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M ÁRTON -NAPI

Hosszú évek tradíciójaként van
jelen városunk óvodájában a Márton-nap megünneplése. Az óvónők
és gyermekek egyaránt nagy lelkesedéssel készülnek a jeles ese-

K ÖZÖS

HAGYOMÁNYŐRZŐK

ményre, délelőttönként csoportos
foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg Szent Márton püspök
legendájával, a hozzá kötődő népszokásokkal.

A hagyományos lámpás felvonulást megelőzően az apróságok szüleikkel karöltve készíthették el egyedi
lámpásaikat, illetve kihirdették az immár második alkalommal megrendezett tökfaragó verseny díjazottjait is. A
kreatív alkotásokat az óvoda udvarában tekinthették meg az érdeklődők,
majd együtt útra keltek, és gyönyörű
lámpásaikkal a Bábolna központja felé vették az irányt, ahol finom zsíroskenyérrel és forró teával melegíthették
fel magukat. Szerencsére az időjárás
is kedvezőre fordult, a véget nem érő
tömegként kígyózó apróságok bevilágították városunk utcáit, nagy mosolyt
csalva a járókelők arcára.
Az ünnepséggel lezárult az őszi
jeles napok időszaka, a Százszorszép Óvoda pedagógusai gőzerővel
készülnek a következő új projektre,
amely már az adventhez, a karácsonyi várakozáshoz kapcsolódik.

ÜNNEPÜNK LEGYEN A KARÁCSONY

A karácsony meghittségére hivatott felkészíteni a városi
közös éneklés a Betlehemnél. Az első vasárnapon megygyújthattuk az adventi koszorúnk első gyertyáját, lángja fényében pedig ismét együtt énekelt a település közössége. A keresztény világ egyik legnagyobb ünnepére, a karácsonyra várva a katolikus templom előtt áll a városi Betlehem. Az első vasárnapon az óvodapedagógusok hangoltak karácsonyi dalokkal a küszöbön álló ünnepnapokra. Énekük és a betlehemi installáció is egységes üzenettel
bír, mely nemcsak a szívünket melegíti a fagyosabb napokon, de a közösség ünnepét teszi szeretetteljessé. December 4-én az Idősek Klubjának tagjai adják a kezdőhangot, majd december 11-én és 18-án is várnak mindenkit a
Betlehem önzetlen készítői, hogy közösen osztozzunk a
karácsonyvárás meghitt, bensőséges pillanataiban.

ADVENTI

GYERTYAGYÚJTÁS
Már régi szokás az általános iskolában is, hogy advent
idején a diákság közössége is megéli a karácsonyvárás
időszakát. A negyedikesek most is műsorral készültek,
amit advent első vasárnapját megelőző pénteken adtak
elő az intézmény emeleti aulájában alsós diáktársaiknak.
A műsorban felcsendülő karácsonyi dalok meghitt pillanatokat szereztek nemcsak a tanulóknak, hanem a dalokat hallgató pedagógusoknak is. Az első adventi gyertya
lángja az iskolában már a téli szünetet is előrevetíti, mely
ugyancsak nagy öröm a diákság körében.
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Ö NKORMÁNYZATI
November 24-én kerültek ismét górcső alá városunk
ügyei a soros, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés alkalmával. A határozatképesen felálló grémium tanácskozásán a városi intézmények vezetői és a polgármesteri hivatal
dolgozói is részt vettek.
Az első napirendi pontban a szokásos: két ülés között történt események, a lejárt határidejű határozatok, valamint a
napirendi pontot nem érintő bizottsági döntések beszámolói
kerültek terítékre. Ez utóbbiak közt említést kapott, hogy a
bizottsági munka során sor került a 2017. évi fejlesztési tervek összesítésére, mely szerint a település két legnagyobb
beruházása a sport és szabadidőparki fejlesztés, valamint a
strand- és fürdőfejlesztés. Mint elhangzott: megújul a www.
babolna.hu városi honlap is, mely az elképzelések szerint a
jövőben motorikusabb, jobban áttekinthető és elérhetőbb
lesz a felhasználók számára.
Megújult a Blázsik síremlék is, mely kapcsán a városvezető, dr. Horváth Klára köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
a törekvést segítették. Tudható az is, hogy az önkormányzat túl van egy közbeszerzési ellenőrzésen is. A strandberuházás részeként a távvezetékek kiépítésével és a kutak
elektromos megtáplálásával kapcsolatos munkálatok közbeszerzési eljárását ellenőrizték, mely átvilágításon és ellenőrző intézkedésen az önkormányzat mindennek megfelelt.
Mint elhangzott: új traktorra, valamint a külterületi utak fejlesztésére is pályázik a város.
Foglalkozott a testület a helyi adók mértékének megállapításával, mely pont kapcsán úgy döntöttek, hogy az adók
jövőre változatlanok maradnak. A kommunális adó tekintetében kiemelte a városvezető: az egészségügyi szűréseken – melyek a magánszemélyeknek mentességet adtak –
mintegy 450-en vettek részt. Jövőre a mentességek körét
a mammográfiai szűréssel bővíti ki az önkormányzat. Felelős gondolkodással a város vezetése a témában minden
bábolnai lakost arra buzdít, hogy vegyen részt ezeken az

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal

PÁLYÁZATOT HIRDET
pályázati referens
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje:
2016. december 19.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt
Kocsis Gábor jegyző nyújt
a 34/568-002-es telefonszámon.

HÍRADÓ

egyébként kommunális adómentességet nyújtó egészségügyi vizsgálatokon az egészség védelme, megőrzése érdekében.
Egyhangú döntés mellett fogadta el a testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámolót,
mely kapcsán a tavalyi pályázatokkal kapcsolatos tudnivalókat is tudomásul vette a képviselői kör.
A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2016/2017.
évi munkatervéről beszélt az intézményvezető: Lipóthné
Horák Valéria, mely munkatervre a szóbeli kiegészítést követően a testület is rábólintott.
Ezt követően a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása következett a sorban, majd foglalkoztak a Bábolna Városgazda Kft. törzstőkéjének felemelésével, és áttekintették
annak jövőbeni működési feltételeit is. A Kft.-ben szeretné a
város a jövőben megvalósuló strandot és fürdőt működtetni, és így a kivitelezés bonyolítását is ez az önkormányzati
cég végzi majd el, mely jelentős költséghatékonyságot ígér.
Az építési engedély kézhezvételét és a kész kiviteli tervek
birtokában hirdeti meg az önkormányzat – talán jövő februárban – a közbeszerzési eljárást. A munkálatokat jövőre
bonyolítja a város. Kétszáz millió forinttal emelték fel a Városgazda Kft. törzstőkéjét, mely alaptőke-emelés még várhatóan két-három alkalommal várható a jövőben.
2017. január elsejétől a KLIK Tatabányai Tankerülete látja el a Bábolnai Általános Iskola működtetését. Az ehhez
szükséges szerződéstervezeteket a testület áttekintette,
megvitatta, elfogadta. Az átvétel a dolgozókat is érinti. Három takarítónő és egy megbízásos jogviszonyban lévő karbantartó kerül így a KLIK-hez.
A következő napirendi pontban ,,Követelés-állomány”-ról
szóló beszámoló hangzott el, kivezetésekről és selejtezésekről tárgyaltak.
Névhasználati kérelemhez is hozzájárult a grémium, mely
döntés egy újonnan megalakuló vállalkozásnak tette lehetővé a Bábolna elnevezés használatát.
A közétkeztetés feladatellátási besorolásában történik változás, eddig az önkormányzathoz tartozott a közétkeztetés,
a főzőkonyha működtetése, de jogszabályi változtatások
miatt ezt a Bábolnai Alapszolgáltatási Központhoz sorolták,
melynek Alapító Okirata is változott ezáltal. A módosítást a
testület egyhangú döntéssel fogadta el.
Egyebek napirendi pontban ,,elidegenítési tilalom” törlésére, valamint tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására került sor.
Legközelebb december 15-én ülésezik ismét munkaterv
szerint a képviselő-testület, költségvetési rendelet módosítása, lakbérek, étkezési díj és építési telkek árainak esetleges változása lesz porondon. Ez alkalommal a bizottságok
is beszámolnak egész éves munkájukról.

ELKÉSZÜLT BÁBOLNA VÁROS 2017-ES FALINAPTÁRA. A kiadványt ezúttal a településünkre minden évben
visszatérő alkotótábor művészeinek lovas témájú alkotásai díszítik. A naptár átvehető a Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatalban ügyfélfogadási időben.
www.btv.hu
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ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS:

KÖZÖS ÜGYEINK A FÓKUSZBAN

Minden önkormányzat törvényi kötelezettsége a közmeghallgatás, melyre városunkban is sor került november 23-án, a Szabadidőközpontban. A közmeghallgatás
egyben jó lehetőség is arra, hogy a város vezetői tájékoztassák a helyieket a település ügyeivel kapcsolatban
és a jövőbeni tervekről is gondolatébresztő információkkal szolgáljanak.
A rendezvény kezdetén Molnárné dr. Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetője tett eleget a kötelezettségnek, aki hivatalának tevékenységéről számolt be részletesen. Az elmúlt időszakra jellemző, hogy a közigazgatás változásokat hozott a mindennapokba. A járási hivatalra háruló

feladatok és szolgáltatások áttekintése után a városi ügyek
kerültek terítékre. Dr. Horváth Klára polgármester vetített
képes előadással is szemléltette a mögöttünk álló időszak
legnagyobb munkálatait, a dolgos hétköznapok utáni eredményeket, a városépítő és városszépítő törekvések megvalósult folyamatait. A polgármester nagy hangsúlyt fektetett
informáló beszámolójában a folyamatban lévő ügyekre,
beruházásokra. Kiemelt figyelmet kapott a strand és szabadidőparki fejlesztés, mely kapcsán már látványtervekkel is
tudott szolgálni dr. Horváth Klára.
A közmeghallgatás alkalmat adott most is arra, hogy a
szolgáltatók képviseletével találkozzanak és feltegyék esetleges kérdéseiket a lakók.

