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Jubileumi ünnepség az iskolában
(Tudósításunk a 2. oldalon.)

Cseperedõk a tatai szólótáncversenyen
(Beszámolónk a 5. oldalon.)

A képen Török Márton, korosztályának 1. helyezettje

Felújítási munkálatok
a könyvtárban 

és a Szabadidõközpontban
(Cikkünk a 2. oldalon.)
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2008. szeptember 18-án kezdték
meg a Városi Könyvtár felújítását.
A munkálatok során új tetõszigete-
lést kapott az épület, valamint ki-
cserélték az ablakokat és a bejárati

ajtót. Belül kisebb átalakításokat
végeztek, valamint új járólapot és
parkettát raktak le, s végül festéssel
zárultak a munkák. A visszaköltö-
zés idõszakában felújították a riasz-

Huszonöt évvel ezelõtt, 1983-
ban új épülettel bõvült a Bábol-
nai Általános Iskola. 

Ebbõl az alkalomból ünnepsé-
get rendeztünk az iskolában. Hó-
napokkal ezelõtt kezdtük el ter-
vezni, majd megvalósítani elkép-
zeléseinket.

Felkutattuk a 25 évvel ezelõtti,
az 1982/83-as tanév nevelõtestü-
letének tagjait, és meghívtuk õket
rendezvényünkre. Sokan azóta
már elköltöztek, más település is-
koláiban tanítanak, illetve nyug-
díjba mentek. 

A jubileumi ünnepség elõzete-
seként rajzpályázatot hirdettünk
tanulóink számára „Élet az isko-
lámban” címmel, melynek anya-
gából kiállítást szerveztünk.

Iskolatörténeti kiállítással ké-
szültünk erre a napra, melynek
helyszínéül iskolánk klub helyisé-
gét választottuk.

A kiállítás létrehozásában a
bábolnai lakosok és a kollégák
segítségét kértük. A gyûjtõmun-
kának köszönhetõen sok érdekes,
oktatáshoz kapcsolódó anyag
gyûlt össze.

Iskolánk életében, melynek
138 éves múltja van, nem lehet

az utolsó 25 év emlékeit elvá-
lasztani az azt megelõzõ éveké-
tõl. Kiállításunk anyagában
megtalálható az alapító levél
másolata 1870-bõl, képek a jóval
korábbi tantestület tagjairól, va-
lamint az új iskolaépület építé-
sérõl és bõvítésérõl. Az utolsó
néhány év eseményeibõl is ad-
tunk egy kis ízelítõt.

A régi taneszközök között is
voltak 25 évnél öregebbek. Régi
tankönyvek, anyakönyvek, nap-
lók, bizonyítványok, iskolai szer-
tárból (fizika, kémia) származó
régi eszközök, írógépek kerültek
kiállításra.

Az iskolatörténeti kiállítás és a
gyermekrajz kiállítás szervezése
és anyagának rendezése Tóth
Zoltánné kolléganõnk munkáját
dicséri, a dekorációs munka pe-
dig Lányi Szilvia tanárnõ munká-
jának köszönhetõ.

Ünnepségünket 2008. novem-
ber 28-án délután 4 órakor ren-
deztük az iskola aulájában. Isko-
lánk pedagógusaival és tanulóival
együtt ünnepeltek a 25 évvel ez-
elõtti tantestület megjelent tag-
jai. Részt vettek ünnepségünkön
képviselõk, intézményvezetõk,

szülõk, valamint a GYÖK és a
DÖK képviselõi is.

A Himnusz elhangzása után
dr. Horváth Klára polgármester
asszony mondott ünnepi beszé-
det, melyben hangsúlyozta az is-
kola, a jövõ nemzedék nevelésé-
nek és oktatásának fontosságát.

Bierbauer Imre alpolgármes-
ter, címzetes igazgató az elmúlt
25 év eseményeit tekintette át.

Iskolánk új épületének 25 éves
fennállása alkalmából emlékla-
pot adtunk át azoknak a pedagó-
gusoknak, akik 25 évvel ezelõtt
iskolánkban tanítottak.

Oklevéllel jutalmaztuk a rajz-
pályázat 15 legszínvonalasabb al-
kotását.

