél
dolgozott, de a létszámot mintegy 140-
150 fõre tervezik növelni. 

A gazdák is nyugodtak lehetnek, hi-
szen a gépforgalmazás, valamint az al-
katrész- és szervizszolgáltatás részük-
rõl folyamatos.

VÁLTOTT A NEW HOLLAND – ÚJ CÉG, RÉGI DOLGOZÓK

A New Hollanddal bekövetkezett vá-
lás után néhány hónappal az IKR Zrt.
ismét a mezõgazdasági gépkereske-
delem és szervizhálózat porondjára lé-
pett. A nagyigmándi mûvelõdési ház-
ban tartottak elõadást, majd a Burgert
Róbert Ipari Parkban gyakorlati gépbe-
mutatót az újonnan alakult holding
megismertetése érdekében.

Az október 25-i konferencián - me-
lyet a CornMill Hungary Kft. telephely-
átadója apropóján tartottak – többek
közt felszólalt Szaxon J. Attila, az IKR
vezérigazgatója, elõadást tartott
Poprády Géza közigazgatási államtit-
kár. Az alkalomra nem csupán szakmai
közönséget hívtak meg a szervezõk,

hanem a helyi, a megyei és országos
sajtó képviselõit is, hogy hírül adhas-
sák az immár egységes vállalatcsoport
színrelépését.

A vetítettképes elõadásokat követõ-
en a cég szántóföldi gépbemutatót tar-
tott a Burgert Róbert Ipari Park melletti
bemutató-területen, ahol a szakembe-
rek és újságírók a kukorica betakarítás
és talajelõkészítés IKR által ajánlott gé-
peivel ismerkedhettek meg. 

A vezérigazgatót itt kérdeztük a talp-
ra állásról, a jövõ elképzeléseirõl.
Szaxon Attila elmondta, a New Holland
gépeit, alkatrészeit jövõ év áprilisáig
tudják forgalmazni, de nem érdemes a
múlton keseregni, hanem azt kell néz-

ni, hogyan tovább. Az új cég-
csoport viszonylag hamar meg-
született, melynek gyökere már
korábban létezett, most megvá-
sároltak hozzá még néhány cé-
get. Ennek eredményeképp lét-
rejött egy olyan holding, mely-
nek elõnye, hogy bizonyos
szolgáltatásokat nyújt tagjai fe-
lé - mint például a könyvelés,
vagy számítástechnika -, de a
tagok teljesen önállóan mûköd-
nek. 

A New Hollanddal való szakítás saj-
nos létszámleépítéseket is maga után
von. A szakemberek egy része már az
Agrotecnél dolgozik, másokat pedig
az IKR új gépforgalmazója, az Invest
Kft. vesz át, de mintegy 150 alkalma-
zott így is munka nélkül marad.

Gépforgalmazás tekintetében a ha-
zai gazdáknak a Case IH gépeit ajánl-
ják, melyek a kék gépeknél ugyan egy
kategóriával magasabb minõségi szin-
tet és árat képviselnek, de a vezérigaz-
gató szerint sikeres lehet az átállás.
Természetesen a gazdák elõtt a válasz-
tás lehetõsége. A cégcsoport mindent
megtesz a forgalmazás és szolgáltatás
magas színvonala érdekében, a terüle-
ti központok már mûködnek, céljuk,
hogy minél közelebb legyenek elérhe-
tõk szerelõik, akik a legmagasabb
szintû képzésben részesülnek.

Szaxon Attila azt is kiemelte, hogy a
„kék gépekkel” dolgozó gazdákkal
sem szûnik meg kapcsolatuk, hiszen
továbbra is forgalmazzák az alkatré-
szeket és szervizelik azokat. A vezér-
igazgató fontosnak tartotta elmondani,
hogy központjuk továbbra is Bábolnán
marad, kötõdésük töretlen a település-
hez.

IKR –ÉLET A NEW HOLLAND UTÁN
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FÖLDRENGÉS VOLT VÁROSUNKBAN
A Richter-skála szerinti 3,3-as földrengést mértek Bábol-

na térségében október 19-én, a reggeli órákban. Egyéb hír-
adásokból tudható, hogy elõbb egy kisebb, majd egy na-
gyobb rengést lehetett érzékelni. Az egész három-négy má-
sodpercig tartott, mintha a ház alatt meghúzták volna a szõ-
nyeget - mondta el  Horváth Klára polgármester az MTI-nek,
akihez károkról nem érkeztek bejelentések.

A megyei katasztrófavédelem sajtóreferense, Stolczen-
berger Klára arról tájékoztatott, hogy károkról a környékbe-
li tûzoltóságokra sem érkezett jelzés.

A MÉHNYAKRÁK CSENDES GYILKOS
A méhnyakrák a második leggyakoribb daganatos meg-

betegedés a 45 éves kor alatti nõknél. Hazánkban évente
kb. 1200 nõnél alakul ki méhnyakrák, és még mindig közel
400 nõt veszítünk el a betegség miatt. A méhnyakrák csen-
des gyilkosként viselkedik: évek alatt fejlõdik ki, miközben
az érintett nõk általában hosszú ideig semmilyen tünetet
nem észlelnek. A daganatos stádiumig szerencsére a fertõ-
zések csak kis része jut el. A 20-40 éves nõk körében gyak-
ran fedeznek fel a szûrõvizsgálaton ún. rákmegelõzõ álla-
potot. Ilyenkor mûtéti úton kimetszik a fertõzött területet.
Évente mintegy tízezer ilyen mûtétet végeznek hazánkban. 

A méhnyakrákot a humán papillomavírus (HPV) rákkeltõ
típusai okozzák, ezek nemi érintkezéssel jutnak a szerve-
zetbe. Az óvszer használata nem elégséges a HPV-fertõzés
kivédésére, mivel a vírus az intim testrészek bõrfelületének
érintkezésével is terjed. A HPV-nek körülbelül száz különfé-
le típusát ismerjük, ezek közül 15 rákkeltõ. 

Az igazi megelõzést a három adagban ütemezett védõol-
tás jelenti, mely a serdülõ lányok részére javasolt. Felnõtt
nõknél negatív citológiai lelet szükséges.

NITRÁT ADATSZOLGÁLTATÁS 2013.
A vizek mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel

szembeni védelméhez szükséges cselekvési program rész-
letes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilván-
tartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 10§ (2)
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezett-
séget a 2009/2010 gazdálkodási évtõl elektronikusan is le-
het teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyezõ elekt-
ronikus adatszolgáltatás keretében.

A nitrát-adatszolgáltatás ideje az elõzõ gazdálkodási évre
vonatkozóan 2013. szeptember 1–2013. december 31. kö-
zötti idõszak, amikor minden érintettnek adatot kell szolgál-
tatni a jelenlegi szabályozás szerint vagy papír alapon, vagy
elektronikus formában. A papír formátumot a mezõgazda-
sági tevékenység helye szerint illetékes Kormányhivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatóságára kell benyújtani.

Kiknek kell adatot szolgáltatniuk:
• a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak: legegysze-

rûbben a MEPAR blokkszintû lehatárolásával bizonyosod-
hatunk meg arról, hogy az adott terület nitrátérzékeny e.

• az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében
nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti
magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mérték-
ben állattartást végzõ természetes és jogi személyek, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társasá-
gok.