TÖRTÉNELMI PILLANAT LESZ A STRAND ÉS FÜRDŐFEJLESZTÉS MEGKEZDÉSE

Az idei esztendő is dolgos napokkal telt Bábolnán. Amikor visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra,
láthatjuk, hogy számos eredményt
tud felmutatni az önkormányzat.
Megújult például a Széchenyi úti
játszótér, kiépült a közvilágítás a
Tárkányi úton, a Kőrisfa utcában
napelemes rendszerrel épült ki a
közvilágítás, és elkészült az aszfaltozása is. Többek között ezeket
a beruházásokat is megemlítette
dr. Horváth Klára polgármester a
közmeghallgatáson, de az idén előkészített és a jövőben fizikálisan is
látható strand- és fürdőfejlesztést
történelmi beruházásnak nevezte.
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Már a kutak rendbetétele is megtörtént, azok elektromos megtáplálása,
és a távvezetékek kiépítése is elkészült már két és fél kilometer hosszan
a sportcsarnokig. Ehhez a beruházáshoz elkészültek a fürdő és strand
tervei, jelenleg az engedélyeztetés
folyik, a beruházás
ezen szakaszában az
építésügyi
hatóság
foglalkozik a projekttel. Elkészültek a szabadidőparki tervek is,
az
engedélyeztetési
procedúrával egyidőben az önkormányzat
a pályázati eredmény-

re vár. Ugyancsak az engedélyekre
vár az önkormányzat a Százszorszép
Óvoda beruházása kapcsán, valamint
a metángáz-leválasztó kis erőmű esetén is, mely a strand üzemeltetéséhez
fontos művelet.
Amennyiben a közbeszerzési eljárás zökkenőmentesen zajlik majd, akkor már jövőre megindulhat a strandés fürdőfejlesztés, de ugyanezen folyamat zajlik éppen a szabadidőparki
elképzelés kapcsán is.
A Százszorszép Óvoda megújító
beruházását is tervbe vette az önkormányzat. A Hetesmajor területén pedig négy új szolgálati lakást építene
az önkormányzat.
Az integrált városfejlesztési stratégia
az alapja valamennyi beruházásnak,
amit az önkormányzat ösztönzésére a
magánszemélyek, helyi vállalkozások
is véleményezhettek a közelmúltban.
A strand-, fürdő- és szabadidőparki
fejlesztések várva várt prjektek, melyek egy új létet, széleskörű szolgáltatást hozhatnak Bábolnának. A fotón
a közmeghallgatáson bemutatott látványtervek egyike.
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EMBERT PRÓBÁLÓ MUNKA AZ ÖVÉK

A szociális szférában dolgozókat ünnepelte a város önkormányzata november 21-én, a segítők napján. Dr. Horváth Klára polgármester a Bástya sörözőben köszöntötte a
vöröskereszt helyi szervezetének tagjait, aktivistáit, a sokszoros véradókat és a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
munkatársait.
1997. november 12-e óta ünnepeljük Magyarországon
a szociális dolgozókat. Bábolnán a lakosságszámhoz igazodóan viszonylag kevés a gondozottak száma, az ellátott
területen végzett munka azonban annál több áldozatot követel nap mint nap. Legyen szó a család- és gyermekjóléti
szolgálat területéről, az idősgondozásról, vagy akár a tanyagondnoki feladatokról…
– A szociális területen dolgozók tevékenysége embert
próbáló munka, fogalmazott a városvezető, aki a hála szavaival a település minden lakója nevében mondott köszönetet az áldozatos munkáért, hogy enyhítik a nehéz helyzetben lévők terheit.
A polgármester elmondta, az önkormányzat minden hátrányos helyzetű emberen igyekszik segíteni. Saját költségvetési keretein belül működteti a városi szociális intézményt,
melynek munkatársai minden nap szolgálatot teljesítenek.

Szolgálatukért pedig gyakran megbecsülés helyett bántó
szavakat kapnak, magyarázta a polgármester, aki a
véradók önzetlenségét, példamutató áldozatait is megemlítette. Az önkormányzat nevében tolmácsolt háláját a
vöröskereszt helyi szervezet felé is közvetítette.
Mint elhangzott: a szociális szférában dolgozó közalkalmazottak bére még mindig alacsony, reméli, hogy az önkormányzat karácsonyi juttatása némileg kompenzálja ezt.

KATALIN-BÁL AZ ÓVODÁSOKÉRT
Zoltán Csenge lett, aki bemutatkozásában a többi szülőt
is az intézmény támogatására buzdította. A folytatásban a
móri zumbacsoport szórakoztatta az adakozókedvű jelenlévőket, majd terített asztal mellett kötetlen beszélgetésekkel
és természetesen kifulladásig: sok-sok tánccal folytatódott
a batyus bál. Az óvodások céljait az is támogathatta, aki a
bálban nem tudott részt venni: ők támogatói jegyek vásárlásával gyarapíthatták az óvodásokra fordítandó báli bevételt.

Jótékonysági célokat szolgált az idén is a Százszorszép
Óvoda szülői szervezete és dolgozói által szervezett Katalin
bál, mely idén szórakoztató műsorszámmal vette kezdetét
november 26-án szombaton a Szabadidőközpontban. A
műsorban elsőként a szülők nagy ötlete egy humoros, látványban gazdag fényjátékban körvonalazódott. Előadásuk
már a táncos estére hangolta a jelenlévőket, akik a belépőjegyeikkel most is a helyi óvodásokat támogatták. A Katalinbál ugyanis évek óta az óvodások támogatását tűzte ki célul. Az intézményt cégek és vállalkozások is gazdagították,
akik értékes tombolatárgyakat is felajánlottak a pénzbeli támogatások mellett. Lipóthné Horák Valéria intézményvezető megköszönte minden segítő felajánlását, és a szervezői
előkészületekben nyújtott önzetlenséget. Mint elmondta,
a csoportok szakmai szemléltető eszközeire és a tavaszi
csoportkirándulások útiköltségére fordítják a bevételt. A
Katalin-bál nyitányán az intézményvezető bejelentette: az
idei esztendőtől megváltozott szülői szervezet új vezetője

A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik anyagi juttatással, tombola
tárgyi felajánlással, belépő-vagy támogatói jegy vásárlásával hozzájárultak, ill. munkájukkal segítették a Katalin-bál sikeres előkészítését, lebonyolítását.
Az intézmény dolgozói és gyermekei nevében:
Lipótné Horák Valéria
intézményvezető
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KARÁCSONYI ÉTEL

A jól sikerült tavalyi főzés alkalmából és a hagyományokhoz híven a bábolnai öregfiúk csapata az idén is
kedveskedni szeretne a Bábolna és a Bábolna környéki
lakosoknak karácsonyra egy tál étellel és egy pohár forralt borral.
IDŐPONT: 2016. 12. 23. (péntek) 14:00.
HELYSZÍN: Bábolna Café melletti parkoló.
Mindenkit szeretettel várunk.
Bábolna Öregfiúk Csapata

BÁBOLNAI FÓRUM

,,A HUMOR EGY ÓRIÁSI
MŰFAJ…’’

INTERJÚ - Dombovári István, a Dumaszínház tévés
sztárja nevettetett Bábolnán november 29-én a Szabadidőközpontban. Az önkormányzat támogatásával az
előadásra ingyenesen válthattak jegyet a bábolnaiak.
,,Dombi” a humorról beszélt.

KARÁCSONYI PORTÉKÁK
IS LESZNEK MAJD A PIACON
November 12-én az Árkádok alá költözött a piac, ahol sajtot, tejfölt, házi sajtkrémet, tojást, száraz házi tésztát, mézet,
a különleges ízek közül: akác-, hárs, bodza, levendula és
menta ízű szörpöt is lehetett kapni a már megszokott árucikkek között. Az esős időben is akadt vásárló a minőségi
termelői áruk vásárában, a vevők az élelmiszerek sorából
száraz húsárut, fürjtojást és pálinkát is találhattak. Már megjelent a kínált portékák közt az adventi koszorú, és számos
ajándéktárgyból lehetett válogatni előre gondolva már a közelgő ünnepekre. A decemberi alkalommal már a fenyőág,
a forralt tea és a forralt bor illata is belengi a piacot.

NYUGDÍJASOK GYULÁN

Az idősek életminőségét erősen befolyásolja egészségi
állapotuk, a mozgásszabadságuk. A mozgás minden korban hozzátartozik az életünkhöz, idős korban különösen
fontos a fizikai aktivitás, mert a szív- és érrendszeri betegségek miatt csökkenhet a fizikai állóképesség, az izomerő; a
mozgások beszűkülnek.
De a mozgás egyben örömforrás is! E gondolatok jegyében jelentkeztünk a „Mozgás egy életen át”, az „Életet az
éveknek” Nyugdíjas Szövetség Fesztiváljára, mely 2016.
november 10-12-én került megrendezésre Gyulán.
A bábolnai Idősek Klubja lelkes kis csapata hónapokig készült a fellépésre. A zenés-táncos tornát Kozma Ágnes állította össze, és tanította be, amiért itt is köszönetünket fejezzük ki számára. Nagy segítségünkre volt Lengyel Csenge is,
aki hétről hétre segítette a tanulást, majd be is állt a produkcióba, mivel az egyik csapattag balesetet szenvedett. Köszönetünket fejezzük ki dr. Horváth Klára polgármester aszszonynak, aki anyagi segítséget nyújtott az új fellépőruhák
beszerzéséhez.
A gyulai fellépés nagyon jól sikerült, a bábolnai nyugdíjasok vastapsot kaptak..
A három napos program központjában a mozgás állt, de
a résztvevők hallgathattak előadásokat a mozgásszervi betegségekről, a túlsúly okozta mozgáskorlátokról, a csontritkulásról. Dietetikus adott tanácsot a helyes étrend megválasztásához. Az előadások mellett láthattunk különféle
torna- és táncbemutatókat. Dottó vonattal megismerhettük
Gyula nevezetességeit. A gyógytorna, pilates, zumba, norid-walking, jóga, teljesítmény túra, néptánc programokba
is be lehetett kapcsolódni. Mint mindig, a második napon
zenés - táncos ismerkedési est volt.
A program fáradalmait a Hotelből közvetlenül megközelíthető Várfürdő gyógy- és strandfürdőben pihenhettük ki.
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Mikor érkezett meg a humor az életedbe? Gyermekkorodban is humoros voltál?
– Már összemosódtak ezek az idősíkok. Mindig önjelölt
mókamester voltam. Önjelölt módon röhögtettem az embereket. Néha sikerül, néha kevésbé…
Akkoriban hallgattad a rádiókabarét?
– Persze. Nagy rádiókabaré rajongó voltam. A műsorokat
édesapám mindig felvette nekem kazettára, amiket én rendre visszahallgattam. A televízióban akkoriban csak szilveszterkor volt kabaré. Amit lehetett beszereztünk, de akkoriban
még szűkebb piaca volt ennek a műfajnak. Azt szerettük,
ami volt…
Kik voltak a példaképek? Hofi Géza például?
– Korának legkiemelkedőbb alkotója volt, de nekem nem
volt kedvencem. A humor nekem akkor csillant igazán meg,
amikor Fábry Sándor üzemszerűen feltűnt a képernyőn.
Szerettem volna azt csinálni, amit Ő.
A humor keményebb vonulatát képviseled…
– Nem így indultam, de mára a humorizálásban erősebb
vonalat képviselek, az életben nem ilyen vagyok… a humorom és az odaszólásaim miatt rendszeresen feljelentenek…
De, a humor adta diplomácia-mentesség területével élek,
miért ne tehetném ezt? Az évek ezt a kemény vonalas figurát faragták belőlem…
Az előadásokat az élet írja?
– Ebben nincs soha kitaláció. Rögtönözni akkor lehet, ha
megfelelő rá a közönség, a hangulat, de egy tévéműsorban szigorúan tilos rögtönözni. A humor egy óriási műfaj, a
stand up-os saját életét, saját bőrét viszi a vásárra.
A rádiókabaré indított el a pályádon. Van ma ennek szerepe?
– Sajnos 2016-ban cenzúrázzák a rádiókabarét, ez nem
egy demokratikus ország felvilágosult előadóihoz méltó.
Ezért én mostanában oda nem megyek. Olyan helyre szeretünk menni, ahol élhetünk a szabad véleménynyilvánítás
jogával.
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CÍMLAPFOTÓ PÁLYÁZATRÓL

Címlapfotó pályázatot hirdettünk az elmúlt évben azzal a
céllal, hogy a Bábolnai Fórum 2016. évi lapszámainak első
oldalát olyan fényképalkotások díszítsék, melyek a városunkban élők szemszögéből mutassák meg településünk
mindenki által ismert, vagy éppen rejtett ékességeit. Három
olyan pályázó akadt, aki értékelhető és megjeleníthető fotókat küldött szerkesztőségünkbe. A legtöbbjükről elmondható, hogy már-már művészi igényességgel és látásmóddal kivitelezett alkotások. A legtöbb felvételt Varga Jánostól
kaptuk, képei júniusi, júliusi, szeptemberi és novemberi
lapszámaink címoldalát díszítették. Szuly Tamás fotói áprilisban, májusban és októberben jelentek meg, Suhayda
András fényképeit pedig februárban és márciusban közöltük. Köszönjük a résztvevők segítőkészségét.
Ígéretünkhöz híven az alkotók ajándékban részesülnek,
melyet Bábolna Város Önkormányzatának és a Foxbit
Kft. támogatásának köszönhetően vehetnek át személyes
egyeztetést követően.