Az ünnepi mûsort Mészáros
Nóra 8. osztályos tanuló szavala-
ta, iskolánk énekkara és az Ano-
nim drámacsoport vidám elõadá-
sa színesítette.

Az ünnepség után kötetlen
programra invitáltuk vendégein-
ket. Az iskolatörténeti kiállítás és
a gyermekrajz kiállítás megtekin-
tése után kellemes hangulatú be-
szélgetések, régi emlékek felidé-
zése mellett láttuk vendégül a
résztvevõket.

Reméljük sokaknak sikerült
kellemes, örömteli perceket sze-
rezni.

Peresztegi Gáborné
igazgató
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Jubileumi ünnepség az iskolában

Felújítási munkálatok
a könyvtárban 

és a Szabadidõközpontban

A Bábolnai Postahivatal várossá válásunk ötödik évfordulója
alkalmából településünk címerével ellátott bélyegblokkal
ajándékozta meg a város önkormányzatát. A bélyegekbõl önkor-
mányzatunk további példányokat rendelt, melyeket karácsonyi
ajándékként a Bábolnán lakók rendelkezésére bocsát. Az
ajándékokat lakosaink személyesen átvehetik a Polgármesteri
Hivatal adminisztrációs irodájában ügyfélfogadási idõben.

,,Bábolnai’’ bélyeg ajándékként
a Bábolnán lakóknak



Minden év novemberében
dr. Horváth Klára polgármes-
ter a Szociális Gondozási
Központ vezetõjével karöltve
településünk legidõsebb
hölgy, illetve férfi lakosát kö-
szönti. 

A kedves hagyományt 2001.
év végén indította útjára tele-
pülésünk polgármestere. Ak-
kor a 92 esztendõs Sasvári
Józsefnét és a 91 éves Vida
Jánost köszöntötték, 2002-
ben Sasvári Józsefné és a 90
éves Szeleczky Sándor, 2003-
ban a 94 éves Szirák Mátyásné
és a 91 éves Szeleczky Sándor,
2004-ben a 90 éves Vida
Józsefné és a 85 éves Rózsa-

hegyi Mihály, 2005-ben, 2006-
ban, és 2007-ben pedig 92
éves koráig György Jánosné
és 89 éves koráig Rózsahegyi
Mihály voltak Bábolna legidõ-
sebb lakosai. Sajnos õk ketten
rövid idõ különbséggel idén
elhunytak. 

Ezért a Bábolnai Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai a
nyilvántartásokat átnézve ku-
tatásba kezdtek a legidõsebb
lakosok felderítésére és meg
is találták Szabó Jenõné, vala-
mint Pauer Rudolf személyé-
ben.

November 27-én dr. Hor-
váth Klára polgármester és
Berkesné Szûcs Ágnes intéz-

ményvezetõ elsõként Szabó
Jenõné Éva nénit látogatták
meg jelenlegi lakhelyén, az
idõsek otthonában. Õt a régi
bábolnaiak jól ismerhetik el-
sõsorban férje részérõl, aki
hosszú idõn keresztül állator-
vosként tevékenykedett Bá-
bolnán. A 93 esztendõs Éva
nénitõl megtudtuk, hogy
Keszthelyen született, állator-
vos férjével pedig Dom-
bóvárott ismerkedett meg.
1939-ben jöttek Bábolnára,
férje az itteni gazdaságban
gyógyította az állatokat. Két
fiúgyermeket neveltek fel,
Éva néni a háztartást és a
gyermekeket látta el. Egy
unokájuk és két dédunokájuk
született. Mindvégig Bábol-
nán éltek a helyiek szereteté-
tõl és tiszteletétõl övezve. 