Az adatszolgáltatásra kötelezetteknek az adatszolgálta-
tást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a
külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag-
gazdálkodásra, trágyázásra, parcella-mûvelési adatokra,
valamint állattartásra vonatkozó lapjain, vagy ennek megfe-
lelõ adattartalommal.

Szilágyi Norbert falugazdász 06-70/436- 3324

ELSZAPORODOTT PATKÁNYOK
– IRTÁSUK FOLYAMATBAN

Országszerte számos településen tapasztalható, hogy el-
szaporodtak a patkányok. A probléma elsõdleges oka,
hogy a rágcsáló az állattartó helyek közelében tûnik fel, és
a szennyvízcsatornában is megjelenik. A Bábolnai Szenny-
vízkezelõ és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója, Szakács
Kornél elmondta, lakossági bejelentések is érkeztek a pat-
kányok jelenlétével kapcsolatban. 

Városunk önkormányzata úgy döntött, a szennyvízcsator-
na hálózaton és a Széchenyi, valamint a Kisfaludy lakótele-
pen elkezdi a rendkívül szapora és kártékony, betegségeket
is terjesztõ rágcsálók irtását. Nyár folyamán a szolgáltató
kft. dolgozói kezdték el a munkát, de kellõ szakértelem hí-
ján ez nem volt eredményes. Ezért az önkormányzat bábol-
nai céget bízott meg a patkányirtás elvégzésére, akik októ-
bertõl december elejéig folyamatosan végzik e munkát. A
szennyvízelvezetõkben és a lakótelepek alagsoraiban he-
lyezik el a mérget, melyeket idõszakonként folyamatosan
ellenõriznek és pótolnak. 

A lakótelepeken élõk számára ez a szolgáltatás térítés-
mentes. A családi házas övezetekben lakóknak maguknak
kell gondoskodni a rágcsálók irtásáról, adott esetben kérje-
nek szóbeli tájékoztatást az alkalmazható módszerekrõl.
Településünk önkormányzata tervezi, hogy a közeljövõben
elvégezteti Bábolna teljes patkánymentesítését, de ez rend-
kívül költséges, errõl a képviselõ-testület pénzügyi döntése
szükséges.

KILÓFALÓ:
FOGYÁS ÉLETMÓDVÁLTÁSSAL
A fogyókúrára számtalan recept létezik. 
Szoó Judit saját tapasztalatait osztotta meg a témában

október 12-én a Bábolnai Általános Iskola mûvészeti termé-
ben rendezett életmód-tanácsadói elõadásán. 

Szoó Judit hivatalos weblapot mûködtet, és saját életébõl
formál példát másoknak, akik fogyni vágynak. Egy év alatt
harminc kilót fogyott, elmondása szerint titka az életmód-
váltás és persze a kitartása volt.  Saját sikere buzdította fel,
hogy segítsen másoknak is az elhízás elleni küzdelemben,
amit nem szigorú és nehezen betartható diétákkal, hanem
egyszerûen egészségesebb életmóddal ért el õ maga is. 

- Nincs az az elõnytelen testalkat, vagy genetikai örök-
ség, amin ne lehetne változtatni. A legjobb recept erre az
életmódváltás.  A fogyókúra és az éhezés nem vezet seho-
va. Úgy kell megváltoztatni az étkezésünket, hogy azt tarta-
ni tudjuk. Azért hízunk, mert helytelenül eszünk. Amennyi-
ben azonban étrendünkbõl kihagyjuk a finomított terméke-
ket: a fehér lisztet és a répacukrot, minõségi, egészséges
alapanyagokból készítjük el ételeinket, akkor már sokat tet-
tünk magunkért - magyarázta  kilógyilkos megoldását Szoó
Judit, aki, mint mondta nem hisz a sztárlisztekben és a mé-
regdrága alapanyagokban. Szerinte  korunk embere na-
gyon keveset mozog, az energiabevitele nem hasznosul, el-
raktározódik, ezért a hízás. Véleménye szerint a legfõbb el-
lensége a fogyni vágyóknak a kifogások keresése. Szerinte
minden fejben dõl el, hiszen az egészséges ételek alap-
anyagai már bárki számára elérhetõek.

HULLADÉKUDVAR TÉLI NYITVA TARTÁSI
RENDJE OKTÓBER 4-TÕL:

Szerda: 8-16 óra
Szombat: 8-11:30-ig
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November elsõ napjai az emlékezés

és a gyász ideje. Útra kelünk, hogy le-
rójuk kegyeletünket elhunyt szerette-
ink sírjánál és emlékezzünk rájuk. Aki
nem tud eljutni a temetõkbe, az otthon
gyújt gyertyát, és így emlékezik.

De honnan is ered mindenszentek
és halottak napja ünnepe?

A IV. században mindenszentek ün-
nepét a pünkösd utáni elsõ vasárnap
ülték meg, az ortodox keresztény egy-
ház ma is ekkor tartja. A kezdetben az
összes keresztény vértanúra, késõbb
“minden tökéletes igazra” emlékezõ
ünnep a VIII. században tevõdött át
november 1-jére, egy kelta ünnep idõ-
pontjára. Jámbor Lajos frank császár
835-ben IV. Gergely pápa engedélyé-
vel már hivatalosan is elismerte az új
ünnepet, így ettõl kezdve a minden-
szentek az egész kereszténység ünne-
pe lett. Általános szokás, hogy min-
denszentek napján rendbe teszik és vi-
rággal díszítik a sírokat, amelyeken
gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért.
A gyertya fénye az örök világosságot
jelképezi, a katolikus egyház szertartá-
sa szerint a “temetõk nagy keresztjé-
nél” ma is elimádkozzák a minden-
szentek litániáját, és megáldják az új
síremlékeket.

Magyarország egyes vidékein ha-
rangoztattak a család halottaiért, más-
hol ételt ajándékoztak a szegények-

nek. Sokan úgy tartották, hogy a halot-
tak ezen az éjszakán kikelnek a sírból,
így a családi lakomán nekik is terítet-
tek, és minden helyiségben lámpát
gyújtottak, hogy eligazodjanak a ház-
ban. Egyes falvakban ezen a napon
választották meg a bírót, fogadták fel a
cselédeket. Mindenszentek Magyaror-
szágon 2000 óta, ötven év után ismét
munkaszüneti nap.

A november 2-i halottak napja jóval
késõbbi eredetû: Szent Odiló clunyi
apát 998-ban vezette be emléknapként
a Cluny apátság alá tartozó bencéshá-
zakban. Hamarosan a bencés renden
kívül is megülték, és a XIV. század ele-
jétõl a katolikus egyház egésze átvet-
te.

E napon gyertyákat, mécseseket
gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére.
A szokáshoz kapcsolódó némely népi
hiedelem szerint ennek az a célja,
hogy a világosban a “véletlenül kisza-
badult lelkecskék” újra visszataláljanak
a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne
nyugtalanítsák az élõket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy
a halottak szívesen maradjanak lak-
helyükben. 

Emlékezzünk- az ünnep után is -   el-
hunyt szeretteinkre a költõ csodálatos
soraival.

Veresné Szkocsek Mária

KEDVES OLVASÓ! Juhász Gyula: 
CONSOLATIO

,,Nem múlnak õk el, 
kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

Õk itt maradnak bennünk 
csöndesen még, 

Hiszen hazánk nekünk 
a végtelenség. 

Emlékük, mint a lámpafény 
az estben,

Kitündököl és ragyog 
egyre szebben

És melegít, mint kandalló a télben,
Derûs szelíden és örök fehéren. 