MEGHÍVÓ
A Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna felhívják az érintettek figyelmét, hogy decemberben a
karácsonyi ünnepekre való tekintettel nem tartanak ingyenes gazdasági tanácsadást. Legközelebb várhatóan
2017. január 30-án vehetik igénybe a fent említett szolgáltatást.

KARÁCSONYI ANGYALOK
„A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
őszintén szeretni, és bízni a jóban.”

Mindössze néhány évtizede volt, amikor ádvent és karácsony eljöttével az emberek nem úgy ünnepeltek, hogy
fényárban úszott az egész ország és reklámok garmada
hívta fel a figyelmet az ajándékok bő választékára. Az ünnep elsősorban a lelkekben ragyogott fel. A fényt, az ádventi fenyőkoszorún és karácsonykor a fenyőfákon, a nyugodt, békés lángú gyertya adta, amely az emberek szívét
melegséggel és örömmel töltötte meg.
A karácsonynak örök és mindig aktuális üzenetei vannak: ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet, az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség. Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta
szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor, és
úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ
BATYUS BÁLT
rendez a Szabadidőközpontban nyugdíjasok számára

2016. december 28-án 17 órai kezdettel.
Zene, tánc, tombola!
Szeretettel várjuk a szórakozni vágyókat!
is örvendeni látjuk, ha a betlehemi istálló fényei nemcsak
a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
A szeretet példamutatással terjed. Gondoljunk arra,
hogy vannak tőlünk elesettebbek, rászorultabbak, vannak segítségre váró magányos és beteg emberek. Sokszor elég egy kedves szó, egy kéznyújtás, egy simogatás.
Találjuk meg segítségre szoruló embertársainkat, meleg
ételt, törődést, biztonságot nyújtva nekik. Mosolyogjunk
a velünk szemben sietőre, figyeljünk egymásra, fedezzük
fel a legkisebb rezdüléseket is, melyek közelebb hoznak
bennünket egymáshoz!
Az Adventi időszakba lépve idén ismét útra kelnek a Bábolnai Angyalok. Az elmúlt évek történései alapján a segíteni tudó és vágyó emberektől már megérkeztek az első
felajánlások.
A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Lehet
csöndben és név nélkül, de névvel felvállalva is várjuk
mindenki jelentkezését, aki segíteni tud és akar!
http://www.facebook.com/babolnaiangyal
Karácsonyi Angyalok
www.btv.hu
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FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG

EGY HÉT AZ EGÉSZSÉGRŐL

Az egészség hónapjának alkalmából novemberben fokozott figyelemmel igyekeznek a helyi általános iskola pedagógusai felhívni a gyermekek figyelmét az egészséges
életmóddal, táplálkozással kapcsolatos tudnivalókra. Az
alsó tagozaton egy egész hetet szenteltek eme témának.
A projekt november 14-én, egy színpompás kiállítással
vette kezdetét, ahol a nebulók és szüleik által gyümölcsökből és zöldségekből készített figurák, szobrok vették birtokba az intézmény emeleti auláját. A hét következő napjai
sem teltek eseménytelenül, kedd délelőtt minden osztály
elkészítette a saját gyümölcssalátáját. Csomó Zsuzsanna
pedagógus lapunknak elárulta, a kicsik nagyon élvezték a
vitamindús remekművek elkészítését, melyeket természetesen jóízűen el is fogyasztottak.
A szerdai napon az első és második osztályosok a tisztálkodásról, helyes fogápolásról, míg a nagyobbak az egyre
gyakoribb ételallergiák fajtáiról összeállított előadást hallhattak a védőnőtől. Csütörtökön a mozgás jutott főszerephez, melynek reggelén különböző sportágak képviselői
– kézilabdások, focisták, karatésok és ugrálókötelesek –
mutatták be tudásukat egy látványos sportbemutató keretében, majd a gyerkőcök maguk is kipróbálhatták a mozgás
eme szakirányait. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít az
egészséges életmódhoz elengedhetetlen testmozgás megszerettetésére, nem eredménytelenül, hiszen a gyermekek
élvezettel hódolnak a sport szenvedélyének az iskola falain
kívül is.
A hét lezárásaként pénteken egy totót töltöttek ki a nebulók, melyben összefoglalták az elmúlt öt napon elsajátított
tudást.
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November 16-án, az egészségnap keretében az általános
iskola felsőbb évfolyamosai is elsajátíthatták az egészséges
életmód legfőbb tudnivalóit. Szabacsiné Szőke Edit pedagógus elmondta, az iskola nagy figyelmet fordít, az egészséges életmódra való nevelésre, mellyel egyúttal a pedagógiai programban vállalt kötelezettségüket is teljesítik.
Az egészségnek szentelt délelőtt hagyományos tanítási
órák helyett egész nap az emberi test és lélek épségének
megőrzésére fektettek hangsúlyt. A gyermekek rendkívül
sokat tanulhattak a nap folyamán, hiszen az emberi test
anatómiájának, biológiájának megismerése a természetismereti tárgyak közül sajnos hátrébb szorul a tantervben.
A jól összeállított program reggeli közös bemelegítéssel
kezdődött, majd rövid, oktató-nevelő jellegű kisfilmeket tekinthettek meg a diákok. A videók főbb témái az egészséges táplálkozás, a helyes vásárlási szokások kialakítása, és
korunk nagy problémája, az elhízás voltak. Ezeken kívül szó
esett még a túlzott koffeinbevitel, a dohányzás és az alkoholfogyasztás káros hatásairól is. A videók megtekintése
után rövid totót töltöttek ki a gyerekek, melyekből felmérhették a délelőtt folyamán megszerzett ismereteiket.

Visszatérő programként hívják fel a figyelmet a gyümölcsés zöldségfogyasztás fontosságára, melynek kapcsán idén
egy úgynevezett vitaminüveget készítettek az osztályok. A
dekoratív műveket az iskola aulájában állították ki, a legkreatívabb és legszínpompásabb alkotások a nap végi értékelésben is szerephez jutottak. A nap folyamán egy alternatív
mozgásformával, a jógával is megismerkedhettek a nebulók, mely újdonságként hatott az intézmény életében.
A balesetmegelőzés témájában a katasztrófavédelem
tűzoltói látványos bemutatóval kedveskedtek, melybe a
diákokat is bevonták. Az izgalmas bemutatók sora az Országos Mentőszolgálat helyi állomásának interaktív előadásával folytatódott, melyben az újraélesztés, a mentők
értesítésének és a sebesültek ellátásának szimulációjával
szerezhettek értékes tudást a tanulók. Nem titkolt célja a
pedagógusoknak, hogy a meghívott szervek munkáját
megismertessék, megszerettessék a gyermekekkel, akik a
pályaválasztás során talán a mai napon látottak alapján a
segítő szakmák mellett döntenek.
Az egészségnap programját az alábbi szervezetek és magánszemélyek támogatták: Bábolnai Mentőállomás dolgozói; Komáromi Tűzoltóság dolgozói; Kozma Ágnes;
Jóga a Mindennapi Életben Győr-Moson-Sopron Megyei
Egyesülete, elnök: Dr. Lukács Eszter; OSI Food Solutions
Hungary Kft. Bábolna
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MERRE TOVÁBB? PÁLYAVÁLASZTÁS 2016

A Bábolnai Általános Iskola kiemelt feladatként kezeli végzős diákjai iskolaválasztását, pályaválasztását. Az általános
iskolát követően három iskolatípus közül lehet választani:
gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola. A gimnáziumi oktatás az érettségin túl felkészít az egyetemi, főiskolai
felvételire .A képzési idő négy vagy öt év. A szakgimnáziumi képzés 4+1+1 éves tartama alatt érettségi vizsgát ad,
majd ötöd éven szakmai képzést biztosít, a hatodik évben
lehetőséget nyújt a technikusi képesítés megszerzésére
is. A szakközépiskola három éve alatt a választott szakmát
tanulhatják a diákok, majd a sikeres szakmunkás vizsga
megszerzése után lehetőségük van két év alatt érettségi
bizonyítványt szerezni. Ebben a tanévben pályaorientációs
teszteket töltöttek ki a tanulók, melyeket a pályaválasztással
foglalkozó szakemberek értékelnek ki, majd egyéni tanácsadást tartanak szülőnek és diáknak egyaránt. November hónapban ellátogattak a nyolcadikosok Tatabányára, a Pályaválasztási Kiállításra. Itt Komárom-Esztergom megye szinte
valamennyi középiskolája elérhető volt, képet kaphattak a
különböző iskolatípusokról, a felvételi követelményekről,
szakmai gyakorlati bemutatókat láthattak. November 18-án
került sor az iskolában a Sulibörzére, amelyen 9 győri és
egy csornai középiskola mutatkozott be. December elején
pályaválasztási szülői értekezleten kap tájékoztatást szülő
és diák a felvételi eljárás rendjéről, teendőiről, a betartandó
határidőkről. Ekkor kell kitölteni a központi írásbeli felvételi
vizsgára a jelentkezési lapokat .
Nehéz feladat a vágyakat, álmokat összeegyeztetni a realitásokkal. Január végére mindenképpen körvonalazódnia
kell azonban azoknak a középfokú iskoláknak, ahová a végzős tanulók eséllyel pályázhatnak. Ehhez szükséges a sikeres írásbeli vizsga és a hetedik év végi, illetve a nyolcadik
fél évi tanulmányi eredmény. Utóbbi a tanulók szorgalmán,
kitartásán múlik, a jó felvételihez az iskola is segítséget
nyújt, hiszen hetedik, nyolcadik évfolyamon matematika és
magyar nyelv tantárgyakból felvételi előkészítő foglalkozásokat szervez.
Sok sikert, kitartást, jó eredményeket kívánunk a diákoknak, hogy beteljesíthessék elképzeléseiket!
Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

KÍVÁNCSI SZÜLŐK AZ ISKOLAPADBAN

A szülők is iskolapadba ültek november második hetében.
Ekkor ugyanis a szülők előtt is megnyíltak az osztálytermek
ajtói a Bábolnai Általános Iskola tantestülete által szervezett
nyílt napok alkalmával. Régi szokás az intézményben, hogy
megteremtik annak lehetőségét, hogy a szülők is belelássanak a tanulással teli hétköznapokba. Sokan éltek a lehetőséggel most is, az alsóban mindig nagy érdeklődés övezi a
nyílt órákat.
Peresztegi Gáborné igazgató elmondta: az őszi szünet
utáni héten keddtől csütörtökig tartják ezt a népszerű rendezvényüket. Mint megtudtuk, az érdeklődés idén minden
eddigit felülmúlt. Sok esetben több szülő és hozzátartozó