A Móra utcai családi ház-
ban a 88 éves Pauer Rudolf
fogadta a köszöntõket. Õ
1920-ban Jeges pusztán szüle-
tett. Egy éves volt, mikor csa-
ládja Bábolnára költözött, itt
nõtt fel nyolc testvérével
együtt, itt járt általános iskolá-
ba. Napszámosként kezdett
dolgozni, majd jött a háború,
a hadifogság Ausztriában.
1949-ben megnõsült, Kajánd
pusztára költözött, családot
alapított, két lánya, majd öt
unokája és négy dédunokája
született. Állatgondozóként
helyezkedett el, késõbb az ál-
lami gazdaság építészeti üze-
ménél dolgozott egészen
1980-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jelenleg lányával és két uno-
kájával él Móra utcai házuk-
ban.
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tó és füstjelzõ rendszert is. Végül
november 27-én, a délutáni órák-
ban kis ünnepség keretében ismét
megnyitotta kapuit könyvtárunk.
A megnyitón polgármesterünk kö-
szöntötte az egybegyûlteket és re-
ményét fejezte ki, hogy a megújult
intézmény sok látogatót fogad
majd. A belsõ átalakításnak kö-
szönhetõen a régi olvasóterem
internetes- és klubszobaként mûkö-
dik a továbbiakban. Szeretnénk, ha
minél többen ellátogatnának az in-
tézménybe, s igénybe vennék a
szolgáltatásokat. Nagyon köszön-
jük mindenkinek -gyerekeknek, fi-
ataloknak, felnõtteknek-, akik sza-
badidejüket áldozták arra, hogy a
több ezer könyv elõször a dobozok-
ba, majd ismét a polcokra kerüljön.
A költözésnél városunk közmunká-
sai nyújtottak nagy segítséget. Kö-
szönet az iskolának, hogy a munká-
latok idejére helyet biztosítottak a
könyvtár berendezéseinek és állo-
mányának tárolására. S végül, de
nem utolsó sorban köszönjük mind-
azoknak, akik a pályázatot írták és

bonyolították, mellyel biztosították
az anyagi hátteret.

Könyvtárunk 2008. november
28-tól ismét várja látogatóit!

Nyitva tartásunk: 
Hétfõ: szünnap
Kedd: 11.00–15.00-ig
Szerda: 14.30–17.30-ig
Csütörtök: 11.00–15.00-ig
Péntek: 14.00–17.00-ig
A könyvtárban folyó munkákkal

párhuzamosan, 2008. októberében
megkezdték a Szabadidõközpont
tetõfelújítását is. A közel másfél hó-
nap alatt a teljes vázszerkezetet át-
festették, majd befedték OSB lap-
pal, s végül szigetelõ fólia és bitu-
men zsindely került rá. Ezek a
munkálatok is november utolsó he-
tében fejezõdtek be. A kivitelezõ-
höz kegyesek voltak az égiek is, hi-
szen ebben az idõszakban nem volt
jelentõsebb esõ. Természetesen ezt a
beruházást is pályázati pénzbõl fe-
dezte az önkormányzat. A tervek
szerint, további pályázati lehetõsé-
geket keresve, szeretnénk folytatni
az épület felújítását, esetleg bõvíté-
sét. T. S. 

Szaloncukorvásár
November 24-én hétfõn a délelõtti órákban a szokásoknak megfelelõen ismét sza-

loncukorvásárt tartottak a Bábolnai Idõsek Klubjában. A vásáron összesen 18-féle sza-
loncukorból válogathattak. A szaloncukrok között voltak drágább árkategóriába tartozó
likõrös termékek, de megtalálhatóak voltak az átlagos karácsonyi édességhez tartozó
kókuszos, zselés, vagy épp karamellás édességek is. Idén a paletta egyértelmûen bõvült,
hiszen itt is megjelent a diabetikus szaloncukor, igaz ebbõl a termékbõl egyetlen dara-
bot sem adtak el. A szaloncukor kilóját átlagban 700 forintért mérték, ami valamivel ol-
csóbbnak számít, mint a megszokott bolti ár. A vásár kínálatában megtalálhatóak vol-
tak a bonbonok, a sós és édes sütemények is. És hogy jövõre lesz-e szaloncukorvásár?
A szervezõk elmondása szerint ez biztosra vehetõ. Nagy  Attila  István

Legidõsebb lakosaink
köszöntése
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A bábolnai önkormányzat
képviselõi a november végi ren-
des testületi ülésén az elsõ napi-
rendi pontban a szokásoknak
megfelelõen beszámolót hallgat-
hattak meg a két ülés között tör-
tént eseményekrõl, a lejárt ha-
táridejû határozatokról és a bi-
zottságok által hozott döntések-
rõl.

