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December elsején nyílt meg a helytörténeti gyûjtemény,
mely az Ácsi úton, az egykori zeneiskolában kapott helyet.
Az állandó kiállítás nem csupán Bábolna helytörténeti kin-
cseinek megõrzését szolgálja, de a város idegenforgalmi
lehetõségeit is bõvíti. A megnyitó ünnepélyes alkalmán dr.
Horváth Klára polgármester mellett megjelent Czunyiné dr.
Bertalan Judit kormánymegbízott, Popovics György me-
gyegyûlési elnök és Poprády Géza államtitkár. A város
múltidézõ tárgyi emlékei mellett itt talált otthonra a Mátray
hagyaték, teret kaptak a bábolnai mûvészeti táborban ké-
szült alkotások, melyek egy galéria hangulatát idézik. A
helytörténeti gyûjtemény magában foglalja a város tíz
éves létének és testvértelepüléseinek bemutatását, vala-
mint az alsó szinten közösségi színtér alakult, melyet a he-
lyi civil szervezetekre, kiemelten a fiatalokra gondolva ala-
kított ki az önkormányzat. A lakosok által felajánlott régi
tárgyak és dokumentumok kiváló helyre kerültek, hiszen
az ifjúságnak a múlt megismerésére, az idõseknek a nosz-
talgiára teremtenek lehetõséget. A tárlat látványa többek
adakozó kedvét meghozta, így a kiállítás biztosan tovább
bõvül majd. A felajánlott tárgyi adományokért a város ve-

zetõje, dr. Horváth Klára is köszönetet mondott. A ház a
Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési és Sportközpont
berkeiben mûködik majd, fenntartását az önkormányzat a
költségvetés terhére biztosítja. (A gyûjteményrõl bõvebben
következõ lapszámunkban olvashatnak.)

A gyermekönkormányzat berkei-
ben kétévente tartanak tisztújító vá-
lasztást a helyi fiatalok. Az idén idõ-
szerûvé vált választásokra novem-
ber 15-én került sor a Bábolnai Álta-
lános Iskola aulájában. Itt helyezték
el a szavazódobozt, melyben min-
den – a közélet iránt érdeklõdõ - fi-
atal leadhatta voksát. Szavazásra
azok a bábolnai fiatalok lehettek jo-
gosultak, akik november 15-ig már
betöltötték 11. életévüket, és még
nem múltak el 18 évesek.

Popovics Linda leköszönõ elnök el-
mondta, 126 érvényes szavazat érke-
zett, mely az eddigi legnagyobb rész-
vételi arányt mutatja. Polgármester-

nek indult Vámos Gábor, a képviselõ-
jelöltek közt voltak: Csillag Máté,
Soós Gábor, Szabó Bence, Csatlós
Natália, Kráz Barnabás, Sallai András,
Török Márton és Suhayda Viola. 

A leadott mandátumok alapján
Popovics Lindát követõen Vámos Gá-
bor 79 szavazattal lett a Gyök új pol-
gármestere. A helyi fiatalok bizalmát
élvezõ, megválasztott fiatal két ciklus
óta képviselõként tevékenykedik a
Bábolnai Gyermekönkormányzat
munkájában.

– Lengyel Dániel polgármestersége
idején cseppentem bele a gyermek-
önkormányzat életébe, akkor voltam
elõször képviselõ a Gyök-ben. Linda
vezetése mellett is igyekeztünk szer-

vezett programjainkkal mozgalmassá
tenni a helyi fiatalok mindennapjait.
Idén gondoltam arra elõször, hogy
polgármesternek induljak, mostanra
tudom hasznosítani a korábban
megszerzett tapasztalatokat – magya-
rázta Gábor, aki mint mondta, a bevált
programok mellett továbbra is kitart,
de igyekszik újító ötletekkel is elõruk-
kolni. Ezek közt már megfogalmazott
igény például buszos kirándulások
szervezése és a tekepálya fellendíté-
se. 

Az új Gyök polgármester az ifjúsági
találkozók folytatását és a nemzetközi
kapcsolatok ápolását és kiépítését is
szorgalmazza.

A választások idei tapasztalata,
hogy sok szavazót tudtak megszólíta-
ni. Popovics Linda leköszönõ Gyök el-
nök elégedett.

A testületben a Gyök munkáját kép-
viselõként segíti Csatlós Natália (63
szavazat), Csillag Máté (67 szavazat),
Kráz Barnabás (70 szavazat), Sallai
András (84 szavazat), Soós Gábor (76
szavazat), Suhajda Viola (53 szava-
zat) és Szabó Bence (59 szavazat).

– Véleményem szerint ez egy na-
gyon jó kis csapat lesz, kiváló baráti
közösség kezdi meg most munkáját -
magyarázta Popovics Linda leköszö-
nõ elnök, aki ígérete szerint – ameny-
nyiben kérik – a jövõben is igyekszik
segíteni a Gyök munkáját.

A testületi ülés alkalmával tettek ünnepélyesen esküt a GYÖK új tisztségviselõi

A címlapon látható mézeskalácsból készült polgármesteri hivatalt Morvai Edina készítette.
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Rendhagyó módon, ünnepi testületi üléssel vette kezde-
tét november 28-án a képviselõk soros tanácskozása. Az
ülés a Bábolnai Gyermekönkormányzat leköszönõ és újon-
nan megválasztott képviselõinek, vezetõinek köszöntésére
teremtett alkalmat. Az ifjúsági szervezet két éves ciklusát
követõen dr. Horváth Klára polgármester részletesen ismer-
tette az elmúlt esztendõk legfontosabb programjait, melyek
a gyermekönkormányzat szervezésében valósultak meg.
Popovics Linda, a búcsúzó polgármester az új testület szá-
mára eredményes két esztendõt kívánt. Dr. Horváth Klára
polgármester emléklapot adott át a közélet iránt érdeklõdõ
fiatalságnak, majd a választási jegyzõkönyv ismertetését
követõen az ünnepélyes eskütételre került sor.  (Bõvebben
a 2. oldalon)

Az ülés folytatásában jelentést tartottak a lejárt idejû ha-
tározatokról, beszámoltak a két ülés közt történt esemé-
nyekrõl és a bizottságok által hozott döntésekrõl. Ezek közt
kiemelhetõ, hogy a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához
mikrobusz vásárlását tervezi az önkormányzat, pályázatát a
finanszírozáshoz már benyújtotta a város.

Szó esett a 2013. évi költségvetés módosításáról, a mó-
dosításban átvezetésre kerültek a korábbi képviselõ-testü-
leti határozati döntések, valamint a Kincstár által megkapott
összegek, és technikai jellegû átvezetések is történtek, így
892 millió 725 ezer forintra változott az önkormányzat költ-
ségvetési fõösszege.   

Ezt követõen a szociális rendelet módosítására azért ke-
rült sor, mert januártól több segélyfajta megszûnik. Az
ugyancsak januárban megjelenõ önkormányzati segély
szabályzatára bólintott rá a testület, és emelte be a város
szociális rendeletébe. 

Az új esztendõben a térítési díjak is változnak, a grémium
tagjai az intézményvezetõk javaslatára négy százalékos
normaemelést indítványoztak. Az óvodában és a bölcsõdé-
ben  nettó 346,50 forint az ellátás, az iskolai napközis ebéd
409,50 forint, a menzás ebéd 370 forint lesz januártól, a fel-
nõtt étkezés térítési díját 630 + ÁFA összegben állapította
meg a testület. 

A továbbiakban elfogadták a Bábolnai Százszorszép
Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõje által készített tájé-
koztatót, illetve a napirendi pont kapcsán az intézmény mû-
ködési engedélyének módosítására, nyári nyitva tartására
vonatkozóan hoztak határozatokat. Megtárgyalták továbbá
az intézmény jövõ évi munkatervét is, melyet egyhangúlag
fogadott el a testület.

Nem változnak a helyi adók, errõl is döntöttek. Ezt köve-
tõen a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évrõl
szóló beszámolóját értékelték. A napirendi pont kapcsán
szóba kerültek a tavaly benyújtott pályázatok. Ezek közt
említésre méltó a testvértelepülési programok lebonyolítá-
sára benyújtott, folyamatban lévõ elképzelés, valamint a ta-
nyagondnoki szolgálatfejlesztésre, vagyis a mikrobusz-vá-
sárlásra vonatkozó igény, és már sikeres elbírálásban ré-
szesült a Rózsaerdei úti játszótér megújítására vonatkozó
törekvés. Ez utóbbi korszerûsítéshez mintegy 3 millió 800
ezer forintot nyert el a város, a beruházáshoz vállalt önrésze
több mint egymillió forint. 

A folytatásban megtárgyalták a Bábolna Gyógyfürdõ In-
gatlanfejlesztõ, Beruházó Kft „va” végelszámolását. Az in-
tézkedések eredményeképpen a tartozás nélkül megszün-
tetendõ társaság teljes vagyona az önkormányzatot illeti
majd meg.  A napirend kapcsán elhangzott, hogy a város
továbbra sem hagy fel a fürdõfejlesztési szándékával, de
egy cég mûködtetését és finanszírozását a továbbiakban
nem vállalja. A végelszámolás során költség nem merült fel.

Elfogadták a 2014. évi belsõ ellenõrzési tervet, majd kine-
vezték a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sport-
központ élére Török Sándort, aki 2018. november 30-ig tölt-
heti be intézményvezetõi pozícióját. 

Az ülés menetében a helytörténeti gyûjtemény méltatása,
létrehozásának beszámolója következett. Az egyebek napi-
rendi pont során fakivágással foglalkoztak, valamint a me-
gyei labdarúgó szövetség kérelmét tárgyalták. A zárt ülésre
tervezett napirendre tûzött fellebbezés megtárgyalását el-
halasztották a képviselõk. 

A grémium december 19-én ül ismét a tárgyalóasztalhoz.  

Hasznos megjegyzésekkel, aktívan állt a közmeghallga-
tás alkalmához a helyi lakosság. 

A nyilvános fórumot a megújult Szabadidõközpontban
tartotta meg az önkormányzat vezetése november 27-én.
A szolgáltatók, vállalatok  illetve a rendõrörs képviselõi is je-
len voltak a városgyûlésen, ez különösen eredményessé
tette azt. 

A fórum a korábbi évek hagyományainak megfelelõen az
idei esztendõben történt legfontosabb történések és ese-
mények áttekintésével vette kezdetét, így az összefoglaló
érintette a közigazgatási változásokat, az éves költségve-
tést, de szóba kerültek az intézmények mûködtetése mellett
a beruházások és fejlesztések is. Ez utóbbiak közt kétség-
telenül a legjelentõsebb az intézmények energiaracionali-
zálása volt. A beruházásokon túl elõtérbe került a filagória,
a mûfüves és a BMX pálya kialakítása, valamint a munka-
helyteremtõ intézkedések. 

A városgyûlés témái közt a település jövõbeni fejlesztési
elképzelései is helyet kaptak, így például a konyhaépítés
szándéka, a zöldterületek parkosítása, a tekepálya megújí-
tása, és szóba került egy mentõállomás építése is. Bábolna
életében az idei: jubileumi esztendõ. Az évfordulós ünnep-

lés mellett a közmeghallagtás alkalmával sem mehettek el
szótlanul a jelenlévõk. Az év zárását is jelzõ közmeghallga-
táson a városvezetõ megköszönte a lakók felajánlásait,
mellyel a a helytörténeti gyûjtemény létrehozását támogat-
ták. 

A közigazgatás átalakítása kapcsán a jövõ év feladata: a
kormányablakok mûködtetésének terve is terítékre került.
Mint elhangzott, az okmányiroda a jövõ év áprilisától Bábol-
nán is kormányablakká alakul, mely reggel 8 órától este 8
óráig fogadja majd az ügyfeleket. A témában említésre ke-
rültek a járások kialakításával együtt járó változások, vagy
éppen a Bana-Bábolna Közös Önkormányzati Hivatal meg-
alakulása. 

A közmeghallgatás fájó pontja a Bábolnai Általános Isko-
la ügye, mely január elsejétõl, jogszabály alapján állami
fenntartásba került, a változásoknak köszönhetõen az ön-
kormányzat kizárólag az intézmény mûködtetését látja el.

A településsel kapcsolatban az utak állapota, üres lakóte-
rületek, ingatlanok fûnyírása, karbantartása, a fürdõ, tan-
uszoda építése, a Rózsaerdõn kivágott erdõ ügye illetve a
fatelepítések kérdése generált kérdéseket a lakosság köré-
bõl.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

KÖZMEGHALLGATÁS: FÓKUSZBAN A VÁROS ÜGYE
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BÁBOLNA ZÖLD TELEPÜLÉS
Bábolna hazánk kel-

lemes, zöldövezetek-
ben gazdag települé-
sei közé tartozik. Váro-
sunk önkormányzata
minden évben virá-
gokkal, fákkal, cser-
jékkel ülteti tele a köz-
tereket. Az õsz folya-
mán nagy volumenû
faültetésre került sor,
elsõsorban azokon a

területeteken ültettek, mely zöldterületek kopárabbak vol-
tak, vagy az ott lévõ fákat letördelték, netán tönkrementek.