Szemünkben tükrözik 
tekintetük még

S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág 

a napfényt
És élnek õk tovább, 

szûz gondolatként.’’

,,AZ ARADI 13’’
Minden évben október 6-a gyásznap. emléknap. Azokra

a hõs tábornokokra emlékezünk, akiket 1849-ben ezen a
napon végeztetett ki Aradon Haynau, hogy példát
statuáljon a rebellis magyarok elõtt.

Ezen a szomorú napon Aradon hulltak le elõször a
Ferenc József által követelt fejek: Haynau rendelkezése
nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra
ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernõt és
Schweidelt – végezték ki elõször, utánuk következtek a
kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg
Ernõ nyitotta meg, õt pedig Török Ignác, Láhner György,
Kneziæ Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg
Károly gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte.
A legszörnyûbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott
osztályrészül, neki ugyanis végig kellett néznie társai
halálát; miután õ már senkitõl nem tudott elbúcsúzni,
kivégzése elõtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet. 

A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt
hóhérai elé, akik elrettentésül estig kinn hagyták a

holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel
ugyanis csak azt érték el, hogy a közeli falvakból több
ezren zarándokoltak a vesztõhelyre. Batthyány Lajost
ugyanezen a napon Pesten az esti órákban, az Újépület
zárt udvarán állították kivégzõosztag elé, majd a ference-
sek belvárosi templomában helyezték végsõ nyugalomra. 

Az aradi tizenhármak és az elsõ felelõs miniszterelnök
meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás
elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon vál-
tott ki erõs indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkall-
ta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági
eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az
ítélethozatalra egy koncepciós pert követõen, jogtalan
vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc
József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta
büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit
joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak. 

Iskolánkban  az Anoním drámacsoport mûsora idézte
az iskola közössége elé vértanúink tetteit, utolsó óráit,
hazájukért való bátor kiállásukat. Nevüket valamennyi
magyarnak ismerni kell ! 
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A három megyére szóló Barátság Fesztivált kétévente
rendezik meg. Idén október 16-tól 20-ig látták vendégül a
Németországból és Skóciából érkezett barátokat, akiket a
zene és a tánc ereje tart össze immár több évtizede. A me-
gye legnagyobb rendezvényének kettõs programja volt: a
fesztivál ugyanis egyrészt a külföldi testvérmegyék küldött-
ségével való hivatalos ügyeknek adott teret, másrészt fellé-
pési lehetõséget biztosított a velük érkezett mûvészeti cso-
portoknak.

Ezúttal Komáromba, Tatabányára, Tatára, Esztergomba,
Tarjánba, Gyõrbe, Kisbérre, Pannonhalmára és a fõvárosba
is elkalauzolták a delegációt. Az egyes városokban hasz-
nos idõtöltést kínálva igyekezett a megye képviselete be-
mutatni a hazai nevezetességeket. A régen szõtt kapcsola-
tok elmélyítésére programokban gazdag öt nap állt rendel-
kezésükre.

Bábolna is részese lehetett a megyei rendezvénynek, hi-
szen a vendégek elszállásolásáról városunkban gondos-
kodtak. E mellett a lakosság a Ménesbirtok Kamaratermé-
ben ismerkedhetett a német és skót kultúrával, hiszen októ-
ber 18-án, pénteken a külföldi és hazai elõadóktól volt han-
gos a színház. 

A zenei egyvelegben bemutatott különbözõ mûfajok és
produkciók a nemzeti kultúrák sokszínûségét mutatták be.
Felléptek a skót dudások: a Glencorse Pipe Band, a
Midlothian School Jazz Group, valamint az ugyancsak skó-
ciai Loanhead Guitar Club. A németországi Heinsberg já-
rást négy formáció képviselte: a keményebb mûfajban a
Zero Gravitations szórakoztatott, mûsorozott Celina és
Markus duója, muzsikált a Big Band és a Real Rock. 

Komárom-Esztergom megyét a helyi Cseperedõk
Néptáncegyüttes, a komáromi Udu People ütõsegyüttes
képviselte, valamint a tatabányai Népház Show Formációs
táncegyüttes hozott színfoltot Bábolnára a megye berkei-
bõl. 

A Barátság Fesztivál elõéletérõl Popovics György megye-
gyûlési elnököt faggatva megtudtuk, mintegy negyven éve
kezdõdött a skót kapcsolat. 

- A Barátság-megállapodást Midlothian megyével négy
évtizede Kiss István írta alá. A skót vendégek akkor 1972-
ben jártak hazánkban, Tatabányán. A látogatás alkalmával
döntöttek arról, hogy létrehozzák és megalapozzák a kap-
csolatot. Akkoriban a megye egy évébe telt, míg a kapcso-
latot hivatalosította. Az engedélyek birtokában végül 1973-
ban írták alá a megállapodást, melynek pontjai az oktatás,
a kultúra, a szociális és intézményi területen teremtett új,
kölcsönösen kiaknázható kapcsolódási pontokat. Ezek
mellett természetesen, lehetõséget kínált a nemzetek közti
párbeszéd a közös programok megszervezésére is – ma-
gyarázta Popovics György megyegyûlési elnök, aki hozzá-
tette:

Midlothian és Komárom-Esztergom megye között a bá-
nyászat is közös nevezõt eredményezett, és miután a né-
metországi Heinzberg – ahol akkoriban hasonlóan
Midlothian-hoz virágzott a bányászat – partnerségben állt a
skótokkal, így a barátság a harmadik lábon is megszületett.  

Popovics György azt is elmondta, a kapcsolat nem gaz-
dasági szinteken, sokkal inkább kulturális vonalon indult és
erõsödött meg. A találkozók a kulturális összefonódásra te-
remtenek lehetõséget, a delegáció pedig a kapcsolatok hi-
vatalos oldalát intézi ilyenkor. 

A fesztivál kapcsán említésre méltó programelem volt a
megyeházán megrendezett nyitány: a delegációk fogadá-
sa, melynek alkalmával ajándékok átadására is sor került. 

Németország küldöttsége adománnyal érkezett.
Popovics György megyegyûlési elnök itt vehette át jelképe-
sen az ötezer euróról szóló pénzadományt egy nagy csekk
formájában, mely egy németországi alapítványon keresztül
folyt gyûjtéssel jutott megyénkbe. A megyei önkormányzat
hálával fogadta a gesztust, mellyel az árvízkárok enyhítését
támogatták a németországi barátok. 

A megyegyûlési elnök elmondta: igyekeztek megmutatni
mindent hazai, megyei értékeinkbõl. A magyar virtusról pe-
dig a megyei fellépõk gondoskodtak, akik a külföldi mûvé-
szeti együttesekkel együtt nem csupán Bábolnán, hanem
Kisbéren is adtak egy gálamûsort, hangjuk a megyei Barát-
ság Fesztivál záróakkordjaként csendült fel. 

Popovics György megyegyûlési elnök már a jövõt is elõ-
revetítve hangsúlyozta, a kapcsolat tovább folytatódik: a
külföldi települések vezetõi arról biztosították, hogy rendez-
vényeikre örömmel és határtalan vendégszeretettel várják
vissza a megyei barátokat.

BARÁTSÁG FESZTIVÁL: HATÁRTALAN KULTURÁLIS KAVALKÁD

KKaattaalliinn-bbááll
Szeretettel várjuk

a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
jótékonysági, batyus báljára

Bábolnán a Szabadidõközpontban
2013. november 23-án 

A kellemes hangulatról retro zene 
és meglepetés vendégünk gondoskodik.