A felvételi eljárás során betartandó időpontok:
2016.12.9. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az
Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe.
2017.01.21. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2017.01.21. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6
és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2017.01.21. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába
jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.
2017.01.26. 14:00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8
évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra,
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt
nem tudtak részt venni
2017.02.09. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az
írásbeli eredményéről a tanulókat.
2017.02.15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő
jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési
lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)
2017.02.20.-03.09. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi
eljárás keretében.
2017.03.10. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2017.03.16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az
általános iskolában.
2017.03.20. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi
Központnak.
2017.04.05. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2017.04.26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.
2017.06.01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati
eljárás befejezése a fenntartónál.
2017.06.17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló
állandó lakhelye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami
intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján kezdeményezi a
tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II. programba.
Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd-I. vagy Híd-II. programban részt vevő
köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2017.06.22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

ült az órákon, mint gyermek. Újdonságként hatott az interaktív táblák bemutatása, amit egyre több alkalommal használnak ki a pedagógusok a normál tanítási napokon is. A
modern, élményszerző-szemléltető és interaktív eszközöket
pályázat útján nyerte el az intézmény, a pályázat feltételeinek részét képezi a berendezés használat közbeni bemutatása is. Ennek kiváló alkalma volt a fogadó órákat és szülői
értekezleteket is kiegészítő nyílt nap mindegyike.
A nyílt órák nem kirakat órák, a tanítók és tanárok a hétköznapi ritmusnak megfelelően adtak ízelítőt a gyerekek tudásából. Ilyenkor a számonkérés is elmarad, nem kap teret
az önálló munka, ezért a diákok is fellélegezhettek: hiszen
az esetleges dolgozatoktól sem kellett tartaniuk.

www.btv.hu
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BÁBOLNA BÜSZKESÉGE A MAGYAR ARABLÓ-TENYÉSZTÉS
Kétnapos nemzetközi konferenciát tartottak városunkban
november 26-án szombaton, a bábolnai arabló-tenyésztés
kétszázadik évfordulója alkalmából. Az esemény házigazdái
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, az ISG, vagyis a Nemzetközi Shagya Lótenyésztők Társasága és a Magyarországi
Lótenyésztők Egyesülete voltak. A megnyitóra szombaton
került sor, amit az agrártárca is képviselt Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter személyében.
Bábolnán 1806 októberében indult el a lótenyésztés, akkor még spanyol fajtákkal, de 1816-tól már kizárólag arab
méneket fedeztek. Az őshonos shagya-arab fajtát, amelyet
Bábolnán tenyésztenek, 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánította az Országgyűlés.

A konferenciát indító megnyitón a miniszter elmondta:
kétszáz évvel ezelőtt a hadsereg ellátását szolgálta a lótartás és a lovak kiképzése, ezért hozták létre a Bábolnai Mintagazdaságot.
Fazekas Sándor hangsúlyozta: európai szintű érték az,
hogy itt, Bábolnán 200 év óta folyamatosan a shagya arab
lónak stabil tenyésztői háttere van. Ez egy olyan érték, mely

Magyarország számára meg kell hogy maradjon és gyarapodjon, magyarázta.
Az agrártárca anyagi és szakmai segítséget ad, hogy minél több színvonalas lovas létesítmény jöjjön létre. 2013-ban
165 millió forinttal, 2014-ben 220 millió, tavaly 107,5 millió,
idén pedig 216 millió forinttal támogatják a kiemelt lovas
sporteseményeket. A történelmi ménesek előtt komoly perspektíva van. A nemzeti ügyek kormányának az a feladata,
hogy az infrastrukturális hátteret éppúgy, mint a genetikai
állomány megőrzését szolgálja, támogassa, hangsúlyozta
a földművelésügyi miniszter, aki hozzátette: Bábolnán is volt
a közelmúltban és a jövőben is körvonalazódik további fejlesztés.
Rombauer Tamás, a Magyarországi Arabló tenyésztők
Egyesületének elnöke a tenyésztői munkáról nyújtott történelmi áttekintést. Mint hangoztatta: a ménest 1789-ben alapították az akkor hadihelyzet azt kívánta, hogy a huszárságnak megfelelő mének fedezzenek, Itt mindig apaméneket
állítottak elő. Az önálló tenyésztői munka 1806-ban, majd
a mezőhegyesről származó erdélyi moldvai kancákat csak
arab telivérek fedezték, ez a direct tenyésztés 1816-ban
vette kezdetét. Mára Európaszerte tenyésztik. 17 ország
tagja a Nemzetközi Shagya Arab Tenyésztői Társaságnak,
mely lelkes német-svájci-osztrák szervezet a tiszta bábolnai arab telivér állománymegőrzésért dolgozik, magyarázta
Rombauer Tamás, aki úgy vélte, az évfordulót méltó módon illik megünnepelni. A lovas szakember az őshonos
fajta tenyésztésére fordítható pályázati forráslehetőségeket
is felemlegette, mely forrás versenyképessé teheti a hazai
tenyésztői kört.
A konferencián elhangzott: a hazai lóállomány növekedésével párhuzamosan a lovas társadalom is megerősödjön. Fazekas Sándor azt hangoztatta, a kormány mindent
megtesz, hogy az ágazat a régi fényében tündököljön és a
lovaglás beépüljön az iskolai oktatásba is. ,,A shagya arab
fajta a magyar emberek kreativitását is fémjelzi.”

A LOVASISKOLA A TÍZ LEGSIKERESEBB HAZAI SZAKISKOLA KÖZÖTT
Az első tíz legsikeresebb állami középiskola között szerepel a szakiskolák kategóriájában a bábolnai lovasiskola.
A középfokú oktatási intézmények rangsorában a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégiumot
a nyolcadik helyen említik. A bábolnai iskolát fővárosi, zalaegerszegi, miskolci és szombathelyi intézmények előzik
meg a sikert mutató sorban, tehát Bábolna a nagyvárosok
közegében is megállja a helyét. Körmendi Csaba, a bábolnai lovasiskola igazgatója úgy fogalmazott: a rangsor egy
pályaválasztási kiadványban szerepel.
– A ,,Top 10”-ben lenni örömteli dolog. Az iskolákat pontszámok alapján rangsorolták, az oktatáskutató intézetek
által vizsgált kompetencia-mérésekből származó eredményeket vették alapul. Azt vizsgálták, hogy a nyolcadikas
és a tizedikes gyerekek mire képesek, illetve a intézmény
hogyan kezeli a hiányzásokat, az igazolatlan hiányzásokat,
hogyan kezeli az esetleges lemorzsolódást, magyarázta
Körmendi Csaba, aki az eredménnyel járó felelősségre is
rávilágított, hiszen ez a tény az intézmény jövője szemponjából is további elvárásokat állít fel.
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Az első tízben való szereplés az iskola jó hírnevét is megmutatja, mely a jövőben akár az ide jelentkező tanulók számában is látható lesz, bár az eddigiekben sem küszködtek
létszámhiánnyal. Sőt, az intézményben általában a túljelentkezés okoz gondokat.
A bábolnai lovasiskola hétköznapi életébe is hozott változásokat az oktatás átalakítása. A jelenlegi kilencedikesek
már szakközépiskolai osztályba járnak. Hároméves alapképzés után komplex vizsgát tesznek a tanulók. Ők a következő két év után érettségizhetnek is, amennyiben az intézményben maradnak. A kerettantervben tantárgymódosítás
is történt.
Az iskola fő célja, hogy az életre készítsen fel. Jelen esetben az, hogy a Pettkós diákok végül helytálljanak a munkaerőpiacon, tudatta az igazgató, aki arra is rávilágított,
hogy sokan előbb érettségi vizsgát tesznek és csak azután
helyezkednek el. Az iskola után hazánkban csak kevesen
maradnak a szakmában a lovardáknál, mert inkább jólfizető
külföldi állásokra pályáznak a fiatalok.
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KI TUD TÖBBET A BABAÁPOLÁSRÓL?

A Brekkencsek fantázianévre keresztelt csapat nyerte az
idei csecsemő és gyermekápolási vetélkedőt. Tornyos Gábor és Felker Henrietta Tornyos Benett nevű kisfiával diadalmaskodott az elméleti és gyakorlati feladatokkal tűzdelt,
családias hangulatú versenyben az elmúlt pénteken. Dr.
Kiss Katalin gyermekgyógyász a védőnővel közösen szervezett versenyt a családok hétköznapi életéből merített szi-

tuációs feladatokkal kapcsolatban elmondta: nem mindig
egyértelműek a válaszok, és gyakran a vetélkedőn új információkat is hallanak még a gyakorlott szülők is.
– Felkészülést a vetélkedő nem igényelt, hiszen hétköznapi gyakorlati dolgok kerülnek elő minden alkalommal. Ez
már a negyedik megmérettetés, amit meghirdettünk. A családi versengés mindig jó hangulatú, ahol az izgalmat általában felvátja az aktivitás, magyarázta a doktornő, aki azt
is hozzátette, hogy mindenkit hasznos ajándékokkal jutalmaznak.
A családok alkotta csapatokban nagymamák is segítették a válaszadást. Eközben a legkisebbek, a kisbabák édesanyjuk ölében élvezték kortársaik társaságát, a szokatlan új
környezetet, és azt, hogy ezúttal valóban ők voltak a középpontban. A versenyben szakemeberkből álló zsűri értékelt,
akik pontozással döntötték el a végeredményt.
Az esemény támogatói voltak: Bábolnai Pékség, Bernáth
Tibor és családja, Biyo Produkt – Dr. Bérci István, dr. Dezsényi Attila és családja, Dr. Kiss Katalin, Kardirex Bábolna, Kölyöksarok Bababolt, Mária Patika, Polgármesteri Hivatal Bábolna és Zsömbölygei Erzsébet.

RÉZFÚVÓSOK FESZTIVÁLJA

Immár kilencedik alkalommal rendezte meg a városunkban működő Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola a Komárom-Esztergom megyei Zeneiskolák Rézfúvós Fesztiválját.
A november 25-i megmérettetésen 34 zenészpalánta vett
részt, akik megyénk nyolc zeneiskoláját képviselték. Többek között Dorogról, Nyergesújfaluról, Komáromból, Oroszlányból, Tatáról és Tatabányáról, illetve Vértessomlóról is érkeztek növendékek.
Bánfi Csaba, a bábolnai intézmény igazgatója, a verseny
főszervezője lapunknak elmondta, a kétévente megrendezésre kerülő fesztivál az egyetlen ilyen jellegű verseny megyénkben, mely évről évre népszerűbb. A megmérettetés, a
színpadra lépés előtti izgalom pozitívan járul hozzá a gyermekek fejlődéséhez, a produkciójukért kapott taps és elismerés pedig még jobb eredmények elérésére ösztönzi
őket. A magas színvonalú szólóhangszeres versenyen négy
korcsoportban – zongorakíséret mellett – trombitán, kürtön,
valamint tubán szólaltathattak meg két szabadon választott
zeneművet, melyeket neves szakmai zsűri értékelt.
Hontvári Csaba trombitaművész és Dr. Molnár Gyula kürtművész, a győri Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet docensei elégedetten díjazták az ügyes

muzsikuspalántákat, akiket arany, ezüst és bronz oklevéllel jutalmaztak. A legrangosabb elismerést, a Fesztivál-díjat
idén Keil Sebestyén és Hanzlik Levente trombitások, illetve
Wadi Shahin Ákos kürtös vihették haza, korosztályukban ők
bizonyultak a legtehetségesebbnek.
A bábolnai zeneiskola növendékei lelkesen készültek a
megmérettetésre, Somogyi Ádám trombitájával arany, míg
Németh Mátyás tubájával ezüst oklevelet szerzett. Németh
Benedek fiatal kora ellenére szépen szerepelt, tanára legnagyobb büszkeségére arany oklevéllel térhetett haza.