November elsõ heteiben közel 950 ezer forint értékben
80 facsemete és 280 cserje, illetve sövénynövény került a
közterületekre, melyek a BMX pálya környékét, az Ifjúsági
lakótelepet és a Mészáros utat díszítik.

Az önkormányzat a lombos fákkal a városi klímát és szá-
razságot tûrõ, legfõképpen õshonos fajták kiválasztását
szorgalmazta, de néhány más, gyorsan növekvõ fát is be-
szereztek. A fák közül a császárfa lesz a leghamarabb
lombkoronát adó, leggyorsabban növekedõ fafajta, melyet
korábban a temetõ bejáratához is ültettek. Hársak, gömb-
kõrisek, japán akác és néhány sövénynövény, cserje is új-
donságként hat majd tereinken, utcáinkon.

A szolgáltató a fákat kedvezményesen vásárolta. A faülte-
tést a településgazda irányítása mellett városunk közmun-
kásai végezték, õk fogják öntözni, gondozni is azokat.

ÉLELMISZER SEGÉLY
RÁSZORULTAKNAK

Magyarországra 2006 óta érkezik európai uniós élel-
miszersegély, amelyet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal megbízásából segélyszervezetek, köztük a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület oszt szét a rászoruló
családok között. Bábolna Város Önkormányzata a kez-
detekkor csatlakozott a programhoz, melynek megvaló-
sítását a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ végzi.

Idén november 25-27 között a családsegítõ Zrínyi ut-
cai épületében vehették át a Bábolnán élõ rászorulók a
lisztet, száraztésztát, kekszet, mûzlit és instant leveseket
tartalmazó csomagjukat. A külsõ pusztákra november
28-án és 29-én az önkormányzat kisbuszával szállították
a tartós élelmiszereket tartalmazó csomagokat az ott la-
kók részére.

KAJÁNDI IVÓVÍZ FARKASKÚTON
Farkaskút ivóvízellátása régi probléma. Hosszú évtizede-

kig a szomszédos baromfitelep kútjáról kapták a vizet, de
az istállók mosatásakor, vagy a telep nagyobb vízfelhaszná-
lása idején nyomásproblémák adódtak. A baromfitelepet
mûködtetõ cég sem szorgalmazta a hosszú távú megol-
dást, így Bábolna Város Önkormányzatának más megol-
dást kellett keresni.

A képviselõ-testület többször tárgyalta az ügyet, a Bábol-
nai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. pedig számtalan
megoldási javaslattal állt elõ. Farkaskúton önálló kutat nem
lehetett fúrni, mert az a szennyvízelvezetõ rendszer kiépíté-
sét is indokolta volna a hatóság részérõl, így az olcsóbb és
egyszerûbb megoldást választotta az önkormányzat. A tele-
püléshez közel esõ Kajánd ivóvízkútját látták el nagyobb
teljesítményû szivattyúval, és föld alatt húzódó vezetéket
építettek Farkaskútra. 

A munkálatok október elején kezdõdtek, a kivitelezés no-
vember közepére már be is fejezõdött, így a farkaskútiak is-
mét tiszta vizet önthetnek poharukba.

SIKERES VÉRADÁSI AKCIÓ UTÁN
November 21-én harmincöten vállalták a tûszúrást, a lét-

számban azonban négy új véradót is fellelhetett Morovicz
Józsefné, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének titká-
ra. Az új rendszer szerint három óra állt a véradást bonyolí-
tók rendelkezésre. Így a megjelentek számával elégedett-
ségét fejezti ki a helyi titkár. Mint elmondta, idén is akadt,
akit a véradást megelõzõ szûrõvizsgálaton kellett elutasíta-
ni, ezúttal ketten vérszegénység miatt nem adhattak vért.

Morovicz Józsefnétól azt is megtudtuk, sokakat a munka-
helyi kötöttségek és az esõs idõjárás tartott vissza, de így is
folyamatos volt a véradás. A levett vér városunkból a Me-
gyei Vérellátó Központba, Tatabányára került.

ÁCS–BÁBOLNA
MENETREND

A november 27-i közmeghallgatáson felmerült, hogy a
Bábolna és Ács közötti autóbuszjárat menetrendjét te-
gyük közzé. Az interneten egyébként megtalálható az
adott menetrend, de most közzé tesszük azt.

indul érkezik
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 6:30 6:43
tanszünetben munkanapokon
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 6:30 6:43
iskolai elõadási napokon
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 7:30 7:43
szabad és munkaszüneti napokon
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 10:30 10:43
munkanap
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 12:30 12:43
munkanap
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 13:30 13:43
szabad és munkaszüneti napokon
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, cukrászda 15:11 15:21
munkanap
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 15:30 15:43
tanszünetben munkanapokon
Bábolna, autóbusz-forduló–Ács, községháza 15:30 15:43
iskolai elõadási napokon
Bábolna, ABC–Ács, Komáromi utca 15:31 16:10
munkanap

indul érkezik
Ács, községháza–Bábolna, ABC 6:18 6:56
munkanap
Ács, cukrászda–Bábolna, autóbusz-forduló 6:34 6:44
munkanap
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 10:07 10:20
szabad és munkaszüneti napokon
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 11:07 11:20
munkanap
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 13:07 13:20
munkanap
Ács, cukrászda–Bábolna, autóbusz-forduló 13:28 13:38
munkanap
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 16:07 16:20
tanszünetben munkanapokon
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 17:05 17:18
iskolai elõadási napokon
Ács, községháza–Bábolna, autóbusz-forduló 17:07 17:20
szabad és munkaszüneti napokon



BÁBOLNAI FÓRUM 2013. december

www.btv.hu 5

KÖSZÖNET ILLETI ÕKET
Az Idõsek világnapja a 20. század nehézségeit, hábo-

rúit és eseményeit megélõ generáció elismerésére ad
alkalmat. Bábolnán sem felejtették el a szépkorúakat,
ünneplésükre a megújult Szabadidõközpontban terem-
tett lehetõséget a város november 21-én. 

A nyitánykor dr. Horváth Klára
polgármester köszöntötte Bábolna
legidõsebb lakóit, és egyben meg-
köszönte azt az építõmunkát, me-
lyért a jövõ generációi is hálával
tartoznak. 

– Önök, életük nagy részét a hu-
szadik században élték, háborúk,
elnyomások és válságok idején.
Sok szörnyûségen és megpróbál-
tatáson mentek ekeresztül. Ezt a fi-
ataloknak is el kell ismerniük.
Önök azok, akik a rombolás és
pusztulás korszakaiban is építeni
próbáltak. – kezdte beszédét a vá-
rosvezetõ az idõsek világnapján
mondott köszöntõjében. 

Mint fogalmazott, az elismerés
legszebb módja az, ha megteremtjük annak lehetõségét,
hogy az elõttünk járó generáció az élete alkonyát napfény-
ben élhesse. Ez egyéni és közösségi feladat egyaránt. Fel-
adata van a családnak, hogy gondoskodjon az idõsebb
családtagokról. Feladata van másrészt a társadalomnak is,
hogy azok számára, akik idõs korukra család nélkül marad-
tak olyan intézményeket hozzon létre, melyek megvédik
õket. A polgármester beszédében megvétózta azokat a

gazdasági megfontolásból született megállapításokat és
nyilatkozatokat, melyek a magyarországi idõsek egyre nö-
vekvõ átlagéletkoráról, mint társadalmi, pénzügyi problé-
máról szólnak. Ezzel szembe állítva mondott köszönetet az
ünnepelt szépkorúaknak, mert hagyományainkat megõriz-
ték, ápolták és továbbadták, jelképesen fogalmazva, fákat
ültettek a jövõ nemzedékeinek.  

Beszédét követõen a polgármester egy kis meglepetés
nyereményjátékkal kedveskedett az idõs korú közönség-
nek. Öt, tíz és tizenöt ezer forintos ajándékutalványokat sor-
solt ki, a résztvevõk születési dátuma alapján.

A folytatásban Valter Ferenc operaénekes zenés színházi
mûsorával szórakoztatott. A Magyar Állami Operaház ma-
gánénekese népszerû operaáriákból, musical-ekbõl és dal-
játékokból válogatott. A mûsort követõen tortával vendégel-
ték meg a közönséget.

Legidõsebb lakosainkat köszön-
tötte dr. Horváth Klára polgármester
és Berkesné Szûcs Ágnes a Szociá-
lis Gondozási Központ vezetõje no-
vember 21-én a délelõtti órákban.

Elsõként a 97 esztendõs Törköly
Pálnét látogatták meg Toldi utcai ottho-
nában. Ida néni Nagyigmándon szüle-
tett, az iskola befejeztével Budapestre
került, férjhez ment, itt született elsõ
lánygyermeke. Férje korai halála után
az ’50-es évek elején Bábolnára jöttek,

szakácsnõként, majd baromfigondo-
zóként dolgozott. Második férjétõl há-
rom fiúgyermeke született. 1973-ban
vonult nyugdíjba, azóta is Bábolnán,
lányánál él jó erõben, egészségben. 

Ezután a Zrínyi utcába vezetett
utunk, ahol a köszöntõk településünk
legidõsebb férfilakosát, Tóth Imrét lá-
togatták meg. Imre bácsi tõsgyökeres
bábolnai, Ölbõ pusztán született, idén
tölti be 90. életévét. Az elemi iskola
után kovácsnak tanult egy banai mes-
ternél, aztán a bábolnai gazdaságban

dolgozott. A második világháború ide-
jén Németországba küldték a gazda-
ság lovaival, melyeket a pusztulás elõl
oda menekítettek. Külhonból hazatér-
ve hamarosan besorozták katonának,
ahol a lovak mellett gyakorolhatta
szakmáját, késõbb a határõrség hiva-
tásos állományába került. 1950-ben fe-
leségül vette bábolnai kedvesét, egy fi-
uk és egy lányuk született. Ma már
unokáik és dédunokáik szereznek örö-
met mindennapjaikban.

LEGIDÕSEBBJEINKNEK JÁRÓ APRÓ FIGYELMESSÉG
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SZÜLÕK AZ ISKOLAPADBAN
Évek óta az õszi szünetrõl visszatérve szervezzük meg a

nyílt napokat az általános iskolában.
Az elõzõ évek tapasztalatait figyelembe véve, a nagyobb

érdeklõdésre való tekintettel az alsó tagozaton 2 napot, a
felsõ tagozaton 1 napot szenteltünk ennek a rendezvény-
nek. Az idén november 5-én, 6-án és 7-én vártuk tanulóink
szüleit, hozzátartozóit, hogy beülhessenek az iskolapadok-
ba és betekinthessenek az osztályok tanórai munkájába. 

A szülõk, nagyszülõk az adott tanórán egy számukra
nem mindennapi környezetben és helyzetben láthatták
gyermekük tanórai tevékenységét. Meggyõzõdhettek az
osztálytársak tudásáról, a közösségbe járó tanulók egy-
máshoz való viszonyáról és a pedagógus munkájáról is. Az
érdeklõdõk ízelítõt kaptak abból, milyen az órák légköre és
hangulata.

Tudjuk, hogy manapság nem egyszerû a munkahelyekrõl
néhány órára eljönni. Ennek ellenére a korábbi évekhez ké-
pest nem apadt a szülõk érdeklõdése és részvételi aránya.
Legtöbben az elsõ és második osztályos gyerekek munká-
ja iránt érdeklõdtek, de a 3-4. évfolyamokon, sõt a felsõ ta-

gozaton is szép számmal ültek be anyukák és apukák a
tantermekbe.

Köszönjük a szülõknek, hozzátartozóknak és minden ér-
deklõdõnek, hogy éltek az iskola által kínált lehetõséggel,
és részt vettek a nyílt órák valamelyikén. 

Peresztegi Gáborné igazgató

„A tisztaság fél egészség, betartani kötelesség!
Vitamin s nem édesség, elkerül a betegség!”