Kezdés: 19 órától
A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Helyfoglalás:
> Százszorszép Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,

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

Mindenkit szeretettel várunk!
Aki támogatni szeretné intézményünket 500 Ft-os 

„Támogató” jegyek vásárlásával teheti meg!
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MEGHÍVÓ
Bábolna Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2013. december 1-jén 
16.00 órakor 

városunk

HELYTÖRTÉNETI
GYÛJTEMÉNYÉNEK  

megnyitó ünnepségére.
(Bábolna, Ácsi u. 1. – Zeneiskola régi épülete)

A gyûjteményt megnyitja: 

dr. Horváth Klára polgármester 

A gyûjtemény bemutatja Bábolna múltját és jelenét,
használati tárgyak, fényképek, filmek s más 

dokumentumok segítségével.
Többek között megtekinthetik Mátray Magdolna 

hagyatékát és a Bábolnai Mûvészeti
Alkotótáborokban készült alkotásokat.

Szeretettel várjuk vendégeinket a megnyitót követõ 
állófogadásra, valamint invitáljuk Önöket 

egy közös éneklésre 17 órától a Betlehemhez!

KKeeddvveess  BBáábboollnnaaiiaakk!!
Szeretettel várunk ismét mindenkit 

a négy adventi vasárnapon, 
december 1, 8, 15 és 22-én 17 órától, 

közös éneklésre városunk
Betleheméhez, 

melyet a Katolikus Templom elõtti
területen állítunk fel.

Ha nem ismeri, nem tudja
az énekeket, az sem

probléma, együtt énekelve
mindenki megtanulhatja
azokat. Jöjjenek el minél

többen, hogy átérezhessük 
az ünnepi készülõdés

közösségformáló erejét!

Az éneklést követõen lehetõség nyílik elfogyasztani 
egy-egy pohár teát, vagy forralt bort 

a Kávéház teraszán!

a Betlehem készítõ “csapat”

ÉRKEZIK A MIKULÁS!
Kedves Gyerekek!

December 6-án (pénteken) ellátogatok
hozzátok Bábolnára.

14.30-kor az általános iskola udvarán, 
15 órakor az óvoda udvarán, és

15.30 órától a belvárosban találkozhattok
velem, ahol szívesen hallanék tõletek néhány

szép verset és éneket! 
17 órakor sajnos el kell búcsúznom, mert még

nagyon sok helyen várnak rám a gyerekek.

Nagyon várlak benneteket! 
Gyertek el minél többen!

Mikulás

IDÕSEK ÜNNEPE 
a megújult bábolnai Szabadidõközpontban

2013. november 21-én 16.30 órakor

Bábolna Város Önkormányzata szeretettel meghívja 
városunk idõsebb lakosait egy kellemes elõadásra!

Köszöntõt mond: dr. Horváth Klára polgármester



BÁBOLNAI FÓRUM 2013. november

www.btv.hu 15

2013. ÉVI EBÖSSZEÍRÁS
I. NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL

Kérjük (nemleges válasz esetén is) a Bábolnai Közös Önkormány-
zati Hivatal (Bábolna, Jókai M. u. 12.) részére szíveskedjen vissza-
juttatni!
Alulírott 
név: ................................................................................................
lakcím: ............................................................................................
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy saját háztartásomban Bábol-
na Város közigazgatási területén ebet 

tartok*                             nem tartok*

Bábolna, 2013. ..............................................................
A fentiek a valóságnak megfelelnek:

.........................................................
nyilatkozatot tevõ aláírása

————————————————————————–————
II. NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, 
AZ EBTARTÓVAL, ILLETVE AZ EBBEL 

KAPCSOLATOS ADATOKRÓL1
Az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!

Több eb esetén a tartott ebek számával egyezõ számú 
nyilatkozatot kell kitölteni!

(A nyilatkozat a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban
igényelhetõ, illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.)

1. Az eb tulajdonosának
a.) neve: ......................................................................................
b.) címe: ......................................................................................
c.) telefonszáma: ........................................................................
d.) elektronikus levélcíme: ..........................................................

2. Az ebtartó2

a.) neve: ......................................................................................
b.) címe: ......................................................................................
c.) telefonszáma: ........................................................................
d.) elektronikus levélcíme: ..........................................................

3. Az eb 
a.) fajtája: ....................................................................................
b.) neme: ....................................................................................
c.) születési ideje: ......................................................................
d.) színe: ....................................................................................
e.) hívóneve: ..............................................................................
f.) törzskönyvi neve3: ..................................................................

4. Az eb tartási helye: Bábolna, ..................................................
5. A beültetett transzponder (mikrochip)

a.) sorszáma (15 jegyû szám): ..................................................
b.) beültetésének idõpontja: ......................................................

6. Az eb oltási
a.) könyvének száma: ................................................................

7. Az eb veszettség elleni védõoltásának utolsó idõpontja (a
könyv 4. oldalán!)

........................................................................................................

Bábolna, 2013. ..............................................................
A fentiek a valóságnak megfelelnek:

.........................................................
nyilatkozatot tevõ aláírása

* A megfelelõ szövegrész aláhúzandó!
1 Amennyiben nyilatkozó fél ebet tart a következõ pontok kitöltése

kötelezõ!
2 Csak akkor kell kitölteni, ha a tényleges ebtartó nem szerepel tu-

lajdonosként az eb oltási könyvében!
3 Kitöltése nem kötelezõ!

TÁJÉKOZTATÓ
A 2013. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal az állatok vé-
delmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. Törvény
42/B szakaszának (1) bekezdése értelmében
ebösszeírást végez a településen. Kérjük az ebtulaj-
donosokat, hogy az összeíró lapot postán vagy a hivatal
elõterében elhelyezett gyûjtõdobozba dobva személye-
sen jutassák vissza részünkre

2013. december 20-ig.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén
állatvédelmi bírság kerül kiszabásra melynek összege a
jogszabályi elõírások szerint minimum 30.000-maximum
150.000 forint. Kocsis Gábor jegyzõ

EBTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
Januártól a kutyák csak úgy olthatók be veszettség

ellen, ha mikrochippel rendelkeznek. A 3500 forintos
egyszeri költséget nem mindenki vállalja, gyakran a
négylábú kedvenc évenkénti kötelezõ veszettség elleni
oltása is elmarad. 

2013 januárjától„veszettség ellen csak elektronikus tran-
szponderrel (mikrochippel) megjelölt eb oltható”, mondja
ki az új jogszabály. Komoly bírsággal büntethetõ az a ku-
tyatartó, illetve tulajdonos, akinek a négy hónapos kort be-
töltött kutyája nem rendelkezik mikrochippel.

Az elektronikus transzponder beültetésének és regisztrá-
ciójának díján túl egyéb költségek is felmerülhetnek, mint
például az általános vizsgálat vagy a kiszállás díja; melyrõl
az állatorvosánál lehet érdeklõdni. Azt, hogy az ebet re-
gisztrálták-e a rendszerben, azt a kutya tulajdonosa is el-
lenõrizheti a www.petvetdata.hu honlapon. A chip száma
megtalálható a kutya állategészségügyi könyvében is. Az
állatorvos is ellenõrzi a veszettség elleni oltás beadása elõtt
és bármilyen állatorvosi beavatkozás esetén, hogy a kutya
rendelkezik-e mikrochippel. 