A második napirendi pontban
a testület módosította a helyi
építési adóról szóló rendeletet.
Az eddig hatályos rendelet alap-
ján egyetlen magánszemély sem
fizetett építményadót a tulajdo-
nában lévõ ingatlan után. 2009
január elsejétõl azonban azok-
nak a magánszemélyeknek is kö-
telezõ lesz építményadót fizetni-
ük, akik ingatlanukat üzleti cél-
ból hasznosítják, illetve adják
bérbe. A többi magánszemély
építményadó mentességét a helyi
építési adóról szóló rendelet vál-
tozásai 2009 januárjától nem
érintik.

A harmadik napirendi pont-
ban a jövõ évre vonatkozó ön-
kormányzati költségvetés kon-
cepcióját fogadták el a képvise-
lõk. Az ülésen kiderült, hogy a
bábolnai önkormányzat anyagi
helyzete az elõzõ évhez képest
romlott. Jelenleg 69 millió forin-
tos hiány mutatkozik a költség-
vetésben, ezért a bábolnai ön-
kormányzat idõlegesen befa-
gyasztotta a 13. havi bérek kifize-
tését. Ezzel a lépéssel 21 milliós
pluszhoz jut a város költségveté-
se, így az év végi 69 milliós hiányt
48 milliós mínuszra kompenzál-

ják. A 2009. évre vonatkozó bü-
dzsérõl jövõ év januárjában tár-
gyalnak a képviselõk és legelõbb
február 15-ig fogadhatják el azt.

A negyedik napirendi pont-
ban a Komáromi Polgári Védele-
mi Kirendeltség képviseletében
Simon István kirendeltség-veze-
tõ számolt be a szervezet munká-
járól. A beszámolót a képviselõk
elfogadták.

Az ötödik napirendi pontban
beszámoló hangzott el az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság ez
évi munkájáról. A képviselõk el-
fogadták a beszámolót.

A hatodik napirendi pontban
a Pénzügyi bizottság számolt be
a 2008. évi tevékenységérõl a
képviselõknek, akik ezt a beszá-
molót szintén elfogadták.

A hetedik napirendi pontban
Bábolnai testvértelepüléseivel
való kapcsolattartásról számolt
be Bata Enikõ Arden, Bérci
Károlyné Sieghartskirchen és Bi-
hari Gábor Hidaskürt települé-
sekkel kapcsolatban.

A nyolcadik napirendi pontban
a Bábolna Gyógyfürdõ Ingatlan-
fejlesztõ, Beruházó Kft. válasz-
tott egy új felügyelõ bizottsági ta-
got Antos Csaba személyében.
Ugyanebben a napirendi pont-
ban szavaztak arról is, hogy a
Kft. a korábbi 40 milliós hitelét
egy másik 20 millió forintos hi-
tellel váltja ki.

A kilencedik napirendi pont-
ban döntöttek volna a képviselõk
a betöltetlen fogorvosi praxisra
beérkezõ pályázatokról, azonban
a pályázó fogorvos nem jelent

meg a testületi ülésen, így a pra-
xis betöltésérõl a decemberi kép-
viselõ-testületi ülésen fognak
szavazni.

A tizedik napirendi pontban a
Bábolnai Szennyvízkezelõ és
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igaz-
gatói posztjára írt ki pályázatot a
képviselõ-testület. A Kft. eddigi
vezetõje Papp László ugyanis je-
lezte, hogy egészségügyi állapota
miatt 2008. december 31-étõl
munkaviszonya megszüntetését
kéri. Papp László bejelentését el-
fogadták a képviselõk és a pályá-
zatok elbírálásáig Szakács Kor-
nélt bízták meg az ügyvezetõi
poszt betöltésével.

A tizenegyedik napirendi
pontban a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési- és Sport-
központ intézményvezetõi poszt-
járól szavaztak a város képvise-
lõi, akik egyhangúan az eddig
megbízottként regnáló Török
Sándort bízták meg az intézmé-
nyek igazgatásával.

Egyebek napirendi pontok
nem lévén zárt ülésen folytatta
tevékenységét a képviselõ-testü-
let. A téma a Központi Sertéste-
lep kiürítése és kármentesítése
volt.