(Sándor Levente 3. b)
Iskolánkban rendhagyó módon megint csak a november

végi idõszakban egészségnapot és egészséghetet szervez-
tünk. Az alsós osztályokban (1.-4. osztályban) a pedagógu-
sok minden napra érdekes programokkal  színesítették  a
tanulók napi elfoglaltságát, amelyek természetesen a moz-
gáshoz és egészséghez kapcsolódtak. Ellátogattak a váro-
si zöldségüzletbe, ahol megvizsgálták és megismerték a
különbözõ zöldség- és gyümölcsfajtákat, fogápolási teen-
dõkkel kapcsolatosan hallgathattak elõadást, és a mozgás
sem maradt el, iskolaköröket kellett lefutni a gyerekeknek.
Összefoglalásként pedig kreatívabbnál kreatívabb plakáto-
kat készítettek a sporttal ,mozgással és az egészséggel
kapcsolatosan.

A felsõs évfolyamok számára egy teljes nap keretében
zajlott le a  témanap. A napi program egy kis labdás moz-
gással kezdõdött, majd a  8.B osztályos lányok zenés át-
mozgatása következett, amellyel mindenkit alaposan feléb-
resztettek. A nap további részében nagyon tartalmas elõ-
adássorozat következett, legfelsõbb évfolyamosok a rend-

õrség elõadóitól a mai világ aktuális témáiról, az Internet ve-
szélyeirõl, drogfogyasztásról és prevencióról hallhattak.  Az
5. és 6. évfolyamon  pedig fogápolási tudnivalókat és
egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteket sajátít-
hattak el. A nap vége természetesen mozgással zárult:  egy
nagyon jó hangulatú sorversenyen vettek részt a felsõsök,
amelynek  egy kis részébe a pedagógusok is bekapcsolód-
tak. A jutalom sem maradhatott el, minden tanuló egy müz-
li szeletet kapott, amelyet ezúton is köszönünk az Édes-
Kettes Bt.-nek és a Bernáth családnak. Köszönet még a kol-
légáknak, hogy ilyen jól együttmûködve, egy élményekkel
teli napot tudtunk teremteni a gyerkõcök számára, hiszen a
legfontosabb, hogy a mosoly ott volt az arcokon egy egész-
séges nap végén.

Csongrádi Péter
Szántó Zoltánné és Patakiné Rezsek Gabriella, szervezõk

EGÉSZSÉGNAP AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A fogmosás
A tisztálkodás jó dolog,
akkor boldog az ember,
ha fogat mos.
A mosolyod is elárulja,
milyen ember vagy valójában.

Ha szép a fogad rendszeretõ,
ha fekete, orvoshoz menetelõ.
Ezért inkább moss fogat,
s légy jó ember te magad!

(Trifusz Katalin 3. a)
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RENDEZVÉNYEK
A PÁLYAVÁLASZTÁS

JEGYÉBEN
Végzõs diákjainkkal november 8-án

Tatára látogattunk a megyei Pályavá-
lasztási Kiállításra. A rendezvényen
megyénk szinte valamennyi középis-
kolája jelen volt. A tanulók informálód-
hattak a különbözõ iskolatípusokról,
kérdezhettek az intézményeket képvi-
selõ tanároktól, diákoktól, szakmai be-
mutatókat tekinthettek meg. Volt lehe-
tõség angol, német, illetve pályaorien-
tációs teszt kitöltésére is.

November 15-én iskolánkba invitál-
tuk elsõsorban Gyõr középiskoláinak
képviselõit a SULIBÖRZE keretében.
12 gyõri középiskola, a tatai Jávorka
Szakközépiskola és a helyi lovasiskola
fogadta el meghívásunkat. E rendez-
vényt évek óta a GYÖK-kel közösen
rendezi meg iskolánk. A 7-8. évfolya-
mos diákok képet kaphattak a közép-
iskolák nyújtotta lehetõségekrõl, tago-
zatokról, szakokról, a felvétel módjáról,
a megszerezhetõ képzettségrõl, a di-
ákélet sokszínûségét is igyekeztek be-
mutatni az elõadók. Talán ez volt min-
den esetben a legnagyobb „kedvcsi-
náló”. Tanulóink nagy része ellátoga-
tott a középiskolák által szervezett
úgynevezett  „ nyitott kapuk” napjára
is, itt az adott intézmény tárgyi felsze-
reltségével is megismerkedhettek. A
tájékozódás után következik a neheze,
a tényleges döntés, és a központi írás-
beli vizsga teljesítése.

Bízunk abban, hogy rendezvénye-
inkkel is hozzá tudtunk járulni a helyes
döntés meghozatalához. Tanulóinknak
sok sikert kívánunk a felvételi vizsgá-
hoz!

Veresné Szkocsek Mária 
pályaválasztási felelõs

SZÉP SIKEREK A BOLYAI CSAPATVERSENYEKEN
Már évek óta részt vesz iskolánk matematikából a címben említett versenyen.

Néhány éve anyanyelvbõl is nevezünk diákjainkkal. A versenyt hosszas, szorgal-
mas munka elõzi meg, hiszen nemcsak az ismeretek elsajátítása fontos, hanem
a tanulóknak együtt is kell mûködni, közösen kell a döntéseket meghozniuk a
feladatok megoldása során. Ezért is lesz egyre népszerûbb a verseny, hiszen a
diákok elmondása alapján csapatban dolgozni jó. Nem véletlen, hogy a verseny
mottója is így hangzik:” Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb ér-
ték az életben” 

Ebben a tanévben szép sikereket könyvelhetünk el. Matematikából a 6. a osz-
tály csapata- Kocsis Anett, Szabó Lotti, Bagó Dániel , Bors Balázs – megnyerte
a megyei döntõt, így õk képviselték Komárom- Esztergom megyét a november
23-án Budapesten megrendezett országos döntõn. Itt sem vallottak szégyent, a
középmezõnyben végeztek. Felkészítõ tanáruk Kassai Éva.

Az anyanyelvi verseny körzeti fordulóján Komárom – Esztergom megye és
Gyõr-Moson-Sopron megye diákjai mérték össze tudásukat évfolyamonként.

Eredmények: 6. hely 6. évfolyam csapata: Czefernek Dorka, Hérics Tímea, Ko-
csis Anett, Bagó Dániel Felkészítõ tanár: Szabóné Hornok Ildikó. 2. hely 7. évfo-
lyam csapata: Lincz Brigitta, Király Viktória, Mátyás Kata, Panák Zsófia Felkészí-
tõ tanár: Veres Zoltán. 1. hely 8. évfolyam csapata: Kéri Virág Mariann, Németh
Kitti Ildikó, Balázs Márk, Soós Gábor. Felkészítõ tanár: Veresné Szkocsek Mária

A nyolcadikosok csapata képviseli a két megyét a december 7-én Tatán meg-
rendezésre kerülõ országos döntõn.

Gratulálunk tanítványainknak a szép eredményekhez!
Veresné Szkocsek Mária

MATEMATIKA VERSENY
Az õsz bõvelkedett matematikaversenyekben.
A Gárdonyi napok alkalmából szervezett körzeti matematikaverseny: 4.

évfolyam 1. hely: Nagy Adél. 6. évfolyam 2. hely: Kocsis Anett. 8. évfolyam 3.
hely: Kelemen Kitti.

Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny iskolai fordulója: 5. évfolyam 1.
hely: Szünstein Rebeka; 2. hely: Döbrösy Levente; 3. hely Szegedi Gergõ. 6. év-
folyam: 1. hely Kocsis Anett; 2. hely Szabó Lotti; 3. hely Czefernek Dorka. 7. év-
folyam: 1. hely: Sulyok Ákos; 2. hely Lincz Brigitta; 3. hely Király Viktória. 8. év-
folyam: 1. hely:  Janus Martin. 2. hely Körmendi Szilárd. 3. hely Németh Kitti.

ANGOL FORDÍTÓVERSENY
A Gárdonyi iskola angol fordítóverseny döntõjében, Gyõrben, három tanulónk

vett részt. 7. osztályos kategória: Mátyás Kata 7. helyezést, Lincz Brigitta 9. he-
lyezést ért el. A 8. osztályosok között Dezsényi Gábor 6. helyezést szerzett. 

2013. novemberében ünnepeltük az
általános iskola új épülete átadásának
30. évfordulóját.

Ebbõl az alkalomból rendeztünk ve-
télkedõt a felsõ tagozatos osztályok
négyfõs csapatainak részvételével.

A 9 fordulóból álló versenyfeladato-
kat igyekeztünk változatosan összeállí-
tani. Elõzetesként kaptak diákjaink  is-
mertetõt az intézmény fennállásáról,
fejlõdésérõl, az itt tanító korábbi peda-
gógusokról és munkájukról, a korábbi
évtizedek  fejlesztéseirõl.

Megszokott vetélkedõs feladatok,
mint csapatnév választás és bemutat-
kozás, TOTÓ, villámkérdések, mozaik-
kép kirakás, keresztrejtvény és ka-
kukktojás mellett  más érdekességek
is szerepeltek.

Ilyen volt a rajzos és szöveges fel-
adat a jövõ iskolájáról, valamint az is,
hogy 30 évvel ezelõtti és mai tárgya-
kat, eszközöket aggattunk egy tanuló-
ra és ezeket kellett felismerni és a
megfelelõ korba helyezni,
továbbá tantárgyakat kellett
„elmutogatni”, a csapattár-
saknak pedig felismerni.

A bábolnai oktatás elmúlt
évtizedei, jelene és jövõje is
szóba került a feladatok
kapcsán. A diákok a tõlük
megszokott módon gyor-
san és kreatívan dolgoztak.
Tanulságos, szórakoztató
délutánt tölthettek együtt
pedagógusok és diákok
egyaránt. A legjobban telje-

sítõ két csapat az 5. a osztályosok
Agymenõk csapata- Bernáth Ádám,
Dibusz Luca, Döbrösy  Levente, Simon
Dóra – és a 8. a osztály 1Nsúly csapa-
ta- Balázs Márk, Kéri Virág Mariann,
Németh Kitti Ildikó, Soós Gábor-voltak.

Veres Zoltán

T A N U L M Á N Y I  V E R S E N Y E K

ISKOLATÖRTÉNETI VETÉLKEDÕ
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KATALIN BÁL
Már 12 éve szervezzük meg az óvo-

da-bölcsõde jótékonysági bálját.
2002 évben egy lelkes szülõi csapat

kezdeményezésére indult útjára a ren-
dezvény. Azóta a báli bevételek nagy-
mértékben segítették az intézményünk
tárgyi feltételeinek gyarapodását, töb-
bek között kiépítettük az óvoda-rádiót,
rendezvényeinkhez színpadot építet-
tünk az udvarra, só-szobát alakítottunk
ki, csoportjainkban kicseréltük a fekte-
tõket, asztalokat, székeket, hordozha-
tó számítógépet vásároltunk, melyet a
csoportjainkban is használhatnak, va-
lamint játékkészletünket gyarapítottuk. 

A bál jó hangulatát az elmúlt évek-
ben is mindig, valamilyen mûsorral
alapoztuk meg, ezúttal sem volt ez
másként. A bál nyitásaként a résztvevõ
szülõk viszontláthatták gyermekeiket
az intézmény éves programjaiból ös-

szeállított vetítésen, melynek elkészíté-
sében és vetítésében a Btv Kht. volt se-
gítségünkre. Az elõzõ évhez hasonló-
an meglepetésvendégünk Magyar Atti-
la volt, aki poénjaival szórakoztatta a
résztvevõket és színesítette a tombola-
húzást is. 

A bál sikeréhez hozzájárult a szerve-
zõk aktív munkája is. Köszönjük a szü-
lõknek a segítséget, valamint támoga-
tóinknak a hozzájárulást.

2013. évi Katalin bál támogatói: Agrofil
2000 Kft.; Alapi László; Anna Wellness
Flabélos; Angyalné Debreceni Edina;
Aranypatkó Eurós Bolt; Ágostonné Bernáth
Ildikó; Bábolna Hús Kft.; Bábolna Pékség;
Bábolna Város Önkormányzata; Baráth
Gáborné; Bástya Sörözõ és Pizzéria;
Bednár Sándorné; Bednárné Vizeli Csilla;
Berta Sándor; Bertáné Knoll Julianna;
Berton Autó; Bioporta; Btv Kht.; Cafe Bábol-
na; Coop áruház Bana; Coop áruház Bábol-
na; CBA; Csillag József és családja;
Czigány Márta; DBF -2009 Kft.; Dezsényi

Edit; Farkas Helga; FlórAgro Gazdabolt;
Foxbit Irodacentrum; Frézia virágbolt; Fõnix
Virágbolt; Grófné Csapó Csilla; Grónyi Eri-
ka; Hadverõ Ferencné; Hanaszek Tamás;
Heszler Zsolt; Homoki Judit; Horváth Csa-
ba; dr. Horváth Klára; Horváthné Szûcs Zsa-
nett; Istenesné Nagy Zsuzsa; Jin Qui Kft.;
Kériné Váradi Mariann; Kozma Szilárd;
Kovácsné Geszterédi Henriett; Láng Kriszti-
án és Pábli Zsolt; Lecho Chef Kft.; Liszkai
László; Lovasbolt; Lovász Jánosné; Magyar
Attila; Marcinkó Ágnes; Marhenszki Enikõ;
Marosvári Zoltán; Medián Bt.; Nagy István;
Nagy Lászlóné; Martini Divat; Némedi Esz-
ter; Oszicsanszky Tatjána; Pankovics Viktó-
ria; Pap Kálmán; Péter Attila; Prekler László;
Reál Élelmiszer; Sáhó Fanni; Sáhóné Hor-
váth Márta; Sós Istvánné; S-NA Euro Kft.;
Szabó Éva; Szabó Lászlóné; Szakácsné
Nagy Renáta; Szalai Éva; Szalai József;
Szendi Józsefné; Széles Lajos; Szilvási
Margit; Török Sándor; Trifusz Péter;
Veresné Szkocsek Mária; Vidovics Anna; Vi-
rág Vanda; Vizeli Viktória. Az intézmény Szü-
lõi szervezete. Az óvodai és bölcsõdei cso-
portok.