Amennyiben a kutya elkóborolt vagy ellopták, azt is ér-
demes bejelenteni az állatorvosnál, hiszen ennek feltünte-
tésére is lehetõség van az adatbázisban. A vonatkozó jog-
szabály szerint minden adatváltozást 8 napon belül regiszt-
ráltatni kell az adatbázisban az állatorvossal; az adatmódo-
sítás díjmentes.

Kötelezõ az ebösszeírás feladata is. Az a törvénymódosí-
tás 2012. január elsején lépett életbe, mely szerint az ön-
kormányzatoknak háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást kell végezniük. A Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal megkezdte a felmérést. További tájékoz-
tatás adminisztracio@babolna.hu

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
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INGÓKÖVEKTÕL A KATONAI EMLÉKHELYIG
Turisztikai csoportunk

októberi programjaként
az ország földtani érte-
lemben vett legöregebb,
gránit alapkõzetû tájegy-
ségét járta be a Velencei-
hegységben.

A hegység lepusztult
felszínébõl elõbukkanó
gránittömbök ellenálltak
az eróziónak, a köztük lé-
võ hasadékokból a víz és
a szél kihordta a törmelé-
ket és a mállási anyagot.
így láthatóvá váltak a le-
gömbölyített formájú,

egymásra tornyosodó, bizarr formájú ingókövek. A helyi népnyelv a gömböly-
ded formákat „gyajúzsákok” néven emlegeti.  Túránk elsõ részében a legjelleg-
zetesebb formákat mi is körbejártuk az 1994-ben létesített Gránit tanösvényen
és környékén. Megsimogattuk a Pandúr-követ, a Kocka-követ, a Pogány-követ,
majd folytattuk túránkat a Mészeg-hegységre. Elhaladtunk az 1990-es években
épült Don-kanyar Emlékkápolna mellett, majd felértünk a Katonai Emlékhelyre.
Itt különös élményben és látványban volt részünk, mert a tájegység igazi arcula-
ta itt bontakozott ki. Tárlatvezetõ segítségével megismertük az 1848-49-es
Pákozd – Sukorói csata emlékeit, a XX. századi háborúk emlékeibõl az elsõ vi-
lágháborús katonai barakk és a második világháborús eredeti, a Margit-vonal ré-
szét képezõ lövészárok korabeli módon megjelenített szakaszát jártuk végig. Az
1956-os õszi események emlékét a forradalom 55. évfordulójára elkészített Em-
lékpont õrzi. Megtekintettük a magyar zászlókat, és az aradi vértanúk tiszteleté-
re készített emlékoszlopokat is. A „Magyarok a békefenntartásban” interaktív te-
remben sok érdekeset láttunk a missziós katonai szolgálatról. Végiggondolva a
sikeres és szomorú történelmi eseményeket, túránkat a Mészeg-hegyen létesí-
tett arborétum körbejárásával fejeztük be. 

A geológiai tanösvény, a tájház, a halászati kiállítás, a botanikai tanösvény õszi
színvilága mindenkit lenyûgözött. A kilátóból a szép napsütésben gyönyörû pa-
noráma tárult elénk, megmutatta arcát a Velencei-tó és a hegység. Bízom ab-
ban, hogy a 31 fõ túratársam maradandó élményekkel lett gazdagabb. Legkö-
zelebb a Vértes hegységbe látogatunk. Bierbauer Imréné

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA

HELYSZÍN: 
VÉRTES hegység

PROGRAM: TÚRA A CSÓKAKÕI
VÁRTÓL MÓRIG  - TÁV: 10 km
Móron borkóstolóval összekötött
pincelátogatás
IDÕPONT: november 16. (esõ ese-
tén elmarad)
INDULÁS: 9 órakor a központi par-
kolóból, érkezés 19 óra körül.
KÖLTSÉGEK: kb. 2000 Ft/fõ busz-
költség + 2000 Ft/fõ boros program
FELSZERELÉS: FONTOS A KÉ-
NYELMES CIPÕ!
Jelentkezés és megbeszélés no-
vember 13-án, 17 órakor a Városi
Könyvtárban Bierbauer Imréné
szervezõnél

* * * *

HELYSZÍN: FENYÕFÕ 
KÖRNYÉKE A BAKONYBAN

PROGRAM: TÚRA - TÁV: 10 km
IDÕPONT: november 30. (esõ ese-
tén elmarad)
INDULÁS: 9 órakor a központi par-
kolóból, érkezés 17 óra körül.
KÖLTSÉGEK: kb. 2000 Ft/fõ busz-
költség 
FELSZERELÉS: Idõjárásnak megfe-
lelõ réteges öltözet.
Jelentkezés és megbeszélés no-
vember 27-én, 17 órakor a Városi
Könyvtárban Bierbauer Imréné
szervezõnél

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

www.merfoldko.babolna.hu

HELYI ALKOTÓK MÛVEI A TESTVÉRVÁROSBAN
Osztrák testvérvárosunk, Siegharts-

kirchen 2013. október 18. napján pénte-
ken tartott a helyi alkotók festményeibõl,
illetve egyéb alkotásaiból egy kiállítást a
helyi kultúrpavilonban. A helyi osztrák al-
kotókon túl kiállításra kerültek az immár
harmadik alkalommal megrendezésre ke-
rült Bábolnai Mûvészeti Táborban készült
képek kollekciója is, amelyeket a helyi la-
kosok egy hétvégén keresztül megtekint-
hettek.

A kiállítást Sieghartskirchen polgármes-
tere, Johann Höfinger nyitotta meg, majd
sor került a helyi énekkar elõadására. A
megnyitó ünnepség lezárásaként Bábol-
na polgármestere, dr. Horváth Klára adta
át Helyes Jenõ bábolnai festõmûvész
festményét Johann Höfingernek, így meg-
köszönve, hogy befogadta Siegharts-
kirchen a kiállítás idõtartamára a Bábolnai
Mûvészeti Táborban készült képeket is.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 17. – Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 24. – Vasárnap 11 óra
DECEMBER   1. – Vasárnap (Advent 1. vasárnapja) 11 óra
DECEMBER   8. – Vasárnap (Advent 2. vasárnapja) 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
NOVEMBER 17. Vasárnap 15.30 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
November 10-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 32. vasárnap 10.45 szentmise
November 17-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 33. vasárnap 10.45 szentmise
November 24-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Krisztus Király ünnepe 10.45 szentmise
December 1-jén vasárnap 10.20 rózsafüzér
Advent I. vasárnap 10.45 szentmise

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.