Nagy Attila István

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Tájékoztató a 2008. november 27-én tartott testületi ülésrõl

Polgármesteri Hivatal 
ünnepi nyitva tartása
2008. december 20. (szombat) 07:00-12:00
2008. december 22. (hétfõ) 07:00-15:00
2008. december 23. (kedd) 07:00-13:00
2008. december 29. (hétfõ) 07:00-15:00
2008. december 30. (kedd) 07:00-15:00
2008. december 31. (szerda) 07:00-12:00

Okmányiroda 
ünnepi nyitva tartása
2008. december 20. (szombat) 07:00-12:00
2008. december 22. (hétfõ) 07:00-15:00
2008. december 23. (kedd) 07:00-13:00

Bábolna Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. 

ÜGYVEZETÕI ÁLLÁSÁNAK ELNYERÉSÉRE.
Az állás betöltésének feltételei: 

- mûszaki felsõoktatásban szerzett diploma
- mûszaki – elsõsorban szennyvízkezelés és/vagy

környezetvédelem – területen szerzett 
3 éves gyakorlat,

- erkölcsi bizonyítvány,
- B kategóriás jogosítvány,
- felhasználó szintû számítógépes ismeretek,
- vezetõi gyakorlat elõny.

Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. január 15.

A pályázatokról a Képviselõ-testület dönt
a pályázati határidõt követõ testületi ülésen.

A pályázatokat Bábolna Város Önkormányzat
polgármesteréhez címezve 

(2943 Bábolna, Jókai u. 12.) kell beküldeni.

A pályázatról további felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban
a 34/568-000 telefonszámon lehet kérni a polgármestertõl.

 

FIATALOK, LEGYETEK A MAGYAR HONVÉDSÉG SZERZÕDÉSES KATONÁI!!!
A Magyar Honvédség várja fiatalok jelentkezését szerzõdéses katonai
szolgálatra, magas fizetési, külföldi szolgálat lehetõségével.
A  JELENTKEZÉS  FELTÉTELEI:

- kizárólagos magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
- legalább 8 általános iskolai végzettség
- 18-47 év közötti életkor
- egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság

ELÉRHETÕSÉGEINK:  Toborzó és Érdekvédelmi Iroda - Tatabánya
2800 Tatabánya, Komáromi út 18. Tel.: 06-34/311-111
Ügyfélfogadás: H-CS, 08.00-15.30

NE SZALASSZÁTOK EL AZ ALKALMAT, HISZEN EGY FANTASZTIKUS
CSAPAT TAGJAI LEHETTEK!



November 20-án megtar-
tották az év utolsó véradását a
Bábolnai Szabadidõközpont-
ban. A véradási kedv csakúgy,
mint az országban mindenütt,
Bábolnán is megcsappant az
utóbbi években. Idén váro-
sunkban a szokásos évi 4 vér-
adás helyett ezért most össze-
sen csak 3-at szervezett a Ma-
gyar Vöröskereszt.

Morovicz Józsefné a Ma-
gyar Vöröskereszt Bábolnai
Alapszervezetének titkára
szerint nincs magyarázat arra,
hogy miért csökkent az utóbbi
idõszakban a véradók száma,
hiszen a véradást minden le-
hetséges fórumon jóval az
esemény elõtt hirdetik meg. A
titkár azonban arra is rávilá-
gít, hogy Bábolna esete nem
egyedi, hanem az országban
megfigyelhetõ tendencia ré-
sze. Azt a híradásokból is na-

gyon jól ismerjük, hogy ha-
zánkban kevés a vér. Ennek
ellenére egyre kevesebben ál-
doznak fél órát arra, hogy vért
szolgáltassanak a rászorulók-
nak és a gyógyszerkészítõk-
nek. Igen, a gyógyszerkészí-
tõknek is, nem csak a mûtéten
átesõknek, hiszen számtalan
olyan gyógyszer van forgalom-
ban, amelynek elõállításánál
elengedhetetlen az emberi
vér.