MÁRTON-NAP

Az idei évben 3. alkalommal rendeztük meg az egyre
népszerûbb programunkat, a Márton-napi lámpás felvonu-
lást november 11- én. A gyerekek nagy izgalommal készül-
tek a délutánra, amelyen csoportonként játszóházi tevé-
kenység keretében elkészíthették saját lámpásukat. A lám-
pások, az óvónénik és az alapanyagokat összeállító, díszí-

tõ gyerekek, szülõk kreativitásának köszönhetõen különfé-
lék lettek. A lámpásokhoz felhasználtunk, papír és egyéb
hulladéknak számító anyagokat (mûanyag palack, tejes do-
boz), melyet különféle figurákkal díszíthettek. A kézimunka
szakkör kérésünkre varrt  egy liba figurát, melyet kosárba
tettünk, és tervünk szerint a felvonulás elején a gyerekek vit-
tek volna. 

A lámpások elkészülte után kezdõdött volna a felvonulás
a település központjáig, amely sajnos az idei évben a viha-
ros szél miatt, az óvoda épületében történt. Csoportonként
a gyerekek elõadták a résztvevõ szülõknek e jeles nappal
kapcsolatos dalaikat, verseiket, történeteiket. Ezt követõen
világító lámpásokkal kivonultak az öltözõbe, ahol terített
asztal várta õket: az ilyenkor szokásos hagymás zsíros ke-
nyér és tea.

Úgy gondolom a felvonulás elmaradása nem gátolta
gyermekeinket, hogy maradandó élményhez jussanak, hi-
szen az alkotás öröme és a szülõkkel közös együttlét így is
megvalósult számukra.

Köszönjük a szülõknek az aktív részvételt, valamint ren-
dezvényünk támogatóinak, hogy hozzájárultak programunk
színesítéséhez.

Támogatóink voltak: Bábolna Hús; Bábolna Pékség;  Bábol-
na Café; Bástya Sörözõ; Iskolai Napköziotthon;  Kézimunka
szakkör; Szülõi szervezet.

Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ

Ki gondolta volna, hogy szeretett, gyermekkori játékmackóink bevonul-
tak a történelembe. Mindez az óvoda emeleti galériáján november 28-án
megnyitott kiállításon derült ki, ahol Kovács Ágnes mackógyûjteményét
csodálhatták meg az intézmény csemetéi. 

Szendi Józsefné óvodapedagógus mesélte el az ovisoknak, milyen
régóta kedvenc játék a maci. Mint mondta, 1834-ig tudta visszakeresni e
jóságos, tekintélyt parancsoló brummogó erdõlakók játék- és mesesze-
repét. Érdekes, hogy a valóságban az emberre veszélyes, kerülendõ ra-
gadozó miként vált a mesék jóságos szereplõjévé, gyerekek bújós plüss-
macijává. 

Az nyilvánvaló, minden apróság kedvenc állata lett a meséknek kö-
szönhetõen, megannyi történet szövõdik köré, számtalan rajz- és bábfilm
kedvelt figurája. Az ovisok érdeklõdve hallgatták óvó néni mackós törté-
neteit, aki kérdéseivel még inkább felcsigázta az apróságok érdeklõdé-
sét. A gyerekek is sokat tudtak már a mackók mesebeli tevékenységérõl,
és az is kiderült, szinte mindenkinek van otthon ilyen kedvence.

JÁTÉKMACKÓ-TÖRTÉNELEM – AZ ÓVODAI GALÉRIA DECEMBERI KIÁLLÍTÁSÁN
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Iskolánk új épületének 30 éves
fennállása alkalmából ünnepséget
szerveztünk a Bábolnai Általános Is-
kolában. A rendezvényünkre meg-
hívtuk a 30 évvel ezelõtti nevelõtes-
tület tagjait. Az elmúlt hetekben az
évfordulóra készülve két versenyt is
hirdettünk tanulóink számára.

A „Mi iskolánk” címû rajzpályázatra
közel 70 alkotás érkezett. A gyerekek
munkáiból Tóth Zoltánné kolleganõ
színvonalas kiállítást szervezett.

Jó hangulatú iskolatörténeti vetélke-
dõt szerveztek kollégáink, Veresné
Szkocsek Mária, Hegyi Dóra, Szabóné
Hornok Ildikó és Veres Zoltán pedagó-
gusok. A felsõ tagozatos osztályok
csapatai mérték össze tudásukat. A
négy fõs csapatok közül az 5-6. évfo-
lyamon az 5. a osztály Agymenõk csa-
pata, a 7-8. évfolyam csapatai közül a
8. a osztály 1Nsúly csapata bizonyult a
legjobbnak. 

Ünnepségünket 2013. november 29-
én délután rendeztük az iskola mûvé-
szeti termében. Iskolánk pedagógusa-
ival és tanulóival együtt ünnepeltek az
1982/83-as tanév nevelõtestületének
megjelent tagjai. Részt vettek még ün-
nepségünkön önkormányzati képvise-
lõk, intézményvezetõk, szülõk, vala-
mint a Gyermek és Ifjúsági Önkor-
mányzat, valamint a Diákönkormány-
zat képviselõi is.

A Himnusz elhangzása után
Bierbauer Imre alpolgármester, címze-
tes igazgató mondott ünnepi beszé-
det, melyben áttekintette az elmúlt 30
évet, majd az iskola részérõl az utóbbi
néhány év nevelõ-oktató munkájának
eredményei hangzottak el.

Az ünnepi alkalomra egy kiadvány-
nyal készültünk. Ebben a jubileumi

számban az utób-
bi tanévek legfon-
tosabb eseménye-
irõl, rendezvényei-
rõl és legemléke-
zetesebb prog-
ramjairól adtunk
ízelítõt képekben
szeptembertõl jú-
niusig. 

Az ünnepségen
az említett kiad-
vány mellett em-
léklapot adtunk át
a 30 évvel ezelõtt
iskolánkba tanító
pedagógusoknak.

A rajzpályázaton
és az iskolatörténeti vetélkedõn ered-
ményesen szereplõ tanulóinkat a ren-
dezvényen jutalmaztuk, a díjakat
Dibuszné Hauser Zsuzsanna tankerü-
leti igazgató asszony adta át.

Élve az alkalommal, ünnepélyes ke-
retek között fejeztük ki köszönetünket
az OSI Food Solutions Hungary Kft.-
nek az 1 000 000 forintos támogatá-
sért, melyet a nyelvoktatás fejlesztésé-
re használhattunk fel. Az elmúlt tanév-
ben a támogatás felhasználásra került.
Interaktív táblát vásároltunk, melynek
összege a kiegészítõ eszközökkel -
projektorral, hangfalakkal - együtt
megközelítette az egymillió forintot, a
fennmaradó összeget pedig gyerme-
keink versenyeztetésére és nevezési
díjra költöttük. Az eszköz nagymérték-
ben segítette az idegen nyelv oktatá-
sát. 

A támogatást megköszönve a cég
ügyvezetõ igazgatójának, Erdélyi
György úrnak emléklapot adtunk át.

Az ünnepi mûsort Rózsási Krisztina
4. osztályos tanuló szavalata, az Ano-

nim drámacsoport vidám elõadása, a
Cseperedõk néptáncegyüttes és a
Tiamo tánccsoport mûsora színesítet-
te.

Köszönöm elsõsorban kollégáimnak
a munkáját, és mindenkinek, aki hoz-
zájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény
létrejöjjön. Köszönöm az erkölcsi és az
anyagi támogatását Bábolna Város
Önkormányzatának, a KLIK Komáromi
Tankerületének, valamint helyi vállalko-
zóknak, Bernáth Tibornak,
Koppendorfer Tamásnak, Peresztegi
Gábornak és Szabó Ferencnek. 

Az ünnepség után kötetlen program-
mal folytatódott az este. Egykori tanít-
ványunk, Mohácsi Kata grafikai kiállítá-
sa, a rajzpályázat alkotásainak és a fo-
tógyûjtemény anyagának megtekinté-
se után kellemes hangulatú beszélge-
tések, régi emlékek felidézése mellett
láttuk vendégül a résztvevõket.

Reméljük sokaknak sikerült kelle-
mes, örömteli perceket szerezni.

Peresztegi Gáborné
igazgató

A bábolnai segítõket köszöntötték 14-én az Ötösfogat ét-
terem Pettkó termében. A köszöntés már hagyomány váro-
sunkban. Idén is a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, va-
lamint a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének tagjait ül-
tette terített asztalhoz a város vezetõje, hogy kötetlen be-
szélgetés mellett megköszönje a szociális szférában tevé-
kenykedõ munkatársak áldozatos munkáját.

Dr. Horváth Klára polgármester a helyi szociális intéz-
ményt érintõ idei változásokat taglalta köszöntõjében. Mint
hangsúlyozta, a város legkisebb létszámú intézményének
munkatársai magas színvonalon, hivatástudattal végzik ál-
dozatokkal járó napi feladataikat. 

Az idei esztendõ bõven hozott változásokat, mind a jog-
szabályok, mind pedig a személyi állomány tekintetében.
Mindezek jelentõs befolyásoló tényezõk. A változások elle-
nére a munka töretlen, így nem érezhetõek jelentõsen. A
munkatársak ezek ellenére is példaértékûen mûködtetik az
intézményt, melyért dr. Horváth Klára polgármester köszö-
netet mondott. Az ünnepi alkalommal a bábolnai vöröske-
resztes önkéntesek példamutató munkáját is elismerte a vá-
rosvezetõ. Mint mondta, az alapszolgáltatási központ és az

idõsek ellátásához kapcsolódó klub programokban gazdag
hétköznapi életének híre a környezõ településekre is elju-
tott. A város jól mûködõ szociális hálójára büszke polgár-
mester a segítõ szakmában tevékenykedõ munkatársak to-
vábbi munkájához erõt és boldogságot kívánt, hogy abból
azoknak is jusson, akiknek a legnagyobb szüksége van rá.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG AZ ISKOLÁBAN

AZ ELISMERÉS SZAVAI A SEGÍTÕK NAPJÁN
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– Egy adott társadalmat,
helyi közösséget az embe-
rek aszerint ítélik meg, ho-
gyan bánik elesettjeivel, mi-
lyen módon gondoskodik a
rászorulókról. Az önkor-
mányzatok egyik fontos te-
vékenysége és egyben fok-

mérõje is, a szociális ellátások minõségi biztosítása. Ezen
feladatok egy részének ellátása intézményünkön keresztül
történik – magyarázza az intézményvezetõ. 

Az alapszolgáltatási központ intézi Bábolna szinte min-
den szociális ellátását, így az étkeztetést, a házi segítség-
nyújtást, a tanyagondnoki szolgáltatást, a családsegítést, a
gyermekjóléti szolgálat mûködtetését, az idõsek nappali el-
látását. Tevékenységük során egyéneknek, családoknak,
csoportoknak és közösségeknek nyújtanak segítséget
problémáik felismerésében és megoldásában.

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ már tapasztalt
az irányítás területén, hiszen októberi megválasztását meg-
elõzõen tíz évig állt a központ élén.

Az alapszolgáltatási központ munkatársaira sokrétû, fele-
lõsségteljes feladatot ró munkájuk. Tudásukat és szakmai
tapasztalataikat igyekeznek a lakosság szolgálatába állíta-
ni: segítenek a segély- és egyéb hivatalos ügyek intézésé-
ben, támogatják a tartósan munka nélkül maradt álláskere-
sõk elhelyezkedésének  folyamatát, tanácsot adnak bármi-
ben, ha megkeresik õket.

– Sokan azt sem tudják, hogy ügyükkel hová fordulhat-
nak. Elsõdleges célunk, hogy tájékoztassunk, esetenként,
hogy mentesítsük ügyfeleinket a felesleges útvesztõktõl.