NÉHÁNY GONDOLAT
EGY ÉVFORDULÓRÓL

Városunk Bábolna 2003. október 4-én ünnepelte vá-
rossá válásának 10. évfordulóját. Méltó megemlékezése
volt ez az ünnep az évfordulónak. Ünnepelt és emléke-
zett a város egész lakossága. Ünnepelte a mai körülmé-
nyeket és emlékezett az elmúlt évekre. Mindezekrõl az
ünnepet méltató szónokok is beszéltek. Azonban mind-
ezeket átérezni és átélni igazán csak mi, a ma is itt élõ
városi lakosok tudjuk. Mi szeretjük városunkat! Szeret-
jük azért, mert úgy érezzük, hogy ez valóban a miénk!
Utcáit, családi házait mi, a ma is itt élõ emberek építet-
tük és napjainkban még mi is lakjuk. Az elmúlt idõszak
nem problémamentes 10 esztendõ volt. Gondok, bajok
és kívánságok sokaságával találkoztunk. Ezeket nem-
csak megismerni – de éppen a lakosság érdekében –
orvosolni, megoldani és teljesíteni is kellett. Ezek meg-
oldására, orvoslására mûködött egy nagy nevû vezetõ-
ség és ez nem volt más mint a város önkormányzata és
annak apparátusa. Magas szinten, hozzáértéssel és em-
berségesen dolgoztak. A keletkezõ és létezõ ügyek in-
tézése az elmúlt években jó kezekben volt és reméljük,
hogy ez a továbbiakban is így lesz. Szinte hihetetlen az
a fejlõdés, ami nálunk az elmúlt években bekövetkezett.
Ez igaz az élet minden területére mind a gazdasági
mind a társadalmi életre egyaránt. Az ünnep keretében
mindez elhangzott. Nem akarok ismétlésekbe bocsát-
kozni, de egy epizódot az ünnep elõkészítésével kap-
csolatban megemlítenék. Polgármester asszonyunk
most is mint annyiszor máskor keresett és talált is a 10
év egyszerû ismertetésére egy érdekes megoldást. Ez a
következõ volt: Megkeresett minket akik a 10 év alatt sõt
azt megelõzõen is Bábolnán éltünk. Egy igazán meg-
tisztelõ és kitüntetõ kérést vagy inkább javaslatot tett
számunkra. Ennek értelmében mondjuk el és írjuk le a
10 év tapasztalatait és változásait a mi meglátásunk sze-
rint. Mi tízen voltunk akiket megkeresett, köztük jó ma-
gam is. Ahogy említette az általunk elmondottak, illetve
leírtak könyv formájában is meg fognak jelenni. Most
örömmel jelenthetem, hogy a könyv egyéb kiegészíté-
sekkel együtt már megjelent. Remélem, lakosságunk
olyan érdeklõdéssel és szeretettel olvassa ezt a köny-
vet, mint ahogy azt mi leírtuk. Az ünnepéllyel kapcsolat-
ban szeretném megemlíteni, hogy a sors kegyetlen volt
hozzám. Nagyon készültem az ünnepélyre, hiszen 10
évvel ezelõtt a várossá válás ünnepén is ott voltam, sõt
fel is szólaltam. Persze akkor még fiatalabb voltam,
mindössze 78 éves, ma már 10 évvel idõsebb vagyok.
Az ünnepélyen most egy rosszullét miatt nem tudtam ott
lenni. Ezt nagyon sajnálom. (Idõsebb emberektõl hallot-
tam, hogy ebben a korban ilyen rosszullét elõfordul.)

Írásomban már szóltam városunk vezetésérõl. Azt
gondoltam, hogy lakosságunk többsége egyetért azzal
amit már fentebb is leírtam, hogy városunk vezetése jó
kezekben van. E vezetésnek további munkájához sok
sikert és jó egészséget kívánok.

Szakács Ferenc

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

VÉRADÁS
A Bábolnai Vöröskereszt

2013. november 21-én 13.30 tól 17 óráig
véradást szervez az 

ÁLTALÁNOS ISKOLA MÛVÉSZETI
TERMÉBEN

Kérjük a véradókat, TAJ számukat hozzák magukkal!
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY.

FOCISTÁINK JÓL MENETELNEK
A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság 8. forduló-

jában együttesünk a Zsámbék gárdáját fogadta. A vendé-
gek tavaly az ötödik helyen végeztek, most a tizenhar-
madikról várták a fordulót. Legényeink jól kezdtek, az elsõ
fél órában több gólveszélyes helyzetet sikerült kidolgozni,
ám ahogy az lenni szokott, a mi hálónk zörgött. A 39. perc-
ben egy ártalmatlannak tûnõ helyzetbõl szereltek védõink,
de bizonytalankodtak, és a tizenhatoson belül eladták a lab-
dát. Az ellenfél azonnal büntetett, így õk vonulhattak egy
gól elõnnyel az öltözõbe. A második játékrész elején perce-
ken belül sikerült egyenlíteni. Lõrincz Lóránt 20 méteres
szabadrúgását mintha zsinóron húzták volna a hálóba, a
zsámbékiak kapusa nem védhette a hatalmas bombát. Az-
tán ahelyett, hogy focistáink folytatták volna a gólgyártást,
átvették a vendégek alacsony színvonalú játékát, ami nem
vezetett eredményre. Így be kellett érni a sovány 1:1-es
döntetlennel. Ifistáink jól játszottak, Lõrincz Lóránt tanítvá-
nyai megérdemelten nyertek 2:1-re.

Labdarúgóink ezután Vértesszõlõsön vendégszerepel-
tek, a szombati mérkõzésen nem fogtak ki jó napot. A ha-
zaiak azonban remekül futballoztak, minden tekintetben fe-
lülmúlták legényeinket. Ezúttal nem sikerült gólt lõni, kapni
annál inkább. Vértesszõlõsi SE – Bábolna SE 4:0, U19 4:4.

A bajnokság 10. fordulójában együttesünk a Tardos csa-
patát fogadta. A vendégek a harmadik helyrõl várták a talál-
kozót, míg mi az ötödikrõl vágtunk a mérkõzés elé. Az elsõ
félidõ kiegyenlített játékot hozott, de igazán gólveszélyes
helyzetet egyik gárda sem tudott kialakítani. A 42. percben
egy baloldali beadást követõen a tardosi védõ röviden pró-
bált tisztázni, a labdát Szedlacsek Zoltán még a 16-oson
belül megszerezte, és nem hibázott, lövését a kapus nem
védhette. A második játékrész egyértelmû bábolnai fölényt
hozott, legényeink irányították a játék menetét, mígnem a
67. percben Róth István remek labdát kapott a 16-os bal ol-
dalán. Lövése a kapufáról ismét hozzá pattant, beadását
pedig az érkezõ Szedlacsek Zoltán értékesítette. A meccs
végén az ellenfél erõre kapott, ám igyekezetüket nem tud-
ták gólra váltani. Bábolna SE – Tardosi FC 2:0, U19 2:1.

Labdarúgóink október 27-én Környén mérkõztek.
Szedlacsek Zoltán ezúttal sem hagyta otthon góllövõ cipõ-
jét, már a 13. percben betalált a hazai kapuba. Két percre
rá kiegyenlítettek ugyan a környeiek, ám a játék irányítását
nem tudták átvenni. További gólokra a második félidõ köze-
péig kellett várni. A 76. percben Szedlacsek Zoltán, a het-
vennyolcadikban Rózsahegyi Tamás zörgette a hazai hálót.
Végül a 81. percben ismét Szedlacsek Zoltán volt eredmé-
nyes, ezzel beállította a 4:1-es végeredményt. A gyõzelem
értékét növeli, hogy a mérkõzés 13. percétõl emberhátrány-
ból volt kénytelen csapatunk futballozni, ugyanis Halasi
Zsolt kapust kiállította a játékvezetõ. Az ifisták gólzáporos,
12:0-s gyõzelmet arattak idegenben, ezzel mindkét együt-
tes a tabella harmadik helyét foglalja el. Környe SE – Bábol-
na SE 1:4, U19 0:12.

KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

CSAPATUNK ÚJ JÁTÉKRENDSZERT
GYAKOROL

A kézilabdás lányok a Környe elleni hazai gyõzelem és
az Ácstól elszenvedett vereséget követõen Kisbéren ven-
dégszerepeltek. Mind védekezésben, mind pedig táma-
dásban kiegyensúlyozott játékot nyújtott az együttes, saj-
nos a végjátékban jobb volt a vendéglátó gárda, így kicsú-
szott kezünkbõl a gyõzelem – mondta el lapunk számára
Szántó Zita edzõ. Csupán egy góllal, 18:17-re kaptak ki
vendéglátójuktól.