Morovicz Józsefné azt is
elmondta lapunknak, hogy
Bábolnán a Tatabányai Vér-
ellátó Központ szervezte a
véradást. Ez a szervezet, mint
megtudtuk Veszprémbe szál-
lítja a levett vért, ahol azok
osztályozása után, vagy mûté-
teknél vérpótlásra, vagy
gyógyszeripari készítmény
alapanyagának sorolják be a
levett vért.

Morovicz Józsefné kitért
arra is, hogy a Magyar Vörös-
kereszt Bábolnai Alapszerve-
zete minden évben, így idén is
megrendezi a Véradók Nap-
ját. Egyébként azokat a vér-
adókat, akik több mint 50-szer
adtak vért, a Megyei Vöröske-
reszt tünteti ki. Azok, akik
több mint 100-szor, az Or-

szágházban vehetik át kitün-
tetésüket.

Mivel két véradás között
törvényileg legalább 90 nap-
nak kell eltelnie, Bábolnán a
következõ ilyen eseményt
március 20-a körül rendezik
majd meg. A lakosságot ez-
úton is kérjük a részvételre!

Nagy Attila István
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2009. november 14-15-én
rendezték meg Tatán a Már-
ton napi Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncversenyt, melyen a
Cseperedõk Néptánccsoport-
ból öt gyermek vett részt:
Morvai Eszter, Sermesic An-
na, Istenes Bence, Kráz Bar-
nabás és Török Márton. Ben-
ce és Panka a második korcso-
portban (12-14 évesek) indult
szatmári csárdás és friss-sel.
Barnabás és Eszter somogyi
ugróssal, Marci pedig kanász-
tánccal szerepelt az elsõ kor-
csoportban (7–11 évesek).
Feladatuk az volt, hogy a vá-
lasztott táncanyagból, isme-

retlen zenei összeállításra, 2x2
percet improvizáljanak, két
perc szünettel. Közben a há-
romtagú zsûri figyelte, hogy
megfelelõ motívumokat hasz-
nálnak-e, stílusában a tájegy-
ségre jellemzõ-e táncuk, vala-
mint figyelték az elõadói kész-
séget, színpadi viselkedést és
viseletet is.

14-én délután az önkor-
mányzat kisbuszával érkez-
tünk Tatára. Megkezdõdtek a
próbák, ahol elõször találkoz-
tak a gyerekek a zenészekkel
és a zenével. Ezután az esti
órákban hazajöttünk Bábol-
nára, s másnap reggel 7.30-

kor, autókkal indultunk a ver-
senyre. Nyolc órakor kezdõ-
dött a regisztráció és a sor-
számok kihúzása. Ezután el-
kezdtünk készülõdni, öltöz-
ködni. A meghirdetett négy
korcsoportban közel hatvan
produkciót mutattak be a tán-
cosok. A verseny délután fél
háromig tartott, majd a zsûri
visszavonult megbeszélésre.
Ezalatt a gyerekekkel és a
szülõkkel megebédeltünk és
meglátogattunk egy cukrász-
dát. Délután négy óra helyett
kicsit késõbb kezdõdött az
eredményhirdetés, mivel a
magas színvonal miatt nehe-
zen tudott dönteni a zsûri.
Végül is Török Marci az elsõ
korcsoportban aranyérmes
lett, a többiek is nagyon jól
táncoltak, de amint azt az ér-

tékelésen megtudtuk, mini-
mális különbségekkel, máso-
kat találtak jobbnak. Szeren-
csére táncoslábú gyermekeink
már most azon gondolkod-
nak, hogy jövõre milyen tánc-
cal induljanak ezen a verse-
nyen. Reméljük, lelkesedésük
még sok sikert hoz mindenki
számára, ám a legfontosabb,
hogy szeretnek táncolni, éne-
kelni és játszani!

Köszönjük az önkormány-
zatnak, hogy az utazáshoz
megkaphattuk a kisbuszt, a
Cseperedõk KH Egyesület-
nek, hogy a részvételi költsé-
geket biztosította, és végül, de
nem utolsó sorban a szülõk-
nek a sok-sok segítséget.