Rendszeres tanácsadásokkal állnak a bábolnaik rendel-
kezésére. A jogi ügyekben az európai uniós forrással mû-
ködtetett jogpont tud segíteni, ezt a szolgáltatást évekig
mûködtették az önkormányzat égisze alatt. A pszichológiai
tanácsadás ma is ingyenesen igénybe vehetõ lehetõség,
melyet elsõsorban a szülõk gyermeknevelési kérdésekben
keresnek fel. Az iskolában nincs pszichológus, és a legtöb-
ben nem tehetik meg, hogy Gyõrbe, vagy Komáromba
utazzanak kérdéseikkel. Az idõs korosztály hétköznapjait is
mozgalmassá teszik.

– Az Idõsek Klubjában valóban pezseg az élet. Igényeiket
igyekszünk maximálisan kielégíteni, hogy szebbé tegyük a
szépkorúak mindennapjait. A klubban mindig jó hangulat
uralkodik, tartalmasan telnek a napok. A klubtagok imád-
nak fõzni, sütni, kertészkedni, mulatni. Szinte minden héten
valami finomat készítenek, amit ott közösen el is fogyaszta-
nak. Sürögnek-forognak a konyhában, nyáron mûvelik a
kiskertet. Alkalmanként buzgón sütik a palacsintát, amit sa-
ját lekvárjaikkal ízesítenek. Már az ünnepekre készülnek, az
advent idõszaka varrogatással telik. Csak ennyit árulhatok
el, a többi meglepetés – meséli.

A szociális szféra áldozatokra képes embert kíván.
Berkesné Szûcs Ágnes szeret emberekkel foglalkozni, sze-
ret segíteni. Munkáját hivatással végzi, a segítségnyújtás
számára természetes, belsõ késztetés.

– Kollektívánk maroknyi, így vezetõként nem megterhelõ
feladat a közösség összetartása. Ebben az esztendõben
még két fõvel csökkent a létszám, jelenleg hatan vagyunk
az alapszolgáltatási központ berkeiben, így igencsak  csa-
ládias a légkör – meséli –, majd a munkatársak felkészült-
ségérõl beszél. 

– Valamennyiünk alátámasztott igénye, hogy haladjunk a
korral, de a törvény kötelez is rá bennünket, hogy feladata-
ink végzéséhez továbbképzéseken vegyünk részt. Szakmai
hátterünket kifogástalannak vélem. 

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ jövõre vonatko-
zó elvárásai közt szerepel, hogy a hozzájuk fordulók   a szá-
mukra legmegfelelõbb, legjobb gondozási formák közül
válaszhassanak, és a szükségleteiknek megfelelõ segítség-
nyújtást kapják. – A folyamatosan változó igényekhez kell
igazítanunk a szolgáltatásainkat. Az eltelt évek tapasztala-
tai, kialakított kapcsolataink, elvégzett munkánk, és azok a
kihívások, amelyekkel szembe kellett néznünk, rávilágítot-
tak arra, hogy nem elég, ha jó szolgáltatásokat nyújtunk
ügyfeleinknek. Nekünk a legjobb szolgáltatásokat kell nyúj-
tanunk. Nem elég, ha az élet minden elénk állított helyzeté-
ben a legjobbat nyújtjuk, de ennek feltételeit is minden
esetben garantálnunk kell. Szolgáltatásaink minõségének
biztosítása és folyamatos javítása az intézmény minden dol-
gozójának feladata. Megbízatásom lehetõség számomra,
hogy segíthessek azoknak, akik segítségre szorulnak. 

BERKESNÉ SZÛCS ÁGNES:
,,MÁSOK SEGÍTÉSE SZÁMOMRA TERMÉSZETES!”
Berkesné Szûcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetõje ismét meg-

kezdhette öt évre szóló megbízatását, miután a képviselõ-testület októberi ülésén rá-
bólintott kinevezésére. Ebben a küldetésben egyszerre kell magabiztos irányítóként
és együttérzõ segítõként helytállni: gondoskodnia kell egy támogató célú intézmény
hatékony mûködésérõl, miközben döntései emberi sorsok befolyásoló tényezõje le-
het. Feladata nem csekély.

A Komárom-Esztergom Megyei
Rendõrfõkapitányság Bûnmegelõ-
zési Alosztályának vezetõje,
Csonkáné Huszár Anita rendõr alez-
redes november 6-án az Idõsek
Klubjában járt, hogy bevonja a helyi
szépkorúakat is a rendõrség által in-
dított kortárssegítõ programba.

A rendõrség prevenciós intézkedé-
seinek egyikeként indult az idõskorú-
ak részére meghirdetett program,
melynek célja, hogy az érdeklõdõket
olyan információkkal lássák el, ame-
lyeknek köszönhetõen csökken a sé-
relmükre elkövetett bûncselekmények
száma. Köztudott, hogy éppen ez a

korosztály válik leggyakrabban bûn-
cselekmények áldozatává, ezért a bá-
bolnai Idõsek Klubjában is örömmel
fogadták a tájékoztató képzést. Töb-
ben közülük saját bõrükön is megta-
pasztalták már védtelenségüket a trük-
kös csalókkal és betörõkkel szemben. 

A bábolnai szépkorúak megismer-
kedtek a leggyakoribb bûncselekmé-
nyekkel, az elkövetési módszerekkel,
a megelõzési lehetõségekkel és az ál-
dozatvédelmi rendszer mûködésével.

Csonkáné Huszár Anita rendõr alez-
redes elmondta, az áldozattá válás
egyik legfõbb oka, hogy az idõsek
többsége gyanútlan, hiszen eseten-

ként még a lakásukba, házukba is
beengedik a tolvajt, mert jóhiszemû-
ségükben nem sejtik, hogy pórul
járhatnak. Az idõsek gyakran azt is
szégyellik, hogy áldozattá váltak. A
program arra sarkallja az idõseket,
hogy az elõadáson megszerzett infor-
mációkkal egymást is segítsék, hogy
felhívják egymás figyelmét a lehetõsé-
gekre és a védekezési módszerekre. 

A „nyugdíjas kommandótól” a
rendõrség az idõsek sérelmére elkö-
vetett bûncselekmények visszaszorítá-
sát várja, miközben az idõseket to-
vábbra is az óvatosságra figyelmezteti.
További információ: www.provictim.hu

ÓVATOSSÁGRA INTI AZ IDÕSEKET A RENDÕRSÉG PROGRAMJA
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– Egy középiskolai álom
volt, hogy rendõr lehessek.
Ebben közrejátszott, hogy
gyerekkoromban Bábolnát
mindig tisztának, rendesnek,
fegyelmezettnek láttam, így
alakult ki bennem a rend
iránti szeretet, a közbizton-
ságért, rendért való tenni

akarás. A bábolnai rendõri egység az Ács-Bábolna Rendõr-
õrs része, ahol tizenkét munkatársunk teljesít szolgálatot.
2011-ben 226 bûncselekményt regisztráltak a helyi szervek,
2012-ben 167 elkövetést regisztráltunk, így egyfajta csökke-
nés mutatkozott. A település lakosainak számához képest
ezt a számot még mindig túl magasnak értékelem – magya-
rázta. Mint elmondta, a statisztikai adatok alapján a leggya-
koribbak a vagyon elleni bûncselekmények, lopások, betö-
rések. Sajnálattal tapasztalta azt is, hogy a bábolnai fiatalok
körében sem ismeretlen fogalom a kábítószer, melynek ha-
tása alatt még inkább növekszik a bûnelkövetések száma. 

- A megye közbiztonsági helyzetét tekintve Bábolna jó
helyen áll. Az adott régiók bûncselekményeinek számát be-
folyásolja a lakosság összetétele, a turisták száma, az autó-
pálya jelenléte. Ezek alapján megyénkben fõleg Tatabánya
és Oroszlány környéke a veszélyeztetettebb. Bábolna bûn-
ügyi statisztikáját az autópályán lévõ benzinkutakon elköve-
tett lopások rontják, de ez a város biztonságérzetét nem be-
folyásolja. Bábolnán folyamatosan bõvülõ térfigyelõ-kame-
rarendszer van, ami jelentõsen segíti a munkánkat – ma-
gyarázza.

Ígérete szerint a továbbiakban is támogatni kívánja az
Ács-Bábolna Rendõrõrsöt, hogy minél jobb technikai felté-
telekkel tarthassák fenn a közbiztonságot. Véleménye alap-
ján az a legfontosabb elvárás, hogy a településen rend ural-
kodjon, így a lakosok nyugodt szívvel hagyják maguk mö-
gött otthonaikat, hogy ne kelljen a betörésektõl, lopásoktól
tartaniuk.

A közbiztonság helyzetén azonban a rendõrségi jelenlé-
ten túl a helyi lakosok hozzáállása is segíthet, ezt mutatja
például a településeken a helyiekbõl toborzott, általában
önszervezõdõen megalakuló polgárõrszervezetek helytállá-
sa. 

Városunkban is mûködik polgárõrség, mely ugyancsak
hozzájárul a rendõrség eredményes munkavégzéséhez. Az
együttmûködést a rendõrség hatásosnak és pozitívnak ér-
tékeli. Mint hangsúlyozta, az adott településre jutó rendõrök
létszámát központilag határozzák meg.

– A megyei állományt tekintve elegendõ rendõri létszám-
mal lehetünk jelen Bábolna városában – nyugtatja meg a
helyieket. A rendõri pályáról elhivatottan beszél, munkája
számára hivatás, melynek gyakran saját magánéletét is alá-
rendeli. Mint mondja, a nap minden órájában elérhetõ, és
teljes mértékben a rendõri munkának él. Rendõri pályáját
tekintve elmondhatja: kerek három évtizede hû hivatásá-
hoz. A harminc esztendõ alatt rengeteg üggyel és szakmai
kihívással nézett szembe, többek közt II. János Pál Pápa
1996-os magyarországi látogatásának rendõri biztosításá-
ban is, mely kimondottan emlékezetes maradt számára.

BÁBOLNÁN SZERETTE MEG A RENDET
Farkas Gábor rendõrezredes 1961-ben született Bábolnán, és 1984-ig lakott itt. Fõ-

iskolai tanulmányai után Gyõrben helyezkedett el, itt kezdte meg rendõri tevékeny-
ségét. Innen a ranglétra tovább szólította a Gyõr-Moson-Sopron-megyei Rendõr-fõka-
pitányságra. 2003-tól Sopronban dolgozott, mint kapitányságvezetõ. Az útja ezután
ismét Gyõrbe vezetett. Farkas Gábor ebben az esztendõben került a Komárom-Esz-
tergom Megyei Rendõr-fõkapitányság élére. 

10 éve írtuk...
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Kedves Olvasó!
„Szép Tündérország támad fel szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben”
– írja Juhász Gyula Karácsony felé címû költeményében.
Azt gondolom, hogy az adventi idõszakban szinte vala-
mennyien így érzünk. Tele vagyunk várakozással, biza-

lommal, hittel. Várjuk a magunk Messiásának  eljövetelét.
Hiszünk és remélünk. Ettõl oly csodálatos az év utolsó
hónapja.

Egy Kosztolányi novellával szeretném  még szebbé tenni
a várakozás idejét ,és egyben áldott, békés karácsonyi
ünnepeket kívánok valamennyiüknek.

Veresné Szkocsek Mária

Aranyvirágot, vörös ördögöt és
ezüstcukorkát veszek egy ötéves kisle-
ánynak. A cukrászdában, ahol ezen az
ünnepen szorongok, velem együtt
egész tömeg várakozik. Miniszteri ta-
nácsos és kis pesztonka, grófné és
vargainas egymás mellett. Mindegyik
vásárolni akar, s adni, adni.

Nézegetem õket. Feltûnik, hogy mi-
lyen áhítatosak, boldogok valamennyi-
en. Mintha az a szándék, hogy visznek
valamit valakinek, máris kielégítette
volna õket. Nem türelmetlenkednek,
nem tolakszanak. Szemükben elõre az
ünnep lángja tündöklik föl, az öröm
visszfénye. Belefeledkeznek az ácsor-
gásba. Senki se siet. Ott állnak a po-
gány-keresztény emlékek között, s
szemlélik az évezredek során elcsene-
vészedett és megszelídült jelképeket,
a kegyesen bearanyozott vesszõnyalá-
bokat, a pokolvörös hártyapapírba
csomagolt édességeket, amelyek még

a germán hitregébõl maradtak itt, s föl-
di létünk legnagyobb kérdéseire emlé-
keztetnek bennünket, a bûnre és a
bûnhõdésre, az erényre és a jutalom-
ra. Tûnõdve válogatnak közülük. Gon-
dolatban szeretnék elvinni az egész
cukrászdát kedveseiknek. Ez a megin-
dult és csöndes embercsoport egy
másik embercsoportot idéz eszembe,
az estélyi ruhás hölgyeket és frakkos
urakat, akik elõkelõ kerti ünnepélyek
tortákkal, pástétomokkal rakott aszta-
lait rohamozzák meg, hogy mennél
elõbb érkezzenek oda, mert ezek nem
adni akarnak, hanem kapni, kapni.