Aztán Tatabányára látogattak kézilabdázóink, ahol a
meccs képe ismét bíztató volt, vezettek lányaink. A máso-
dik félidõben a házigazdáknak sikerült jelentõsebb elõnyre
szert tenni, de kéziseink nekiláttak a hátrány lefaragásának.
A végére sajnos ez nem sikerült maradéktalanul, így a Ta-
tabánya nyert 29:26 arányban.

A bajnokság ötödik fordulójában együttesünk a Tarján
csapatát fogadta. A találkozó végkimenetele egy pillanatig
sem volt kétséges, csak a gólkülönbség volt kérdés. Bele-
fért volna akár egy nagyobb arányú gyõzelem is, de még
mindig sok gólt kapunk. Szántó Zita edzõ egyelõre nem tu-
lajdonít túl nagy jelentõséget az eredményeknek, most egy
csapatunk számára új játékrendszer kidolgozásán, begya-
korlásán dolgoznak. 

Bábolna SE – Tarján SE 27:21.
Környe ellen vendégszerepelt nõi kézilabda csapatunk

október 27-én, kevés sikerrel. Öt góllal, 25:20 arányban
kaptak ki a tabella második helyezettjétõl. 

A tabellát az Ács vezeti 8 ponttal a szintén 8 pontos
Környe és Kisbér elõtt. Negyedik a Tatabánya 4, ötödik Bá-
bolna szintén 4 ponttal, a hatodik helyen pedig az egyelõ-
re 0 pontos Tarján áll.

ULTRAMARATON BÉCSBÕL
BUDAPESTRE POZSONYON ÁT
Október 19-én az osztrák fõvárosból idén is elrajtolt a há-

rom országra szóló õszi sportesemény: a Bécs-Pozsony-
Budapest Ultramaraton, Közép-Európa legnagyobb szabá-
sú maratoni futóversenye. A megmérettetésen túra- és tan-
demkerékpárosok és görkorcsolyások is részt vettek, a
tendemeseknél gyengénlátók is teljesítették a versenyt. 

Városunkon október 21-én a Gyõr és Tata közti etap tel-
jesítése közben haladtak át a közel 320 kilométeres távot
egyéniben, párban, csapatban vagy váltóban teljesítõk. Ál-
talános iskolások és óvodások csoportjai vonultak ki a pos-
taépületnél felállított frissítõponthoz, hogy ünnepi hangula-
tot teremtve buzdítsák a versenyzõket.

V. NYERGES BÉLA EMLÉKVERSENY
Csapat és egyéni tekeverseny

Bábolna 2013. december 2 – december 8.
Nevezési határidõ: 2013. november 27. (szerda) 

Nevezési díj: 1200 Ft/ fõ
Kategóriák
Nõi igazolt versenyzõk csapat és egyéni versenye. 120 ve-
gyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével.
Nõi amatõr versenyzõk csapat és egyéni versenye. 120 ve-
gyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével 

Férfi igazolt versenyzõk csapat és egyéni versenye. 120 ve-
gyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével 
Férfi amatõr versenyzõk csapat és egyéni versenye. 120 ve-
gyes gurítás, 30 gurítás utáni pályacserével

Amatõr kategóriában csak az a versenyzõ indulhat, 
aki a 2012-2013-as bajnoki szezonban NB-s bajnokságban

nem szerepelt játékosként!
Nevezni, idõpontot egyeztetni 
az alábbi elérhetõségen lehet: 

email: barbara.tomozi@gmail.com 
tel.:+36 30/ 974-3465
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Hat csapat részvételével szervezett focitornát Szilágyi
Ágnes, a sportcsarnok gondnoka október 26-án U9-es
korosztály részére. A helyi kis labdarúgók mellett Gyõr-
bõl, Gönyûrõl, Gyõrszentivánról és Révkomáromból ér-
keztek csapatok, hogy megmérettessék futballtudásukat,
játékerejüket.

Mivel a korosztály számára nincs bajnokság, ezért fon-
tos, hogy nekik is biztosítsanak versenyzési lehetõséget –
mondta Szilágyi Ágnes, aki mindig nagy lelkesedéssel
veti bele magát a focitornák szervezõ munkájába, külö-
nösképpen akkor, ha gyermekekrõl van szó. Kiemelte,
ahogy bármelyik másik labdarúgó esemény, így ez is leg-
inkább arra volt hivatott, hogy kedvet csináljon az aprósá-
goknak.

Külön öröm volt látni, hogy ezek a gyerekek már el-
kezdték tanulni a tervszerû futballt, a csapatjátékot.
Csongrádi Péter edzõ szerint – aki ezt a korosztályt is te-
relgeti – már óvodás korban el kell kezdeni a tervszerû já-
tékra való nevelést. Bábolnán jelenleg huszonnégy ovis
focistával foglalkoznak, az U9-es korosztályban pedig

húsz gyermek rúgja a bõrt heti két edzésen. A kilencéve-
seknél már a technikai elemek mellett pici taktikát is taní-
tanak, ami a tornán látszott is, õk már nem méhraj mód-
jára követik a labdát, tudnak helyezkedni, passzolni.

A megmérettetés ezúttal nevezõdíjas volt, emellett tá-
mogatója is akadt, aki három díszes poharat ajánlott fel.

Az elsõ helyért járó kupát Révkomárom vihette haza,
második a DAC 1912. Gyõr csapata lett, harmadikként
Gyõrszentiván végzett, a negyedik helyet a Bábolna gár-
dája szerezte meg, az ötödik az Üstökös FC Gyõr, a hato-
dik pedig a Gönyû együttese lett.

A gólkirályi címet Németh Noel (DAC 1912. Gyõr) érde-
melte ki, a torna legjobb játékosának Szentmihályi Milánt
(Gyõrszentiván) választották, a legjobb kapusnak járó dí-
jat Molnár Adorján (Révkomárom) kapta, a legjobb hazai
játékos pedig Morvai Dániel lett.

Az NB II-es tekecsapat a bajnokság
kellõs közepén szeptember eleje óta
kénytelen volt nélkülözni pályáját a
Szabadidõközpont felújítási munkála-
tai miatt. Ez jelentõsen kihatott telje-
sítményükre, hiszen a jó kezdés után
láthatóan visszaesett teljesítményük
az edzések hiánya miatt. Zsinórban
öt vereséget szenvedtek, amit még
soha nem tapasztaltak meg õk sem,
de végig kitartottak, hitüket nem ve-
szítették el.

Október elsõ hétvégéjén Sárváron
játszottak tekéseink, ahol nem sok
babér jutott számukra. Ekkor már ki-
ütköztek az edzéshiány okozta prob-
lémák. 

Sárvári Kinizsi Kékgolyó – Bábolna
SE 6:2. Körmendi Imre 437 fa, Balogh
István 437 fa, csp., Torma József 424
fa,  csp.,  Balom  Sándor  409  fa,
Szilágyi András 400 fa, Balom Nor-
bert 416 fa. Sárvári Kinizsi Kékgolyó
ifi – Bábolna SE ifi 2:0. Szász László
428 fa.