MANÓFALVA A GALÉRIÁBAN

November 25-én nyitotta meg kapuit a Százszorszép Óvoda galériájának újdonsült kiállítása, mely alkalommal kézműves kerámiákat tekinthettek meg a gyermekek. A megnyitón Szendi Józsefné óvodapedagógus avatta be az apróságokat a színpompás dísztárgyak születésének rejtelmeibe, mely sokuknak nem volt ismeretlen.
A ,,manófalvi”, mesebeli világot idéző házikókat és koboldokat Kállai Andrea keramikus készítette. A tárlat minden
darabja egyedi technikával, kézzel készült, az agyag mellett
–díszítésként - faanyagot is felhasználva.
A vidám, játékos figurák mellett megjelentek a jellegzetes
téli motívumok, mint például hóember és a Mikulás is, utalásként a közelgő ünnepi időszakra.
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! Ismét elérkezett az év legszebb időszaka, advent ideje. Elcsendesedünk, magunkba nézünk, álmokat szövünk,
meglepetést készítünk szeretteinknek, és várjuk a csodát. Ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket. és néhány napig csak azokra figyelünk,
akik igazán fontosak a számunkra. Csend, béke és szeretet költözik az otthonainkba. Éppen úgy, ahogy Wass Albert is megfogalmazta:
„Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplőben elébe menni, mesék tavában
megfürödni. S a mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni....”
Régi karácsonyok felidézésével kívánok minden kedves Olvasónak áldott, békés, örömteli karácsonyi ünnepeket.
Veresné Szkocsek Mária
SÜTŐ ANDRÁS:

ANYÁM KÖNNYŰ ÁLMOT ÍGÉR (R

Valamivel lámpagyújtás után indult útnak a betlehemes csoport.
Tarka társaság voltunk, s foglalkozásra nézve is a lehető legvegyesebbek; királyok, szolgák, angyalok, pásztorok s egy bús apa: Szent József.
Énnekem Piroska járt az eszemben. Ha benéztem a betlehemes ládába, a gyertya halovány fényében Szűz Mária arcáról az ő arcának
vonásai ragyogtak reám, s töltöttek el jóleső nyugtalansággal.
Elindultunk. Az egyébként szelíd természetű, szunyókálásra hajlamos mezőségi kutyák éktelen csaholással követtek bennünket. Az öltözékünk hergelte őket. Heródes – Lukács Jóskán a tiszteletes asszony
elnyűtt, kék pongyolája lötyögött; Gáspár királyt, a szabadszájú Rózsa
Miklóst valamelyik uradalmi szobalány szoknyája nyugtalanította kamaszingereinek viháncolásában. A szoknyát meg-meglibbentve, csak úgy
szórta felénk az obszcén szavakat. „De jó Kati-szaga van!” – mondta, s
végighempergett a havon, egyik angyalunkat is magával rántva. A bús
apa, Újfalussi József, közönséges lepedőt csavart magára, a pásztorokon juhbőr bűzlött, a futár püspöksüvege messze világított. Ha ruházatunk szegényes volt is: a két király fején ott csillogott a díszes papírkorona.
– Indulás! – kaptuk a parancsot a gyermekirtó királytól. – Igyekezzünk
a bárókhoz, tudják meg a nagy hírt még vacsora előtt.
A nagy hír az volt, hogy megszületett Jézus.
– Keljünk fel s menjünk el! – lelkendeztem én is, a szárnyaim rebbentve, és lelki szemeimmel Piroska harmatorcáján csüggve. – Mert ha valaki megelőz bennünket a hírrel, az urak a kapukat bezárják, és a kutyákat
is eleresztik.
A kántor úrnál a mennyezetig érő, gyönyörűen földíszített karácsonyfa
elé állítottuk a betlehemes ládikót. A csákós futár a botjával koppintott,
elújságolta, hogy örvendetes szép hírt hallott az éjjel, odakint az ajtó
előtt Szent József küzdött a kutyákkal, Heródes fennen hangoztatta,
hogy minden toppantására ég s föld megrendül, és toppantott is valóban a faggyúszagú foltos bakancsával, de csillag helyett a bajusza esett
le, és ezzel a színpadi vétséggel egyidejűleg én is kiröppentem a való
világból. Szárnyaim alatt nem éreztem a spárga szorítását, a gyertyák
és csillagszórók az égitestek sebességével suhantak el örömtől repeső
szemeim előtt. Elfelejtettem, mi végett indultam el otthonról, csak azt
tudtam, hogy minden vasárnap elrebegett gyermeki fohászom: add
Uram, engedd Uram, hogy Piroska engem szeressen – ím beteljesedett,
mert Piroska ott ült kicsi fehér széken a fenyőágak alatt, és reám nevetett. Mint egy elszakadt gyöngysor, úgy pergett rám a kedve, és akkor
olyan mozdulatot tettem, mint aki leszakítja a szárnyait és átadja annak,
aki arra született, hogy földön járó emberek csak a tekintetükkel illessék.
S bár szöveg és helyzet szerint hallgatnom kellett volna, feléje fordulva
énekelni kezdtem.
– Mit akarsz te, fiam? – szólt rám a kántor úr. – Összezavarod az egész
istenséget.
Erre a szóra magamhoz tértem, és míg a király bajuszát visszaragasztották, verejtékező homlokom törölgetve azon vitatkoztam magamban
a kántor úrral, hogy a szent estének a szerelem nélkül semmi értelme.
Kifelé menet a szárnyam beleakadt az ajtóba és leszakadt. A hónom
alá vágtam, úgy vittem, mint cigány a törött hegedűjét. A dombon – míg
a többiek a ládikóban a szamarat és a pálmafát rendezgették, a fából
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faragott kisdedet a jászolba helyezték – leültem a hóra, s a kántorlak
ablakában Piroska arcát kerestem…
(Néhány évtized elmúltával)
Elmúlt a karácsony estéje.
Inkább éjszakát kellene mondanom, hajnalban ugyanis még kántáltak
az ablakok alatt. Tömegesen és szólóban egyaránt. A szabadtéri színjáték nagy kórusa százfelé szakadva ismételte és variálta ugyanazt a
dallamot, amelyet este elkezdett.
Mint a járni tanuló gyermek, időnként hasra vágódva bukdácsoltak a
köszöntők.
Apám is kántálni ment a presbiterekkel. Anyám otthon tartott szolgálatot. – „Szabad köszönteni?” – „Szabad, szabad!” – ismételte gyermeki
örömmel. Le-lehunyta a szemét, próbálta kitalálni hang, vétség, ének
szerint a vendégek személyét. „Ez Juli, ez Feri, Gergi, Verona, Ilona! Újra
látjuk egymást!” A gyerekeknek és a cigányoknak kiosztott egy zsáknyi
perecet. Jóízűen kacagott a tréfás köszöntőkön. – „Mondd még egyszer!” – „Hallgasd!” – intett felém. Rokoni, baráti, ismeretségi szálakat
bogozott újra. – „Ezt a fiúcskát ismered? A Jónás fia! Hát azt a szép
lányt? A Mihályé! Öleld meg bátyádat! Istenem, be szépen nőtök! Istenem, hogy múlik az idő!”
Már lefeküdtem volna, de meg kellett várnom a betlehemeseket. Egyebek között Jóska öcsém is, aki – hogy megérkeztek, mindjárt láttam – a
fáradt angyal szerepét játszotta. Fáradt volt Heródes, Szent József, a
futár is, az egész istenes társaság. Alkonyat óta járták a falut, a határt,
nem csoda, hogy amikor énekre került a sor, heten kilenc felé vitték a
dallamot. – „Mint a politikusok” – jegyezte meg D. bátyám, aki maga is
egy kacskaringós kántálás szárnyain ereszkedett közibénk a savanyú
bor és mákos kalács mellé. A kalácsban kevés volt a mák, szimbólumszerű. „Legalább nem ragad a fogunk közé.” A karácsonyfa: fonnyadt,
félredűlt ágacska, sztaniolpapírral díszítve. „Csak ennyire futotta.” „A
kis unokámért!” Öcsém angyali rongyain-szárnyain, égre emelt énekes
arcán önmagamat vehettem szemügyre huszonöt év távolából. Kellő
áhítat híján luciferi józansággal vettem újra tudomásul, hogy a valamikor oly fontosnak vélt szereplés mily komikussá törpült az időben. Ez
alkalommal a szemlélődés szerepe jutott ki nekem. A kántáló rokonság
mintha megérezte volna magányomat, sapkát vetett a fejemre, sálat a
nyakamra:
– Gyerünk kántálni!
Diadalmasan cipeltek magukkal. A fiammal együtt.
– Lásson mást is a gyermek, nemcsak azt, amit lát!
Két vagy három utcát végigkántáltunk. „Ím itt a zúrban maszületett
gyermek, ó jöjjeteki-mádjuk, ó jöjjeteki-mádjuk királyunkat!” Jólesett zuhanyoznom az örömük záporában.
Reggelre belepte nyomunkat a hó.
Az ágyból még sokáig a néptelen utat néztem, ahogy elhullámzik az
ablakunk alatt. Simának látszott, s hogy szavamat az ünnephez igazítsam: afféle mennybe vezető ösvénynek. De én akkor már tudtam róla,
hogy a csalóka felszín alatt bokamarjító göröngyök és keréknyomok leselkednek a hiszékeny gyalogosokra.
Múlt és jelen kavargásában, étellel-itallal terített asztaloknál ilyenformán botlottam szüntelen lélekficamító emlékekbe is.
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BALIRA CSÁBÍTÓ MŰVÉSZI ALKOTÁSOK

Az Istenek szigetére, Balira csábítottak Szük Ödön fotóművész, fia: Szük Norbert festőművész és Dezséry Dorottya fotóművész alkotásai november 4-én a Helytörténeti
Gyűjtemény épületében megnyílt képzőművészeti kiállítás
alkalmával.
A ,,Egy nap Bali, szűk családi kör Bábolnán” című tárlat
egzotikus utazásra invitálta a jelenlévő műkedvelőket, akik a
modern festészet és fotográfia művészetével ismerkedhettek a falakon díszelgő, színpompás portrékon keresztül. A
képzeletbeli utazás idegenvezetői három olyan alkotó, akik
családi körben hódolnak szenvedélyüknek: az alkotásnak.
Mindhárman osztoztak már Bali varázslatos világában átélhető örömökben, természeti és épített csodáiban, színeiben, ízeiben és elbűvölő légkörében.
Vituska Ildikó, a helyi művelődési intézmény vezetője köszöntötte a nagy tiszteletben álló Szűk Ödönt, akit Kisalföld
legismertebb győri újságírójaként is emlegetnek a mai napig. Ő is járt Bali szigetén, akárcsak fia, Szük Norbert festőművész, aki ráadásul a szerelmet is az Isetenk szigetén
lelte meg. Múzsáját, ahogy Ő is nevezi: Dezséry Dorottyát
Isten ajándékának tekinti, akit ugyancsak Bali szigetétől kapott. Összefonódó művészi életük, egymást inspiráló párkapcsolatuk gyermeke a Donor Art elnevezésű kooperáció.
A három művészember Bábolnán is bemutatkozott. A tárlatnyitó alkalmával kiderült az is, hogy a művészeket Nagyig-

mándhoz komoly szálak fűzik, hiszen Pápay József – a kis
község általános iskolájának névadója – egyenesági rokon,
történetesen Norbert dédnagyapja.
Norbert a tárlatnyitón arról is beszélt, hogy nem hisz a véletlenszerűségben, művészi életükben is az égi, spirituális
jelek vezérlik. Számos műfajban igyekeznek értékteremtő
módon nyomot hagyni Dorottyával. Utazásaik alkalmával
szerzett tapasztalataik adják művészetük alapját. Napjainkban Bali és Indonézia világát népszerűsítik hazánkban kiállításokon és előadásokon keresztül. Balin fotó-workshopokat
is szerveznek.