Vajon melyik a nagyobb boldogság?
…A természeti népek legnagyobb –
mindennapos – szenvedélye az aján-
dékozás. Így például a pápuák csak
azért termesztik a burgonyájukat, hogy
odaadják másoknak. Gyûjtenek is,
kagylót, gyöngyöt, de hatalmukat nem
a birtoklásban érzik, hanem az adako-

zásban.  Tulajdonuk voltaképp mozgó
holmi. Amijük van, azt állandóan cse-
reberélik. Kis ajándékot adnak, s titok-
ban nagyobbakat remélnek helyette:
szeretetet.

Mi is szeretünk kapni, de adni talán
még inkább. Csak nagyon kevesen
vannak, akik vérmérsékletük szerint
teljesen beérik a kapás örömével. A
kapás valaminek az ígérete és kezde-
te. Van-e olyan kincs és gazdagság,
mely ne volna a maga valóságában si-
ralmas szegénység ahhoz képest,
amit remélünk?

Álmodozásomból a cukrász rezzent
föl, aki az iránt érdeklõdik, mit vásáro-
lok. Megveszem az aranyvirgácsot, a
vörös ördögöt és az ezüst cukorkát.
De még mindig sokáig idõzöm a cuk-
rászdában. A többiek is, akik már cso-
magjukat ott szorongatják hónuk alatt.
Élvezik a pillanatot. Ez az igazi ünnep.
Amikor kimegyünk az utcára, és  szin-
te sajnáljuk azokat, akik csak kapni
fognak.

KOSZTOLÁNYI DEZSÕ: AJÁNDÉK (RÉSZLET)

A karácsonyvárás meghitt örömét érezhették át azok, akik ellá-
togattak a város betleheméhez advent elsõ vasárnapján, decem-
ber 1-jén. A bábolnai betlehemi installáció tavaly a lakosok ötle-
tébõl fakadóan készült el a helyiek keze nyomán. Az elmúlt vasár-
nap kicsik és nagyok együtt fakadtak dalra, így hangosan szóltak
a karácsonyi ünnepkör legnépszerûbb énekei. Jövõ vasárnap is-
mét mindenkit a jászolhoz várnak a közös éneklésre 17 órától ke-
rül sor.

Kosztolányi Dezsõ:

Karácsony
Ezüst esõben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gõzöl a tejsûrû.

Kik messze voltak, most mind 
összejönnek

a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyõszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony. 
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Immár tíz éve oktatja a lovas szakma rejtelmeire diákjait
Bábolnán a Pettkó Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Isko-
la és Kollégium. Ünnepi alkalmaik mindig különlegesek, õr-
zik mind a bábolnai, mind a hazai lovas hagyományok jel-
legzetességeit. A végzõs diákok szalagtûzése, avatója vi-
szont külsõségeiben kapcsolódik a többi honi középfokú
oktatási intézmény hasonló ünnepségeihez. 

A bábolnai lovasiskolások november 28-án tartották sza-
lagavató ünnepségüket a Ménesbirtok kamaraszínházá-
ban. Ez évben két osztályt búcsúztat az intézmény. A 12/a
évfolyamon huszonöt tanuló viselheti büszkén az iskola dí-
szes szalagját, õk nyolcadik osztály után érkeztek szakmát

tanulni, és hamarosan – jövõ év júniusában – lótartó, lóte-
nyésztõ szakképesítést szereznek. A 12/b évfolyamosoknál
tizenkilenc diákra tûzték a jellegzetes lovas kitûzõt, akik már
valamely más szakma megszerzését követõen, vagy érett-
ségi után lesznek lovas szakemberek.

Szülõk, hozzátartozók töltötték meg a kamaraszínház dí-
szes termét, akik hazánk messzi tájairól azért jöttek, hogy
szemtanúik legyenek gyermekeik életének megismételhe-
tetlen eseményének. A nézõk a megható és ünnepélyes
momentumokon túl megismerhették a diákok vidám, olykor
szívhez szóló pillanatait is fényképes vetítés formájában. 

A szalagavató az Ötösfogat étteremben folytatódott, ahol
a végzõsök tánctudásukról tettek tanúbizonyságot. Bár
nem ez életük alapeleme, mégis remekül keringõztek, kitû-
nõen járták megtanult tánclépéseiket számukra szokatlan,
díszes ruháikban szüleik legnagyobb örömére.

60 ÉVES
OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Közvetlenül a II. világháborút követõen ültek be elsõsként
az iskolapadba Bábolnán, és 1953. nyarán járták ki a nyolc
osztályt. Tizennyolc lány és nyolc fiú alkotta azt a közössé-
get, mely összetartó, eleven de jó tanuló és fegyelmezett
gyerekekbõl állt, javarészt Bábolna környéki pusztákról jár-
tak iskolába. Blázsik Ferenc igazgatósága idején
Schidlovits Márta volt szigorú osztályfõnökük. Mindössze
nyolcan kerültek el Bábolnáról, ma tizenheten élnek közü-
lük, a november 30-i 60 éves osztálytalálkozóra tizenhár-
man tették tiszteletüket. A 74-75 éves nagymamák és nagy-
papák órákig beszélgettek a régmúlt élményeirõl, életükrõl.

SZALAGAVATÓ LOVAS MÓDRA
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A Monsanto vetõmagüzemének
bõvítése a magyar vetõmagpiac és a
helyi termelõk igényeinek hatéko-
nyabb kiszolgálását célozza. Új
üzemrészlegüket november 7-én ad-
ták át ünnepélyesen Nagyigmándon.
Az alkalomra Bábolna polgármeste-
re, dr. Horváth Klára és jegyzõje, Ko-
csis Gábor is meghívást kaptak. 

Nagyigmándi vetõmag-feldolgozó
üzemében bõvített a Monsanto vetõ-
magtermelõ vállalat. Az új hibridkukori-
ca és repce üzemmel a cég a magas
terméshozamú vetõmag elõállítását, a
termelés megduplázását tûzte ki célul,
magyarázta Guillaume Gonnet európai
termeltetési vezetõ a november 7-én a
községben megtartott, fényûzõ üzem-
átadón.

Monsanto Hungária Kft. 14 milliárd
forint ráfordításával bõvítette kukorica
és olajrepce vetõmagtermelõ kapaci-
tását. 

– A Monsanto magyarországi leány-
vállalata tavaly ünnepelte 15 éves év-
fordulóját. Az innovatív vállalkozás ve-
zetõ szerepet tölt be mind a kukorica,
mind a repce vetõmag piacán, és a
zöldség vetõmag tekintetében is a ma-
gyarországi termelõk egyik legfonto-
sabb beszállítója. Gyomirtóink is elis-
mertek a hazai kereskedelemben,
hangzottak Szanyi István, a Monsanto
Hungária Kft. ügyvezetõ igazgatójának
szavai. Mint mondta, a vállalkozás ha-
zánk iránti elkötelezettségét mutatja,
hogy a franciaországi és ukrajnai fej-
lesztéseit is budapesti központjából
irányítja.

A mezõgazdasági társaság a kuta-
tásfejlesztésben is szerepet vállal. A
környezet védelme és az energiater-
melés érdekében a beruházásban ku-
koricacsutka-tüzelõ berendezést he-
lyeztek üzembe, és egy egyedi szárítá-
si technológiával felére csökkentették
a szén-dioxid kibocsátást. 

A Monsanto Hungária Kft. közel 270
munkavállalót foglalkoztat, ebbõl mint-
egy hatvanan dolgoznak a nagyig-
mándi vetõmag feldolgozó üzemben.
Export-tevékenységükkel a magyar
gazdaság fejlõdését erõsítik, emelte ki
dr. Bognár Lajos helyettes államtitkár
azzal a ráadással, hogy a cég a nagy
létszámú foglalkoztatást a nyári idény-
munkákkal is biztosítja.

Az átadón Hajduné Farkas Erika
nagyigmándi polgármester elmondta,
jelenleg a községben 248 vállalkozást
tartanak számon, mely tavaly 361 mil-
lió forintos adóbevételt hozott az ön-
kormányzatnak. A polgármester be-
szédében megköszönte a munkaadó
cég törekvéseit, mellyel a helyi munka-
erõt és a község gazdasági helyzetét
támogatják.

A beszédeket követõen ünnepélyes
szalagátvágásra, majd üzemlátogatás-
ra került sor.

Négy magánszemély – Bernáth Tibor, Koppendorfer
Tamás, Peresztegi Gábor és Szabó Ferenc -, illetve az ál-
taluk mûködtetett gazdasági társaságok, vállalkozások
merõben új típusú támogatási lehetõséget kínálnak Bá-
bolna Város Önkormányzatának. A történet elõzményé-
hez hozzátartozik, hogy dr. Horváth Klára polgármester
évek óta közvetlen párbeszédet folytat a településen
mûködõ jelentõsebb vállalkozások vezetõivel. Ennek
során bizonyos idõközönként összeülnek, és egyeztetik
véleményüket a város fejlesztésével, beruházásaival
kapcsolatban, így az önkormányzat felé legtöbb adófo-
rintot fizetõk javaslatokkal élhetnek Bábolna jövõjét ille-
tõen.

A négy említett vállalkozó – akik alapvetõen magánem-
berként kötõdnek Bábolnához, hiszen azon túl, hogy vállal-
kozásaikat itt mûködtetik, városunk lakói, így átérzik telepü-
lésünk gondjait, örömeit – közös céget hozott létre Bábolna
Bérlakásépítési Kft. néven. A cégnév egyértelmûen megha-
tározza a tevékenységi kört: bérlakásépítés. Vajon miért
akarhatnak vállalkozók összefogásban lakásokat építeni
Bábolnán? Anyagi haszonszerzés a cél? Földterületeket
akarnak szerezni, melyeket késõbb jól tudnak kamatoztat-
ni? Lapunk megkereste a négy érintettet, hogy olvasóinkat
elsõ kézbõl tájékoztathassuk ötletük megvalósításáról.

A „Hetes major” területét gondolták legalkalmasabbnak
céljaik megvalósítása érdekében. Ez a földterület nem kép-
visel kiemelkedõ értéket, hiszen itt valaha baromfitelep mû-
ködött, rekultivációja nem történt meg, viszont lakóingatla-
nok építésére remek helyszín, kihasználatlanul „hever” évti-
zedek óta. A „négyesfogat” az ifjúságot célozta meg prog-
ramja keretében, ugyanis tapasztalataik szerint a Bábolnán
mûködõ cégek sok fiatalt foglalkoztatnak, akik nagy része
Bábolna 20-25 kilométeres körzetébõl jár ide dolgozni. Elõ-
zetes felméréseik azt bizonyítják, a bejárók javarésze szíve-
sen telepedne le városunkban, saját erõ híján kezdetben la-
kást bérelnének, családjukkal szívesen költöznének ide,

sõt, az õket alkalmazó vállalatok is hozzájárulhatnak laká-
saik bérleti díjához. Persze a bábolnai fiatalok számára is jó
lehetõség nyílhat ezáltal az önálló családalapításra, mely
manapság kifejezetten nehéz állami bérlakás-építési prog-
ram híján. Igény szerint késõbb a bérlõk akár tulajdonosok-
ká is válhatnak, amennyiben erre módjuk nyílik. 

Az elõzetes tervek szerint hosszú távon 40-50 földszintes,
másfél szobás, minden igényt kielégítõ lakást építenek, me-
lyek 300-500 négyzetméteres telkeken valósulnak meg. A
Bábolna Bérlakásépítési Kft. jelenleg hét telket méretett ki
az építési hatósággal, a munkálatok várhatóan 2014.
tavaszán kezdõdhetnek meg. Eddig tíz lakásra találtak
igénylõket, de úgy gondolják, hamarosan még több fiatal
veszi majd igénybe egyedülálló kezdeményezésüket. 

A kft. vezetõivel folytatott beszélgetés során a „négyesfo-
gat” tagjai hangsúlyozták, nem anyagi haszonszerzés cél-
jából állt össze társaságuk és kezdték el tevékenységüket.
Szinte biztos,  hogy az általuk befektetett pénzösszeg konk-
rét profitot nem hoz számukra – nem is ezt tervezik –, ám
mindannyian a legfontosabbnak gondolják Bábolna szépü-
lését-épülését, és azt az összefogást, melyet lokálpatrióta
vállalkozók egységes szándéka hozhat létre. 