Október 12. Vasjármû TKSE – Bá-
bolna SE 6:2. Torma József 417 fa,
Balom Sándor 439 fa, Mogyorósi Ba-
lázs 447 fa, csp., Balogh István 406
fa,  Balom  Norbert  401  fa,  csp.,
Szilágyi András 444 fa. Vasjármû
TKSE ifi – Bábolna SE ifi 0:2. Szász
László 399 fa, csp.

Október 19. Soproni Turris SE – Bá-
bolna SE 7:1. Barányi Ferenc 406 fa,
Balom Sándor 410 fa, Torma József
369 fa, Mogyorósi Balázs 398 fa, Ba-
lom Norbert 380 fa, Szilágyi András
417 fa, csp. Soproni Turris SE ifi – Bá-
bolna SE ifi 2:0. Szász László (Jurics
Gergõ) 361 fa.

Az edzések hiánya miatt nehéz
helyzetbe került NB II-es tekecsapat
október 26-án birtokba vehette pályá-
ját. A soproni Scarbantia együttesét
látták vendégül, öt vereség után ki-
éhezve a gyõzelemre. A fiúknak jól ki-
jött a lépés, az elejétõl kezdve nem
volt kétséges a mérkõzés kimenetele.
Egy-két apróbb megingást kivéve

minden játékos úgy dobott, ahogy az
elvárható volt tõle. Bábolna SE –
Scarbantia SE 6:2. Torma József 430
fa, csp., Balogh István 439 fa, csp.,
Balom Norbert (Barányi Ferenc) 387
fa,  Balom  Sándor  452  fa,  csp.,
Szilágyi András 434 fa, csp., Mogyo-
rósi Balázs 408 fa. Bábolna SE ifi –
Scarbantia SE ifi 2:0. Szász László
423 fa, csp.

Skuba István szakosztályvezetõ
szerint tekéseink remekül helytálltak,
becsülettel viselték az utóbbi öt hét
sikertelenségét, bár már a  vége felé
látszott némi enerváltság a játékoso-
kon. A tabellán visszaestek ugyan a
11. helyre, ám a körbeverések miatt a
többi csapathoz képest nincs olyan
pontbeli lemaradás, melyet ne lehet-
ne behozni. Az utolsó mérkõzés után
a csapatvezetõ elismerõen nyilatko-
zott tekézõinkrõl, mint mondta, mesz-
szemenõkig elégedett a játékosok-
kal, akik megmutatták, hogy kell küz-
deni.
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Huszonegyedik alkalommal, egyben utoljára szer-
vezte meg a Komárom-Esztergom megyei Atlétikai
Szövetség Fiókmaraton elnevezésû futóversenyét ok-
tóber 20-án. A Bana és Nagyigmánd közti távolságot
egyéni felnõtt és diák, valamint diák és felnõtt váltófu-
tók teljesítették, köztük 82 bábolnai általános iskolás.

Az öt településre szóló futóversenyen banai, bokodi,
kocsi nagyigmándi és természetesen bábolnai ifjak is
részt vettek. Míg a nagyok Banáról indultak, az alsósok,
vagyis a 6-9 évesek futószámát Nagyigmándon rendez-
ték meg a mûvelõdési ház környékén. A kicsik életkoruk-
tól függõen 400 és 1000 méteres távokat teljesítettek. A

versenyszámok közt volt nõi és férfi egyéni verseny 12,5
kilométeres távon. Ugyanezt a négy fõs lány és fiú csapa-
tok két korosztályban váltóversenyben teljesítették. 

Szép eredmények születtek. Az alsósok mezõnyében a
6-7évesek táborában 400 méteren két bábolnai is ezüstö-
sen csillogó érmet szerzett. A 10-12 évesek fiú váltóban
egy második, a lányoknál egy második és egy harmadik
hely is született. A 13-14 évesek kategóriájában egy elsõ
(csapat tagok: Herman Márkó, Szele Csaba, Bujáki
Bálint, Takács Kornél) és egy harmadik helyet kaparintott
meg a fiúk váltója, a lányok eredménye a dobogó harma-
dik fokára volt elegendõ. A bábolnaiak kiemelkedõen tel-
jesítettek, és dicséretes az is, hogy 82 indulót tudtak a
rajthoz felsorakoztatni. 

A szervezõ megyei szövetség számára ez a verseny
egyfajta hattyúdalnak is tekinthetõ. A magyarázat, hogy a
szövetség befejezte munkáját, tudatta Cseh László me-
gyei elnök a 21. Fiókmaraton után. Amint azt lapunk szá-
mára elmondta, néhány héttel a verseny elõtt a Magyar
Atlétikai Szövetség levélben közölte velük, hogy a megyei
szövetségeket december 31-i dátummal megszüntetik. A
munka régiós szinten folyik tovább, melynek központjáról
még nincs információ. Ilyen formában tehát nem szervez-
hetõ meg jövõre a Fiókmaraton. Cseh László hozzátette,
amennyiben a résztvevõ települések polgármesterei és
önkormányzatai a jövõben támogathatónak és hasznos-
nak ítélik a futóversenyt, az eddigi szervezõk késõbb is
szívesen állnak rendelkezésre.

A korábbi évek hagyományaihoz híven a Bécs-
Pozsony-Budapest Ultramaraton futóverseny Gyõr és
Tata közti szakaszának napján, a maratoni futók meg-
érkezése elõtt bonyolították a Mini BB egyéni és váltó
futóversenyt. Ez a megmérettetés a Bõny és Bábolna
közti 8,8 kilométeres távon nyújt lehetõséget a kör-
nyékbeli általános iskolások és felnõttek részére,
hogy összemérjék erejüket, kitartásukat.

A verseny fõszervezõje most is Bõny Község Önkor-
mányzata volt, élén dr. Muraközi László polgármesterrel.
A Mini BB méreteit mutatja, hogy tizenötödik alkalommal
több, mint százan álltak a rajtvonalhoz, megszervezésé-
nek motivációja  pedig egyszerûen a sport szeretete –
mondta el lapunknak a község polgármestere. Idén
Nagyszentjános, Bábolna, Bõny, Gönyû, Pázmánd iskolá-
sai futottak a váltóversenyben, a felnõttek pedig az or-
szág számos településérõl érkeztek. 

A bábolnai iskolások Czefernek Dorka, Jurics Róbert,
Panák Zsófia, Szegedi Zsófia, Szarvas Arnold, Mózer Ág-
nes, Horváth Mátyás, Takács Kornél (felkészítõ tanárok:
Vasné Hun Judit, Csongrádi Péter) alkotta nyolc fõs váltó-
ja – õrizve a korábbi évek hagyományait – ez alkalommal
is felállhatott a dobogóra, annak harmadik fokára.

Idén újdonságként bábolnai pedagógusokból álló
négyfõs váltócsapat – melynek tagjai: Kántor Katalin, Lá-
nyi Szilvia, Szarkáné Ágoston Orsolya, Csongrádi Péter –
is elindult a versenyen. A diákokhoz hasonlóan õk is
bronzérmesek lettek, ám sikerük értékét növeli, hogy
mindössze négyen futották végig azt a távot, melyet más
felnõtt váltók nyolcan teljesítettek. 

FFII ÓÓ KK MM AA RR AA TT OO NN ––    UU TT OO LL JJ ÁÁ RR AA??

MMII NN II BBBB    ––    AA ZZ UU LL TT RR AA MM AA RR AA TT OO NN BB EE TT ÉÉ TT SS ZZ ÁÁ MM AA KK ÉÉ NN TT