PREMIER FILMEK A VÁSZNON

HÁZHOZ JÖTT A MOZI

Napjaink legnézettebb, premier mozifilmjeiből válogatott a Mozgó
Mozi Kft, akik november 20-án, vasárnap mozimaratonnal örvendeztették meg a bábolnaiakat. Szabó Sándor, a Mozgó Mozi Kft.
operatív igazgatójától megtudtuk, a Szabadidőközpont színpadára gondos előkészületek árán tudták elhelyezni a méretben éppen
passzoló mozivásznat. A nézők a plázákban is használatos vetítőgépek technikájának köszönhetően élvezhették a modern mozizás minden előnyét. A házhoz érkező filmes élményhez pattogatott
kukorica is dukált, melynek illata már az előtérben érződött, és könynyen a vászon elé csalogatta a mozi iránt érdeklődő helyieket.
Az első alkalommal hat filmet vetítettek, a filmeknek pedig kellő
számú nézője is akadt, így a társaságnak talán legközelebb is megéri majd Bábolnára látogatnia.
- A jó filmek megmozgatják az embereket, vallja az operatív igazgató, aki a magyar mozikultúrával kapcsolatban is állást foglalt.
Szerinte, ha egy film díjat és reklámot kap, sokat beszélnek róla,
akkor a moziban is teltházas a nézőtér, magyarázta. Ha arra igény
lesz, akkor szervezett mozilátogatásokban is részese lehet a bábolnai ifjúságnak.

A Mozgó Mozi december 18-án ismét a Szabadidőközpontba érkezik. Délelőtt 10-órától 22 óráig követik egymást majd a filmvetítések.

Pontosabb információkért látogassák rendszeresen facebook oldalunkat,
A bábolnai vetítéssel kapcsolatos információkért a Mozgó Mozi
honlapján, annak facebook oldalán is tájékozódhatnak, illetve figyeljék a BTV képújságját.

Love Story
romantikus musical

két felvonásban
a Szigetszentmiklósi
Sziget Színház előadásában.
Rendező: Pintér Tibor.
Időpont:
2017. január 12. (csütörtök), 18:30.
Helyszín:
Szabadidőközpont Bábolna.
Az előadás ingyenes.
Jegyek január 3-tól igényelhetők
a Városi Könyvtárban
nyitvatartási időben.
Tel.: 369-989
e-mail: muvhazbabolna@gmail.com

www.btv.hu
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ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT?
AZ ALAPOKTÓL A TETĝIG NÁLUNK

MINDENT MEGTALÁL!
TERMÉKEINK:

*LSV]NDUWRQODSRNpVNRPSOHWWUHQGV]HU
+RPORN]DWLKĘV]LJHWHOĘUHQGV]HU
$OM]DWNLHJ\HQOtWĘ
&VHPSHUDJDV]WyN
hYHJJ\DSRWpVNĘ]HWJ\DSRWDQ\DJRN
0LQGHQPpUHWEHQ]VDOXN|YHN
.HUWLV]HJpO\NĘ
(VWULFKEHWRQ
)DOD]iVKR]V]NVpJHVDQ\DJRN

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
Telefon: 06 20 426 1922; 06 34 356 245
E-mail: gerenda.impex@gmail.com
Cím: 2942. Nagyigmánd, Vadász u. 1.

FŰSZEREK

DISZNÓVÁGÁSRA MINDENT EGY HELYEN

WWW.BOLLERBOLT.HU
0670/945-2500

KELLÉKEK

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy a bábolnai hulladékudvar ez évi
utolsó nyitvatartási napja december
17.
Nézze a BTV adásait honlapunkon is:

www.btv.hu

14

www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

Búcsú egy jóbaráttól
Búcsúzik tőled a labdarúgó szakosztály és az elnöksége.
Amikor mi születtünk, szegény gyermekként láttuk meg a napvilágot. A szegénység kísérte életünket a felnőtt korig.
Mi még a petróleumlámpa pislákoló fénye mellett tanultuk az
ábc-t a 40-es évek végén, aztán kigyúlt a fény, a tányérbúra alatt
már 25-ös égő szolgáltatta a matek házi feladat megoldásához a
világosságot. Majd felnőtt fejjel szereztünk szakmát, és sokáig
párhuzamosan egymás mellett zajlott az életünk. Eközben megnősültél, elvetted életed nagy szerelmét, Császár Magdikát, aki
megajándékozott téged két nagyszerű gyermekkel. Már fiatalon
úgy hívtad a kedvesed, hogy Mama, a gyermekeidet Janinak, és
kis Magdikának. A több, mint ötven éves házasságod szeretetben
és békességben telt el. Ezt a családi harmóniát egy feldolgozhatatlan családi tragédia tette gyászossá. A „Kismagdika” hosszan
tartó, súlyos betegségben itt hagyott benneteket. Ez a gyász nagyon megviselte a családot, közösen próbáltátok ezt a tragédiát
feldolgozni. Én tudom, hogy te már nem az voltál, aki előtte, ez a
fájdalom elkísért téged a Mama haláláig. Amit te már egyáltalán
nem tudtál elfelejteni. Az életed elvesztette értelmét, akivel olyan
szépen éltetek, itt hagyott. A magányban, az üres házban, ahol
gyötrelmek között élted az életed. Barátságunkat a Mama elvesztése után még szorosabbra kötöttük, de ez sem segített. Nem találtunk szót a vigasztalásra. Próbáltam megtenni mindent, hogy
egy kicsit kikapcsolódj, de nem segített, nem találtad fel magad,
már a meccseken sem tudtál feloldódni. Ha vidéken voltunk mecscsen, már féltem a baráti kézfogástól, mert láttam a homályos szemed, amit a könny elborított, és az a szöveg, hogy titeket otthon
már vár valaki, engem senki. Nem tudom elmondani a Mamának,
hogy győzött a csapat.
Az ő elvesztése örökre beléd ivódott, a mély fájdalom, keserűség, amit már nem tudtál feldolgozni. A könnyeidet mind elsírtad,
már nem volt szó a vigaszra, csak némán hallgattalak és nagyon
sajnáltalak. A meccsen egymás mellett ülve, a lópokrócon szurkoltunk a kedvenc csapatunknak. Oda senki nem ült, tudták, hogy
az a te helyed. Már hiába várlak. Nem jössz már sohasem, már
nem foglalom a helyedet, mert már meghaltál. Ezzel a megsebzett
szívvel hagytál itt bennünket. Az arcodról már rég eltűnt a mosoly, mély barázdát szántott a keserűség. Egy szép családi életnek vége, nincs gyermek és unokazsivaj, rátelepedett a házra a
csend, már a kutya sem ugat, csak szomorúan vonyit, hiányzik a
gazdi simogatása. Bezáródott az a sok szép emlék az ajtó mögé.
Itt hagytad a családodat mély gyászban, elköltöztél egy szebb és
boldogabb világba, ahol nincs betegség és fájdalom. Remélem,
találkoztál ott fenn azokkal, akiket itt a földön annyira szerettél: a
Mamával és a Kis Magdival.
Kedves Czanek Barátom! Te már tudod, hova mentél, mi még
nem. Nagyon remélem, végleg megnyugodtál és hazataláltál oda,
ahová már annyira vágytál. Már nem kell félned a téli hosszú estéktől. Hiába volt meleg a lakás, a te lelkedig nem jutott el, a sóhajod meg elnyelték a falak.
Barátom, búcsúzom tőled. Emlékedet megőrzöm. Isten veled!
Farkas János
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KURATÓRIUMI
ÜLÉS
2016. november 9-én tartotta Kuratóriumi ülését a Bábolnáért Közhasznú
Közalapítvány. A Kuratórium az ülésen
több napirendi pontot tárgyalt meg.
Így többek között döntés született
a nyugdíjasok támogatására kiírt pályázatról. Ebben az évben 275 igénylő adta be kérelmét, akik korábban a
Bábolna Zrt-nél, vagy annak jogutód
társaságánál dolgoztak. A Kuratórium
1.200,- Ft összeget szavazott meg,
melynek kifizetését 2016. november
végéig határozta meg. Ugyancsak
döntés született a felső- és középfokú oktatási intézményekben tanuló
diákok számára. A középiskolákban
tanulók havi 1.000,- Ft, a felsőfokú oktatási intézmények hallgatói 2.000,- Ft
/ hó összeget kapnak támogatásként.
A Kuratórium egy fő részére további 1.000,- Ft / hó összeget szavazott
meg, miután ő kitűnő eredménnyel végezte az előző évet. A Kuratórium két
további támogatási kérelemről is döntött, 30.000,-Ft - 30.000,- Ft támogatást
biztosítva két bábolnai lakosnak. Ezen
túlmenően a Kuratórium tárgyalt az
Alapítvány számláján elhelyezett pénzösszegek lekötéséről is. Megtárgyalva
a pénzintézetek ajánlatát, hosszútávú,
nagyobb kamatot ajánló lekötés mellett döntött a Kuratórium.

BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

Bábolna, Zrínyi u. 15.
Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:
hétfõ:
8-15 óráig
kedd:
13-15 óráig
szerda:
8-15 óráig
csütörtök:
13-15 óráig
péntek:
8-12 óráig
(ebédidõ: 12:30-13 óráig)

IDŐSEK KLUBJA

Bábolna, Arany János u. 4.
Tel.: 368-587
Nyitva munkanapokon
6:30-14:30 óráig
www.btv.hu
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PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 11.
DECEMBER 18.
DECEMBER 24.
DECEMBER 25.
DECEMBER 26.
DECEMBER 31.
JANUÁR 1.
JANUÁR 8.
JANUÁR 15.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Szombat
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
15.30 óra
11 óra
11 óra
15.30 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405

Ismét szép példáját adták a településünkön élők az öszszefogásnak. Bábolna Város Önkormányzata ez év elején
gyűjtést kezdeményezett Blázsik Ferenc néhai iskolaigazgató síremlékének felújítására.
Blázsik Ferenc 41 éven át ,1921-től 1962-ig dolgozott a település iskolájában tanítóként, majd igazgatóként .Igazi pedagógus volt, aki nemcsak tanított, oktatott, hanem nevelt
is. Tanítványai szigorú de következetes embernek tartották.
A mai napig nagy tisztelettel emlékeznek rá.
Igazgató urat a bábolnai Régi temetőben helyezték örök
nyugalomra 1977-ben. Síremléke az elmúlt években tönkre ment. Élő rokona, hozzátartozója nincs, így ránk, az itt
élőkre hárult a helyreállítás feladata. Magánszemélyeknek,
nyugdíjasainknak, intézményeknek, civil szervezeteknek, a
képviselő-testület tagjainak adományaiból, és önkormányzati hozzájárulásból valósult meg a felújítás. Köszönet mindenkinek,aki hozzájárult e nemes cél megvalósításához.
Elmondhatjuk, hogy nemcsak Blázsik Ferenc mutatott
példát egész életével tanítványainak, hanem mi is az utódainknak, megtanítván őket azoknak a tiszteletére, akik tudtak
és akartak tenni településükért, annak lakóiért .Hiszen az
emlékezés és a tisztelet nem múlhat el, nem állhat útjába
sem az idő, sem az elmúlás. Annak mindig élnie kell.
Veresné Szkocsek Mária

KEDVES BÁBOLNAIAK!
Szeretettel várunk mindenkit az adventi
vasárnapokon
december 11-én és december 18-án
17 órától

KÖZÖS ÉNEKLÉSRE
VÁROSUNK
BETLEHEMÉHEZ,
melyet a katolikus templom előtt
állítottunk fel.
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EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 18. Vasárnap 15:00 óra
DECEMBER 25. Vasárnap 15:00 óra
Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet

JANUÁR 1. Vasárnap 15:00 óra
JANUÁR 15. Vasárnap 15:00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
December 11-én vasárnap
ADVENT 3. vasárnapja

December 18-án vasárnap
ADVENT 4. vasárnapja

10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise

Betlehemből érkezett „Szeretet-Béke” lángja lesz
templomunkban, ahonnan a betlehemi lángot a kedves
Hívek a szentmise után kapott mécsessel az otthonukba
hazavihetik, s ezáltal lelkileg még jobban felkészülhetnek
a karácsonyra: Jézus születésének ünnepére.
Majd a szeretet láng délután ¾ 5-kor kerül kihelyezésre
a templom mellett lévő városi betlehemhez,
s még lesz rá ott is lehetőség mindenki számára,
hogy a lángból hazavigyen.
December 24-én szombat
SZENTESTE Jézus születése

December 25-én vasárnap
Karácsony 1. napja

December 26-án hétfőn
Karácsony 2. napja

2017. január 01-jén vasárnap
Szent Család ünnepe, Újév

21.30 karácsonyi
énekek, zene, vers
22.00 ünnepi szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafűzér
10.45 szentmise

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN BÁBOLNAI LAKOSNAK !
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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TEKE NB I:

SIKERES SZEZONZÁRÁS MINDEN FRONTON

A Fővárosi Vízművek együttesénél szerepelt november
5-én NB I-es tekecsapatunk. Értékes két pontot lehetett volna begyűjteni idegenben, hiszen a mieink az 5., míg ellenfelük a 7. helyről várta a találkozót. Csapatunk tagjai közül
azonban mindössze Végh Jácint tudott 550 fa felett dobni,
és Burián Dávid szerzett egy csapatpontot. Ez kevésnek bizonyult, a hazaiak magabiztos győzelmet arattak, ezzel a
két együttes helyet cserélt a tabellán. Az ifjúsági gárda ellenállhatatlan volt, Jurics Gergő és Szász László meggyőző
fölénnyel nyerte a találkozót. Budapesti győzelmükkel még
mindig tartják 100 %-os teljesítményüket és őrzik vezető
pozíciójukat. Fővárosi Vízművek SK – Bábolna SE 7:1
(3264:3165), ifi 0:4 (816:1058).
Az ifjúsági játékosok mérkőzésével kezdődött november
12-én a budapesti BKV Előre elleni NB I-es találkozó. A vendégek a 2. míg fiataljaink az 1. helyről várták a rangadót.
Ezúttal mindössze 12 fával ugyan, de a budapestiek voltak
jobbak. A felnőttek ellenfelei eddig 100 %-os teljesítménnyel
álltak a tabella élén. Sajnos legényeink ezen nem tudtak változtatni, bár a végjáték hozott némi izgalmat, a vendégek
bajnokesélyeshez méltóan vitték el a 2 pontot. Bábolna SE
– BKV Előre SC 2:6 (3270:3332), ifi 1:3 (1081:1093).

FUTSAL:

Befejezéséhez közeledik tekecsapataink számára az
őszi bajnoki szezon. Az NB I-es gárda november 19-én a
sereghajtó Bátonyterenye otthonában járt, és némi szerencsével ugyan, de sikerült begyűjteni a 2 pontot. Az ifjúsági játékosok sem nyertek könnyedén, ezúttal csak Burián
Dávid szerzett csapatpontot, de szerencsére 29 fával többet ütöttek ellenfeleiknél, így ők kapták a plusz két pontot.
Bátonyterenyei TK – Bábolna SE 3:5 (3298:3315), ifi 1:3
(1052:1081).
November utolsó szombatján a budapesti Gázművek
együttese látogatott Bábolnára, akik 1 pont előnnyel és egy
hellyel magasabbról várták a találkozót. A vendégek eleinte
tudták tartani a lépést játékosainkkal, de a meccsek végére
a csapatpontokat sorra a mieink szerezték meg. A dobott
fák számában is sikerült felülmúlni az ellenfelet, így együttesünk sima győzelmet aratott, melynek köszönhetően az 5.
helyről várhatja a székesfehérvári befejező fordulót. Az ifjúsági játékosok bajnokesélyeshez méltóan gurítottak, és két
pont előnnyel vezetik a tabellát. Szász László mellett ezúttal
Katona Péter bizonyította, hogy a szakosztály vezetése rá is
számíthat. Bábolna SE – Gázművek MTE 8:0 (3344:3196),
ifi 4:0 (1078:763).
A „B” csapat a Győr megyei területi bajnokságban szerepel. Teljesítményük ingadozó, elsősorban attól függ, hogy
az NB I-es ifjúsági játékosok részt tudnak-e venni a mecscseken. Bár hazai pályán vereséget szenvedtek a dobogós
helyezésre aspiráló Mosonszentmiklós együttesétől, az őszi
szezon hajrájában viszont fontos mérkőzéseket tudtak „behúzni”. Megverték a bajnokesélyes Mosonszolnok gárdáját,
majd idegenben döntetlent értek el a Győrújfalu ellen, végül
itthon az Ásványráró ellen diadalmaskodtak, így az 5. helyre
küzdötték fel magukat.
Mosonszentmiklós – Bábolna SE/B 7:1 (2465:2347).
Bábolna SE/B - Mosonszolnok 5:3 (2691:2690).
Győrújfalu/B – Bábolna SE/B 4:4 (2353:2367).
Bábolna SE/B – Ásványráró 5:3 (2871:2539).

SIKERES BŐNYI UTÁNPÓTLÁS

Már második éve jár Bábolnára a
Bőny-Szavill Consulting futsalcsapata.
Tavaly sportcsarnokunkban játszották
NB II-es bajnoki mérkőzéseiket, de
legfelsőbb osztályba jutásukkal már
csupán edzéseiket tartják itt, meccseiket Győrben játsszák. Kilenc forduló
után még nem voltak eredményesek,
viszont a tizedik forduló már némi reménnyel kecsegtetett, hiszen elérték
első döntetlenjüket. Nemrég új edzőt
igazoltak a csapathoz Kénoszt Ferenc
személyében. Az egykori NB I-es lab-

darúgó a futsal szakág komoly szaktekintélye, de csodákra ő sem képes,
keményen dolgoznak az NB I-ben maradás érdekében.
Két utánpótlás csapatuk meglepetésre várakozáson felül teljesít. Ők nem
csupán Bábolnán edzenek, de mérkőzéseiket is sportcsarnokunkban játszszák. Az U17-es gárda 8 fordulót követően 3 győzelemmel, 1 döntetlennel
és 4 vereséggel a hat csapatos bajnokság 3. helyén áll. Az U20-as együttes 4
győzelmet, 1 döntetlent és 3 vereséget

tudhat magáénak 8 forduló után, ők is
harmadikak hat csapatból.
Legutóbbi találkozójukat november
26-án a zalaegerszegi Göcsej Sport
Klub gárdája ellen játszották. Az U17esek 2:2-es döntetlennel zárták a találkozót, az U20-asok viszont 8:5 arányban diadalmaskodtak.
Legközelebb
december
17-én,
szombaton lesznek futsal bajnoki mérkőzések sportcsarnokunkban, ekkor a
bőnyiek a Veszprém Szilágyi DSE gárdáját fogadják.
www.btv.hu
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LABDARÚGÁS:

CSAPATAINK FELÜLMÚLTÁK A VÁRAKOZÁSOKAT

A hónap első vasárnapján labdarúgóink Oroszlányba látogattak. Komolyan lehetett tartani a hazai csapattól, hiszen
a harmadik helyről várták a találkozót, így a papírforma nekik kedvezett. Ám legényeink remek formában voltak. Birta
Gábor vezetőedző még nem látta olyan jól játszani csapatát, mint Oroszlányban. Mint mondta, hiába kezdeményezett többet a hazai gárda, mégis mi tudtuk uralni az első
félidőt. Középpályásaink védekező játékának köszönhetően sok labdát sikerült szerezni, melyekből gyors ellentámadásokra nyílt lehetőség. A helyzetekből Jaksa Gábornak és Csillag Máténak sikerült értékesíteni egyet-egyet. A
második játékrészben komoly erőket mozgósított az ellenfél, mégsem sikerült védelmi rendszerünkkel megbirkóznia.
Együttesünk ezzel értékes győzelmet aratott idegenben.
OBSK ’70’ Oroszlány – Bábolna SE 0:2.

kor látszott a hazai csapat főlénye. A 26. perc meg is hozta
a vezetést. Kalamár Lajos hosszú indítását László Tihamérnak sikerült megszerezni. A csatár középre lőtt labdájára
Kovács Máté érkezett és gyönyörű fejessel juttatta előnyhöz
csapatunkat. A gól elkezdte megtörni a vendégeket, egyre
görcsösebbé vált a játékuk. A második játékrészben még
inkább kidomborodott a együttesünk fölénye. A 71. percben Fábián Dávid szerzett labdát a kezdőkörben. Egyből
indította a kiugró László Tihamért, már a 16-oson belülről
a középen érkező Fábián Dávid elé passzolt, aki nem hibázott. A mérkőzés folytatásában is sikerült megtartani mezőnyfölényünket, a cseréknek köszönhetően pedig támadójátékunk is frissülni tudott. A több kihagyott helyzet akár
nagyobb gólkülönbségű győzelmet is eredményezhetett
volna. Bábolna SE – Lábatlani ESE 2:0.

Az U19-es csapat Müller Kristóf kettő és Németh Dávid
egy találatával már az első félidőben három gólos előnyre tett szert. A második játékrészre játékosaink úgy hitték,
megnyert mérkőzéssel van dolguk, miközben az Oroszlány
két gól is szerzett. Fegyelmezett, taktikus játékkal azonban
sikerült megállítani a hazaiak lendületét és Németh Dávid
révén az előnyt is növelni. OBSK ’70’ Oroszlány U19 – Bábolna SE U19 2:4.