Említett magánszemélyek – vállalkozások vezetõi – tár-
gyalásaik során arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a
város kulturális, sport és egyéb programjainak év közbeni
támogatása során tulajdonképpen „elaprózódik” szponzo-
rálásaik garmadája. Ezért úgy döntöttek, évi 1 millió forint-
tal támogatják Bábolna rendezvényeit, illetve sportéletét, vi-
szont szeretnének beleszólni a döntésekbe. Ez nem azt je-
lenti, hogy õk határoznának az általuk nyújtott támogatások
irányáról, de mindenképpen látni szeretnék támogatásuk
kezdetét és végkifejletét.

Cikkünk során elõfordulhat, hogy olvasóinkban kérdések
merülnek fel. Ezért kérjük önöket, kérdéseiket írják meg a
btv@babolna.hu e-mail címre, és következõ lapszámunk-
ban igyekszünk válaszokkal szolgálni.

BERUHÁZOTT A VETÕMAGTERMELÕ - FEJLESZTÉSEK A MONSANTO-NÁL

VÁLLALKOZÓI ÖSSZEFOGÁS BÁBOLNA FEJLÕDÉSÉÉRT
A lokálpatrióta „négyesfogat” bérlakásépítést tervez 

és fix támogatást ígér sporthoz, kultúrához



EGÉSZ ÉVBEN 
HÉTVÉGI

VESZETTSÉGOLTÁSI AKCIÓ 
A BÁBOLNAI 

ÁLLATORVOSI RENDELÕBEN!!!

NOVEMBER 15-TÕL MINDEN PÉNTEKEN 
délután 16–18 óráig 

ÉS SZOMBATON délelõtt 10–12 óráig

KEDVEZMÉNYES
VESZETTSÉGOLTÁS: 

EBENKÉNT 3000,- FT 
INGYENES FOGÁSZATI ELLENÕRZÉSSEL
ÉS FOGTISZTÍTÓ AJÁNDÉKCSOMAGGAL

T: 06 30 9616 008
Dr. Mátray Árpád

szolgáltató magánállatorvos

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy a Bábolnai 

Közös Önkormányzati Hivatal
nyitva tartása 2013. decemberében

a munkaszüneti napok körüli munkarendrõl szóló
28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet alapján 

az alábbiak szerint alakul:
2013. december 21. (szombat) 8:00-12:00

2013. december 23. (hétfõ) 7:00-12:00

2013. december 24. (kedd) zárva

2013. december 27. (péntek) zárva

2013. december 30. (hétfõ) 7:00-15:00

2013. december 31. (kedd) 7:00-12:00

2014. január 2. (csütörtök) 7:00-12:00

2014. január 3. (péntek) 7:00-12:00

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésének ter-
vezése elõtt a fenti napokra legyenek figyelemmel.

Megértésüket köszönjük.
Kocsis Gábor s.k.

jegyzõ

BÁBOLNAI FÓRUM 2013. december

www.btv.hu 15

Arany és ezüst
ékszerek

Javítása, készítése!
Tisztítás, felújítás,

egyedi ékszerek készítése,
vésés, gravírozás, fotógravír …

Tört arany, tört ezüst
felvásárlása napi áron

Nagyigmándon
a           boltban

minden pénteken: 9-17h

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

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)

– Fûrészpor értékesítése

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

Tel.: 06-30-711-0821

NAKOR
KFT.

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

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

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

34/540-454    30/947-8211
RENDELÉSFELVÉTEL:  H-P.  7.30 – 15.30 ÓRÁIG
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AZ ,,EZERJÓ’’ VIDÉKÉN’’
A késõ õsz utolsó napsugarait élvez-

hettük a Vértes hegységben. A 8 km-es
túránkat a felújítás alatt álló Csókakõ vá-
rában kezdtük. A 479 m tengerszint felet-
ti magasságon épült várat a XIII. század-

ban kezdték építeni. A Rozgonyiak a XV. században bõvítet-
tek, a felsõvár mellé megépítették az alsóvárat, melynek
legismertebb része a kaputorony. A háborúskodások befe-
jeztével 1691-tõl üresen állt, egyre romosabbá vált, de a
„Csókakõi Várbarátok Társasága”összefogásával elkez-
dõdtek a régészeti feltárások és felújítások.

A Csóka-hegy  lejtõs oldalon elindultunk a kanyargós pi-
ros L jelzésen, ahol a cseres-tölgyes fák lehullott lombja, az
avarillat, és a közöttük megbújó gombák sokasága kísérte
utunkat.

Néhány kiálló sziklapárkányról gyönyörû kilátás nyílt a
Móri-árok településeire. A Harmatos-völgyben helyenként
kidõlt fák nehezítették meg a haladást, de sikeresen kiér-
tünk az erdõbõl.

Leérve a városba, elsõként a Fellner Jakab tervei alapján
épített barokk Lamberg–kastély épületét, és állandó tárlata-
it néztük végig. Szobáról szobára haladva újabb ismeretek-
kel gyarapodtunk. A tárlatvezetõtõl megtudtuk, hogy kerül-
tek Vasarely szitanyomatai a városba, kik voltak a város hí-
res szülöttei (Wekerle Sándor, dr Zimmermann Ágoston),
vagy milyen egy sváb szoba és kamra. Az „Ezerjó” Pince-
galéria a Móri Borvidék borkultúrájáról nyújtott érdekes
képet. Hamarosan arról is meggyõzõdhettük, hogy milyen
az íze a móri boroknak, köztük az Ezerjónak. A mosoly és
az elégedettség nemcsak a boroknak volt köszönhetõ, ha-
nem a tartalmas, látnivalókban gazdag túranapnak is. 

Az év utolsó túráját Fenyõfõ környékén tartjuk. Minden ér-
deklõdõt sok szeretettel várunk. Bierbauer Imréné

NOVEMBERBEN: 
FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG

November az egész-
ség hónapja. Ekkor váro-
sunk valamennyi intéz-
ményében nagyobb fi-
gyelmet szentelnek az
egészséges életmódnak.
Hérics Józsefné védõnõ
kezdeményezésére tar-
talmas és ismeretterjesz-
tésben gazdag program-
sorozat indult Bábolnán,
mely elsõsorban a gyer-
mek és ifjúsági korosz-
tályt érinti.

November 14-én a vé-
dõnõ egy interaktív elõ-
adást tartott az óvodá-
ban. A témakörök közt

szerepelt a betegségek megelõzése, a tisztálkodás, az öl-
tözködés, az egészséges táplálkozás és a testmozgás, me-
lyek mind-mind az egészséges élet ismérvei. A játékos fog-
lalkozás alkalmával a gyerekek is számot adhattak tudásuk-
ról, mely megmutatta, hogy az óvoda nevelési programjá-
ban is hangsúlyosan szerepel ez a témakör. A november
14-ei alkalommal Kozma Ágnes zenés tornával mozgatta
meg a  gyerkõcöket. A Méhecskés csoportban zöldségek-
bõl készült figurákat fogyasztottak a csöppségek. Az
óvodában ugyanis jól tudják, a zöldségek nem túl népsze-
rûek a gyerekek körében, ezért vetették be a kreatív zöld-
ségfalatkák ötletét, hiszen így még a legmakacsabb gyer-
mekkel is könnyebb elérni a kóstolást. 

Az egészségnevelési hónap további eseményeket is tar-
togatott. A novemberi prevenciós alkalmak sorában a
Lovasiskolában megtartott egészségvédelmi vetélkedõ kö-
vetkezett november 19-én. Bierbauer Imréné pedagógus a
dohányzás káros hatásairól beszélt a diákságnak, számítva
a vetélkedõben való aktív részvételükre. A lovasikolások
másnap a gyermekorvosi rendelõben jártak, ahol Kuti Erika
asszisztens az elsõsegélynyújtással kapcsolatos ismerete-
ket részletezte. Az egészséges élet ismérveit népszerûsítõ
programsorozat következõ állomása az általános iskolában
volt, ahol a hónap rendezvényeit szervezõ Hérics Józsefné
az egészséges táplálkozásról beszélgetett a gyerekekkel.
November 28-án dr. Vámos Gábor fogszakorvos tartott elõ-
adást az óvodában.

BOROK NÉLKÜL
EZÚTTAL TANÁCSKOZTAK A BORBARÁTOK
Közgyûlést tartott a Bábolnai Borbarátok Egyesülete no-

vember 22-én. Öt éves megalakulásuk óta eljött ugyanis a
tisztújítás ideje. A jogszabályi elõírások alapján intézték a
vezetõség választását. A tagság az eddigi vezetõt, Cseh
Lászlót bízta meg ismét az egyesület irányításával, aki nagy
örömmel vállalta a megbizatás folytatását. A korábbi alel-
nök, Kiss Bertalan is tisztségében maradt, a megválasztott
titkár Farkas Helga lett. A borbarátok a hivatalos ügyek in-
tézését követõen már azokból a borokból kóstoltak, melyek
a februárban rendezendõ borversenyen is megjelennek
majd.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 15. – Vasárnap (Advent 3. vasárnapja) 11 óra
DECEMBER 22. – Vasárnap (Advent 4. vasárnapja) 11 óra
DECEMBER 24. – Kedd (Szenteste) 17.30 óra
DECEMBER 25. – Szerda (Karácsony elsõ napja, Úrvacsora) 11 óra
DECEMBER 26. – Csütörtök (Karácsony második napja) 11 óra
DECEMBER 29. – Vasárnap 11 óra
DECEMBER 31. – Kedd (Óévbúcsúztató Istentisztelet) 17.30 óra
JANUÁR 1. – Szerda (Újévköszöntõ istentisztelet) 11 óra
JANUÁR 5. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
DECEMBER 15. 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
Advent lélekben való felkészülés Karácsonyra, 

Jézus születésének ünnepére
December 15-én vasárnap 10.15 zsolozsma
Advent 3. vasárnap 10.45 szentmise
December 22-én vasárnap 10.15 zsolozsma
Advent 4. vasárnap 10.45 szentmise
December 24-én kedden 22.00 szentmise
SZENTESTE Jézus születése
December 25-én szerdán 10.15 zsolozsma
Karácsony 1. napja 10.45 szentmise
December 26-án csütörtökön 10.15 zsolozsma
Karácsony 2. napja 10.45 szentmise
December 29-én vasárnap 10.15 zsolozsma
Szent Család Ünnepe 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.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk!

KÖSZÖNET
Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném megkö-

szönni mindazon kedves embereknek, akik mind anyagi-
lag, mind egyéb hozzájárulással segítették egyházközsé-
günk fennmaradását, mûködését. Köszönjük az 1% adótá-
mogatást,  egyházi  adó  befizetését,  fûtés-,  víz-,  elektro-
mos-,  tetõ  és egyéb meghibásodások  gyors, azonnali ki-
javítását. Köszönjük a sok-sok szép virágot, amivel a temp-
lomunk díszítéséhez hozzájárultak, mind a kedves hívek,
mind a helyi virágüzletek, a takarítási munkákat, élelmiszer
adományokat, melyeket a hívek, valamint a helyi vállalko-
zók is adományoztak, (húsáru, gyümölcs,  kenyér). Az élel-
miszercsomagok a rászorulók részére kiosztásra kerülnek
a karácsonyi ünnepek elõtt.

Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Televízió
egész éves közvetítését a vasárnapi szentmisékrõl.

Bábolnai Egyházközségünk nevében nagyon békés bol-
dog új évet kívánunk. Bábolnai Katolikus Egyházközség 

Gergely Lajosné

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”

V Á R O S U N K   
K A R Á C S O N Y A

2013. december 20-án
16 órától Bábolnán, 

a Szabadidõközpontban
A vásárban díszek, ajándéktárgyak vásárolhatók. 

A délután folyamán megtekinthetik 
a Bábolnai Kézimunka Kör kiállítását, 

melyet 16 órakor 
dr. Horváth Klára polgármester nyit meg.

16.30 órától a Cseperedõk Néptánccsoport 
és a „Cseperedõs szülõk” karácsonyi mûsorát 

tekinthetik meg. 

17 órától a Mûvészeti iskola mûsorában
gyönyörködhetnek.