Listavezetőként érkezett a Lábatlan U19-es csapata Bábolnára, legényeink azonban meglepték a vendégeket. Jól
záró védelmünket nem tudták áttörni, sőt, a 9. percben Németh Dávid 20 méteres lövése csattant a kapufán. Az ellenfél nagy nyomás alá helyezte együttesünket, mezőnyfölényüket a 17. percben tudták gólra váltani. A szögletből
beívelt labdát a lábatlani játékos bravúros mozdulattal lőtte
a hálóba. A vendégek továbbra is többet birtokolták a labdát, de támadásaik sorra elakadtak a védelem sűrűjében.
A már többször dicsért labdakihozatal ezúttal nem működött, fiataljaink inkább magasan előreívelt labdákkal próbálkoztak, amit sorra elcsípett az ellenfél középpályás sora. A
második játékrészben némileg változott együttesünk taktikája, ami megtörte ugyan a lábatlani mezőnyfölényt, de az
eredményt nem tudta felülírni. Bábolna SE U19 – Lábatlani ESE U19 0:1.

Következő vasárnap ismét idegenbeli mérkőzés következett, focistáink ezúttal Sárisápon vendégszerepeltek. Mély
talajú pályán, nehéz körülmények közt jól kezdett csapatunk. Birta Gábor vezetőedző elmondása szerint a labdakihozatalokból sikeresen építették fel focistáink játékukat, de
mindez az utolsó métereken megtorpant. Hiányzott a támadók kreativitása, az utolsó passzok pontossága, így az akciókat nem sikerült eredményesen befejezni. A második játékrészben már erőteljesebb támadójátékkal rukkoltak elő
a hazaiak, a mieink kevesebbet birtokolták a labdát, melynek eredményeképpen egy beívelt labdából megszerezte a
vezetést a Sárisáp. Egy vitatható büntetőnek köszönhetően a vége előtt nem sokkal bebiztosította győzelmét a hazai
együttes. Sárisápi BSE – Bábolna SE 2:0.
Az ifjúsági gárda ismét kitűnő, fegyelmezett játékkal rukkolt elő a jó képességű és a tabellán feljebb helyet foglaló
Sárisáp ellen. Húsz perc elteltével már két gólos előnyre tett
szert a hazai csapat, ám még a szünet előtt sikerült szépíteni Németh Dávid révén. A második játékrészben ismét a hazaiak következtek, majd Németh Dávid két találatával már
egyenlő volt az állás. A végjátékban megint a Sárisáp lőtt
gólt, aminek nem sokáig örülhettek, hiszen Németh Dávid a
lefújás előtt öt perccel ismét kiegyenlített. Csongrádi Péter
edző győzelemmel felérő döntetlennek értékelte a találkozót. Sárisápi BSE U19 – Bábolna SE U19 4:4.
Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzését játszották labdarúgóink november 20-án. Rivális együttes, a Lábatlan látogatott Bábolnára, akik azonos pontszámmal a 6. helyről várták a találkozót. A rangadó első félidejében még egyenlő
erők küzdelmének lehettek szemtanúi a nézők, bár már ek18
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A szezon utolsó mérkőzésén labdarúgóink a sereghajtó Ete otthonában vendégszerepeltek. A hazaiak kellemetlen, egészcsapatos védekezésre rendezkedtek be, mely ellen nehéz volt eredményesen játszani. Az első gólra is több,
mint fél órát kellett várni, ekkor Csillag Máté vette be az etei
hálót. Két perccel később azonban meglepetésre kiegyenlített az ellenfél. A második játékrész is hasonlóan telt: jórészt
meddő bábolnai mezőnyfölény, hazai sündisznóállású védekezés. A 67. percben aztán megtört a jég, ismét Csillag
Máté volt eredményes, majd három perc múlva Rózsahegyi Tamás is betalált, ezzel magabiztosan hozták el a három
pontot. Együttesünk szépen zárta az évadot, a 4. helyről
várhatja a február végi folytatást. Etei SE – Bábolna SE 1:3.
Az U19-es gárdának most sem sikerült meglepetést okozni, a jó erőket felvonultató etei ifisták helyezésükhöz méltóan
teljesítettek. Ezúttal Valkó Miklós és Kovács Máté is erősítették csapatunkat, de két góljuk ellenére sem sikerült megváltaniuk a világot. Az augusztusi hazai találkozóhoz hasonlóan most is az Ete diadalmaskodott. Ifistáinknak nincs okuk a
szégyenkezésre, hiszen a javarészt alsóbb korosztályú futballistákból álló gárda a hetedik helyről várhatja a tavaszi
folytatás. Etei SE U19 – Bábolna SE U 5:2.
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OVISOK A SPORTCSARNOKBAN

2004 óta minden évben meginvitálja az óvodásokat egy sportos
délelőttre Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka. A hosszú évek
hagyománya idén sem szakadt
meg, ezúttal Ági néni november
3-án teremtett alkalmat a sportos
találkozóra.
A szervező szerint azért is fontos ez
a sportprogram, mert elindíthatja az
apróságokat az egészséges életmód
felé vezető úton. Ennek lényeges eleme a rendszeres mozgás, legyen az
családi kirándulás, vagy sportegyesü-

FLOORBALL:

let keretében történő versenyzés. Mint
mondta, Bábolnán már óvodás korban elkezdhetnek szervezetten sportolni a legkisebbek, de úgy gondolja,
hogy hogy a fiatalabb ovisok számára
is érdemes előrevetíteni a rendszeres
testmozgás örömeit. Szilágyi Ágnes
úgy véli, a piciket már idejekorán be
kell vonni a város sportéletébe.
A rendezvény elején múltidéző kiállításra invitálta a szervező a résztvevőket, melyben megtekinthették a gyermekek bábolnai sportéletben kivívott
érmeit és kupáit, valamint az ovifoci

eseményeit felidéző fotókat az indulástól – 2008-tól – napjainkig.
A mozgást bemelegítő torna indította Kozma Ágnessel, majd Csongrádi
Péter testnevelő irányítása mellett
ügyességi játékokban vehettek részt
a gyerekek. A nagyobb óvodások
fociztak is, a kisebbek a sporteszközökkel ismerkedtek egészséges
kíváncsiságukra alapozva. Szilágyi
Ágnes számos kiegészítő sportos
programelemet szervezett, így volt
például kötélhúzás és lufi durrogtatás
is. A vendéglátás sem maradt el.

VISSZATÉRŐ KOMÁROMI EGYESÜLET

A komáromi illetőségű Szőnyi Palánkdöngetők floorballcsapatai vették birtokba november 13-án sportcsarnokunkat. Délelőtt a 17 éves fiú
korosztály, koradélután a 13 éves
lányok, végül a felnőtt együttes vívta bajnoki mérkőzését.

A komáromi floorballosok egyre
gyakrabban veszik birtokba a székhelyük környékén működő sportcsarnokokat. Amint azt a klub alelnökétől, Türinger Józseftől megtudtuk,
az 1998-ban alakult egyesület hazai
mérkőzéseinek zömét a komáromi
sportcsarnokban játssza, azonban

az intézmény annyira leterhelt, hogy
időnként nem tud nekik helyet biztosítani. Másfél évvel ezelőtt már mérkőztek Bábolnán, a helyszín mindenben
megfelel a követelményeknek, így szívesen jönnek ide.
Délelőtt 11 órától a tavalyi bajnok
U17-es csapatuk vívta mérkőzését a
budapesti Phoenix együttese ellen. Ők
kiválóan teljesítettek, egy góllal verték
a vendégeket. Délután fél kettőtől az
U13-as lányok csaptak össze egri ellenfelükkel. Kitűnő küzdelemben ők is
sikert arattak. Végül az SZPK felnőtt
férfi „B” csapata vívott kiélezett csatát
a budapesti Dunai Krokodilok ellen.
Míg a komáromi „B” csapat tavaly
másodosztályú bajnok volt, ellenfele
az első liga negyedik helyén végzett,
így a legnagyobb meglepetés ezen a
találkozón született, hiszen döntetlenre végződött a mérkőzés.
A Szőnyi Palánkdöngetők Köre legközelebb december 18-án látogat Bábolnára.
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MEGVÁLTOZOTT CÉLOK,
HATÉKONYABB TEHETSÉGGONDOZÁS
BOZSIK PROGRAM

Településünk sportcsarnokában
tartották november 18-án a Bozsik
labdarúgó tehetségkutató program
U7-es és az U9-es korosztályának
ez évi utolsó rendezvényét. Ez egy
korábbi, a rossz időjárási viszonyok
miatt elmaradt szabadtéri esemény
pótlására szolgált.
A sportcsarnok méretei szűkebb
lehetőséget szabtak a szervezőknek,
de Csongrádi Péter, a program körzeti vezetője rutinos testnevelő lévén
gyorsan megoldotta a problémát. A
küzdőteret két részre osztották. Az
U7-es korosztálynak a pálya egyik felén kondicionáló-technikai feladatokat
kellett végrehajtani, ami a labdarúgó
palánták technikai fejlesztését biztosítja. A másik pályarészen mérkőztek
egymással a környékbeli települések
csapatai: Ács, Ászár, Bana, Nagyigmánd, Tárkány és Bábolna legifjabb
labdarúgó tehetségei.
Csongrádi Péter, a bábolnai körzet
instruktora vallja, a korosztályban legfontosabb a játékosság, de már el kell
kezdeni a technikai képzést is.
A legkisebbek után következtek a kilenc éves korosztály focistái, akik már
a teljes kézilabdapályán rúgták a bőrt.
Náluk sem az egymás ellen elért eredmény a legfontosabb, sokkal inkább
a játékosok egyéni teljesítménye, amit

a jelen lévő edzők figyelnek és értékelnek. A Bozsik program találkozóin
minden alkalommal a jutalmazásnak
is teret adnak, hiszen a játék, a küzdés és a sportszerűség elismerése is
a motiváció részét képezi.
Csongrádi Péter edzőként kifejezetten elégedett a helyi utánpótlással. Véleménye szerint amellett. hogy
számos korosztályban csapatot tud
összeállítani a labdarúgó szakosztály,
tehetségeket is fel tud mutatni. Mint
említette, a tehetségek kiválasztása az
U11-es korosztálynál kezdődik. Nemrég részt vett egy megyei edzőtábor
munkájában, ahol az egyesületektől
beválogatott focisták közül az ott nyúj-

MEGHÍVÓ

Bábolna Város Önkormányzata,
valamint a Bábolna Sportegyesület szeretettel meghívja
a BSE keretén belül működő szakosztályok tagjait,
valamint a kedves szülőket, pártolótagokat

2016. december 20-án, kedden 17 órakor rendezendő

SPORTOLÓK KARÁCSONYÁRA
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok.
A rendezvényen kerül sor az év sportolói díjak átadására.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

tott teljesítményük alapján válogattak
a szakemberek. Panák Bencét, a BSE
ifjú labdarúgó palántáját a mostanit
követően a tavaszi megyei edzőtáborba is meginvitálták, ami komoly
elismerést jelent. Az U12-es korosztályban is találunk bábolnai résztvevőt, ő Morvai Dániel, aki tehetségének
köszönhetően már minden második
héten a tatabányai tehetségközpontban vesz részt edzésen.
A Bozsik program rendszere megújult. Míg a kezdeti években a tömegesítést tűzték ki célul, ma már a tehetséges labdarúgók felfedezése és
magas szintű képzése a fő feladat.

XV. Szilveszteri Kupa
labdarúgótorna
december 29-én (csütörtökön) 8 órától
a Bábolna Városi Sportcsarnokban.
Várjuk helyi és környékbeli csapatok
jelentkezését.
Jelentkezési határidő: december 23.
Bővebb információ:
Szilágyi Ágnes 30/417-9236.
Jó hangulat, tombola, meglepetés.
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