A mûsort követõen forró teával és forralt borral
kínálunk minden kedves jelenlévõt.
Szeretettel várunk  mindenkit!
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A kellemetlen, hûvös, szeles, esõs
idõ ellenére remek mérkõzést láthatott
az a néhány száz szurkoló, aki novem-
ber 3-án kíváncsi volt a Bábolna –
Oroszlány labdarúgó mérkõzésre. Fo-
cistáink a környei gyõzelem után ide-
haza is bizonyítani akartak, erre már a
találkozó elején minden esélyük meg-
volt. A csúszós talajon is kitûnõen fut-
balloztak, már az 5. percben megsze-
rezték a vezetést. Szedlacsek Zoltán a
tizenhatos baloldalán vitte el a labdát,
de ahelyett, hogy beívelte volna, oko-
san visszajátszott a középen húsz mé-
terre érkezõ Rózsahegyi Tamáshoz,
aki védhetetlenül lõtt az ellenfél hálójá-
ba. A 27. percben a fiatal Róth István
kapott remek kiugratást, melyet a kifu-
tó kapus felett átívelve értékesített. A
hazai gólok sora a 39. percben folyta-
tódott, ekkor Szedlacsek Zoltán jutott
labdához az ellenfél térfelének köze-
pén, védõje szorongatásától nem za-
vartatva biztosan értékesítette a hely-
zetet. Közvetlenül az elsõ félidõ lefújá-
sa elõtt védõink bizonytalankodása kö-
vetkeztében az oroszlányi támadók ke-
rültek helyzetbe, a tizenegy méteres
lövést kapusunk nem védhette. A má-
sodik játékrész is egyértelmû hazai fö-
lényt hozott, a gólok sorát az 55. perc-
ben Lanczendorfen József nyitotta
meg, majd Horváth Csaba fejjel volt
eredményes, végül Lanczendorfen At-
tila remek szabadrúgás gólja tette fel
az i-re a pontot. Bábolna SE – Orosz-
lányi SZE 6:1.

Az U19-es csapat is jól kezdett a re-
mekül játszó Oroszlány ellen. Ifistáink

az elsõ félidõben még a gyõzelemért
hajthattak, ám egy kiállítás rányomta
bélyegét a küzdelemre. A második já-
tékrészben már a vendégek irányítot-
tak, fiataljaink hiába harcoltak, a lista-
vezetõ tudta kihasználni helyzeteit. Bá-
bolna U19 – Oroszlány U19 1:4.

Labdarúgócsapatunk a bajnokság
tizenharmadik fordulójában Eszter-
gomban mérkõzött. Már az elsõ félidõ-
ben bebizonyította a hazai gárda, hogy
ez alkalommal õk a jobbak. A második
játékrész sem hozott komoly lehetõsé-
get az idegenbeli gyõzelemre, bár Tó-
biás Zoltán felcsillantotta a reményt a
66. percben lõtt góljával, ez a vasár-
nap az Esztergomé volt. FC Eszter-
gom – Bábolna SE 2:1.

Az U19-es gárda sem remekelt, kis-
sé foghíjasan, egyetlen cserével léptek
pályára. A tavalyi ifjúsági bajnok Esz-
tergom idén is megcélozta az elsõ he-
lyet, ehhez méltóan szerepeltek.
Ifistáink számára bizonyára gyors felej-
tést igényel a találkozó. FC Esztergom
U19 – Bábolna SE U19 5:0. 

Az idei szezonra jelentõsen megerõ-
södött Ete otthonába látogattak labda-
rúgóink november 17-én. Hagymási
Zoltán vezetõedzõ legényei a harma-
dik helyrõl várták a találkozót, a mieink
ekkor a tabella ötödik helyén álltak. Az
elsõ félidõt még 0:0-s döntetlennel zár-
ták a csapatok, de az Ete hozta formá-
ját. Határozott, jobb játékkal tartotta
otthon a három pontot. Ete SE – Bá-
bolna SE 2:0.

Az U19-es csapat egy már-már vesz-
tett mérkõzést nyert meg. Az elsõ já-

tékrészt ifistáink kezdték jobban, már a
10. percben vezetést szereztek. Ám
ekkor a hazaiak kerekedtek felül, és
3:1-re alakították a találkozót. A máso-
dik félidõben fiataljaink átvették a mér-
kõzés irányítását, és bravúros teljesít-
ménnyel megfordították az eredményt.
Ete SE U19 – Bábolna SE U19 3:4.

A megyei labdarúgó bajnokság éllo-
vasa látogatott Bábolnára november
utolsó vasárnapján az õszi szezon zá-
ró mérkõzésére. A sárisápi Bányász
SE jelentõs játékerõt képvisel jól kép-
zett, fiatal játékosokkal. A rossz idõjá-
rási viszonyok ellenére kitûnõ iramú ta-
lálkozónak lehetett szemtanúja a mint-
egy 150 szurkoló. A Sárisáp kezdett
jobban, ám focistáink kitûnõen véde-
keztek, majd rátaláltak arra a játékstí-
lusra, mellyel veszélyes támadások so-
rozatát vezethették. Az elsõ félidõ 22.
percében a vendégek vették be a ha-
zai kaput, de ettõl legényeink nem
csüggedtek. A második játékrész zöm-
mel bábolnai helyzeteket hozott, csa-
patunk lendületesen támadott, a befe-
jezés mégis váratott magára. Már érett
az egyenlítõ gól, amikor hazai cserék
következtek, megtört a lendület, és mi
kaptuk a gólokat. A találkozó vége
elõtt két perccel, majd a hosszabbítás
második percében talált a bányász há-
lónkba. Bár a meccs képe mást muta-
tott, mégis a vendégek szerezték meg
a három pontot. Bábolna SE – Bá-
nyász SE 0:3.

A felnõtt csapat a hatodik, míg az
U19-es gárda az ötödik helyrõl várja a
tavaszi folytatást. 

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY.

POZITÍV ÕSZI MÉRLEG, CSAPATUNK KÖZEL
AZ ÉLMEZÕNYHÖZ
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Nõi kézilabdacsapatunk november 8-án Ács együttesét
fogadta a sportcsarnokban. Újabban nem bírunk a szom-
szédvár gárdájával, az átszervezett, megerõsödött ellen-
fél már a megye éllovasai közé tartozik. A pénteki találko-
zó utolsó negyed órájáig ezúttal is az ácsiak vezettek, lá-
nyaink ekkor kezdtek ébredezni. Már három góllal is ve-
zettünk a vége elõtt néhány perccel, de a vendégeknek
volt erejük kiegyenlíteni. A döntés az utolsó másodper-
cekre maradt, de nem sikerült itthon tartani a két pontot

Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC 25:25.
Csapatunk november 17-én vasárnap a tabella élén ál-

ló Kisbér gárdáját fogadta. Lányaink kitûnõen kezdtek,
meglepetésre már 7:2-re is vezettek, majd 9:6-nál közel
10 percig nem látott gólt a közönség. Aztán a vendégek

felélénkültek, átvették a kezdeményezést. Csapatunk a
kevés cserejátékos miatt hamar elfáradt, bár a mérkõzés
utolsó perceiben akár meg is nyerhették volna a mérkõ-
zést. A rutinos kisbériek a végére mégis meg tudták tarta-
ni kétgólos elõnyüket. 

Bábolna – Kisbér 18:20.
A BSE kézilabdázói számára is hamarosan vége az

õszi szezonnak, az utolsó elõtti fordulóban a Tatabánya
együttesét fogadták lányaink. Az elsõ félidõ közepéig
még bábolnai vezetésnek örülhettek a nézõk, de a vendé-
gek felülkerekedtek. Hiába védekeztünk jól, támadásaink
sajnos nem voltak elég hatékonyak, a rutin és a kitartás a
vendégcsapat sikerét hozta. 

Bábolna – Tatabánya 23:26.
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Évek óta beszámolhatunk arról,
hogy Bábolna aktív részese a Bozsik
Program lebonyolításának, melynek
elsõdleges célja, hogy minden gyer-
mek megélhesse a labdarúgásban
rejlõ örömöt, a játékban megélt pozi-
tív élmények sorozata pedig segítse
személyiségük fejlõdését. Húsz me-
gye hetven alközpontjában körzetek-
re osztva vonult be a köztudatba a
program, mely a magyar labdarúgás
érdekeit szolgálja. 

A november 9-én megtartott bábol-
nai tornán öt település – Ászár, Bana,
Bábolna, Nagyigmánd és Tárkány -
fiataljai rúgták a bõrt a BSE sporttele-
pén nem törõdve a kellemetlen, esõs
idõvel. Sok-sok gólt rúgtak az ifjú lab-
darúgó palánták, de a programban
nem ez a legfontosabb – mondta el
lapunk számár Klincsok László, a kör-
zetközpont vezetõje. Az a lényeg,

hogy a három korosztályból ki tudják
választani a legügyesebb, legtehet-
ségesebb játékosokat, akik késõbb
nagyobb egyesületeknél csiszolhat-
ják tudásukat. A torna során nem hir-
detnek gyõzteseket, nincsenek he-
lyezések, hanem az egyéni teljesít-
ményeket értékelik. A program tehet-
séggondozó része még gyerekcipõ-
ben jár, de azon dolgoznak, hogy a
gyakorlatban is megvalósulhasson
az elv. Klincsok tanár úr azt is kiemel-
te, lényeges szempont, hogy a gyere-
kek szabad levegõn sportoljanak, és
lám, az esõs idõ sem zavarta õket a
játék örömében. Alapvetõen a Bozsik
Program rendezvényeit szabadtérre
szervezik, de idéntõl a téli idõszak-
ban is lesz torna, mégpedig decem-
ber 14-én Bábolnán a sportcsarnok-
ban.
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A Bábolnai Általános Iskola is pá-
lyázott, így csatlakozott az országos
„Kinder Sport” programhoz. Hazánk-
ban mintegy 300 iskola nyújtotta be
pályázati úton részvételi szándékát,
így örömteli a helyi testnevelõ számá-
ra, hogy a bábolnai gyerekek is a
„Kinder Sport” program részesévé
válhatnak. A pontgyûjtõs játék felme-
nõ rendszerû.

A program alapvetõ követelménye,
hogy az iskolások teljesítsék a 16, ja-
varészt sorversenybõl álló feladat-
sort, mely alapján a pontgyûjtés tör-
ténik. A pontokat értékes sportesz-
közökre válthatja az iskola. A versen-
gésben maradó intézmények közül
az elsõ három helyezett 3, 2, illetve 1
millió forintos díjakat szerezhet, így
igazán érdemes lenne a bábolnai is-
kolának a ringben maradnia. 

Az intézmények a nyereményeket
tornatermük felszerelésére, gyere-
keknek szervezett sportprogramokra
és sporttáborozásra fordíthatják, illet-

ve hozzájárulást kaphatnak tornater-
mük felújításához. A program teljesí-
téséhez az iskolának minden felsze-

relést biztosított a „Kinder Sport”
program.

Hantos

NB II-es tekecsapatunk november 9-én Gyõrben, a
Komszol együttesénél vendégszerepelt. A nagyjából ha-
sonló képességû, de a tabellán egyelõre feljebb elhelyez-
kedõ gyõriektõl mindössze két csapatpontot sikerült sze-
rezni, legyõzni õket nem tudták. Gyõri Komszol SK – Bá-
bolna SE 6:2, ifi 0:1. Torma József 423 fa, Balogh István
428 fa, Barányi Ferenc 408 fa, csp., Balom Sándor 449 fa,
Szilágyi András 430 fa, Mogyorósi Balázs 445 fa, csp., if-
júsági játékos Szász László 481 fa, csp.  

Remekeltek NB II-es tekézõink a szombatról vasárnap-
ra halasztott mérkõzésen Kõszeg ellen hazai pályán. Az
ellenfél jelenleg a tabella élén áll, míg legényeink a 11.
helyrõl várták a találkozót. Ennek ellenére a mieink kezd-
tek jobban, az elsõ kör után már 2:0-ra vezettünk, a má-
sodik és harmadik körben is sikerült egy-egy csapatpon-
tot begyûjteni, és a több fára is mi kaptunk 2 pontot. Így
6:2 arányban sikerült legyõzni a listavezetõt. Ezúttal az if-
júsági csapat egy tehetséges versenyzõje, Szász László
is bemutatkozhatott a felnõttek közt. Bábolna SE – Kõsze-
gi SK 6:2, ifi 1:0. Torma József 450 fa, csp., Balogh István
457 fa, csp., Szász László 398 fa, Balom Sándor 447 fa,
csp., Szilágyi András 433 fa, Mogyorósi Balázs 424 fa,
csp., ifjúsági játékos Burián Dávid 416 fa, csp.

Tekecsapatunk a kilencedik helyrõl várhatja a tavaszi
szezont, amikor is gyakrabban fognak majd hazai pályán
játszani, így több gyõzelemre számítanak. Az ifjúsági csa-
pat az elõkelõ negyedik helyen zárta az õszi fordulókat, a
tehetséges játékosok akár a dobogó egyik fokát is meg-
célozhatják.

Addig is december elején bonyolítják a Nyerges Béla
emlékére rendezendõ nagyszabású tekeversenyt, majd a
téli felkészülés során komolyan edzik magukat az élme-
zõnybe vezetõ úthoz.
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