Bors Erika, Török Sándor
a Cseperedõk vezetõi

VÉRADÁS

Cseperedõk a tatai 
szólótáncversenyen
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

Léber Gabriella
sajtóreferens

Panaszával  közvetlenül  fordulhat
a  Rendõrséghez

((KKoommáárroomm-EEsszztteerrggoomm  mmeeggyyee))
Több fórum is létezik, ahol az állampolgárok panasszal élhetnek az esetlegesen

jogtalannak vélt rendõri intézkedéssel szemben. Az egyik ilyen a Független Rendé-
szeti Panasztestület, melyet 2008 év elején hívott életre az Országgyûlés. A szerveze-
tet a www.panasztestulet.hu internetes portálon keresztül lehet elérni. A testület a
panasz beérkezésétõl számított 90 napon belül reagál a kérelemre.

A panaszos közvetlenül fordulhat az illetékes megyei rendõr-fõkapitányságokhoz
is. A www.police.hu internetes oldalon Állampolgári bejelentések cím alatt kérhetõk
a kifogásolt intézkedések kivizsgálása. 

Újdonság, hogy 2008-tól már a Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság is rendelkezik olyan internetes elérhetõséggel, mely azonnal az illetékeshez jut-
tatja el az állampolgári panaszokat. A következõ e-mail címre (panasz.komaromm-
rfk@komarom.police.hu) írhatnak azok, akik úgy érzik, hogy a rendõri intézkedés
során sérelem érte, illetve ha a rendõri intézkedés elmulasztása okozott számára
joghátrányt. 

endõrkézre keríteni bûncselekmény elkövetõit úgy, hogy ebben lakosság is aktí-
van segített. Például telefonon hívták fel az ügyeletet, mert észlelték, hogy bemász-
nak idegenek a szomszéd telekre, miközben az ott lakók nem voltak otthon, vagy az
emeleti ablakból a késõ esti órákban látta az állampolgár, hogy fiatalok sündörög-
nek parkoló gépkocsik körül, sõt, az egyiknek az ablakát éppen a szeme láttára tör-
ték be.

Viszont egyre gyakoribb magatartás a közömbösség, amelynek eredményekép-
pen a bûnelkövetõknek sikerült minden gond és nehézség nélkül elkövetniük kiter-
velt cselekményeiket, miközben a helyszín körül élõk, habár hallottak furcsa zajo-
kat, észlelték, hogy valami nincs rendben, mégsem szóltak a rendõrségnek.

Arra kérjük a lakosságot, hogy amennyiben megszokott lakókörnyezetükben
bármilyen furcsa, vagy nem megszokott dolgot észlelnek, forduljanak nyugodtan a
helyi rendõrség ügyeletéhez a 107-es vagy a 112-es segélyhívón. 

Inkább menjen ki a rendõr tízszer és találjon mindent rendben, minthogy egy-
szer nem szól senki, és megtörténik a baj. 

Az  ünnepek  közeledtével  se  feledkezzünk  meg
értékeink  védelmérõl!

A karácsonyi bevásárlások idõszakában figyelmünket leköti a megvásárolandó
ajándékok sokasága.

Ez az idõszak, kedvezõ feltételeket kínálhat a bûnözõknek, akik kihasználhatják,
hogy a vásári forgatagban nem vagyunk elég körültekintõek.

Tisztelettel  ajánljuk  figyelmébe  az  alábbiakat:
A bevásárló helyeket -gépjármûvel - megközelítve figyelmünk inkább a vásárlás-

ra koncentrálódik így nem a megfelelõ helyen parkolunk, vagy kiszálláskor nem
zárjuk be a gépjármûvet, felkínálva ezzel értékeinket a bûnelkövetõknek.

A gépjármûlopások, gépjármû feltörések jellemzõ helyszínei a nagyobb bevásár-
ló központok, vásárcsarnokok, bevásárló utcák, és bolhapiacok közelében található
elhagyatottabb, kisebb forgalmú utcák és közök. Annak érdekében, hogy gépjármû-
vünket ne tulajdonítsák el, parkoljunk jól látható helyen, vagy használjuk a keres-
kedelemi központok körül kialakított parkolóhelyeket.

A biztonságos parkolóhelyek sem nyújtanak védelmet a gépkocsi ülésén tárolt
értékeinknek, hiszen azok – néhány másodperc alatt – a gépjármû ablakát betörõ
tolvajok kezére kerülhetnek, nem kis kellemetlenséget okozva ezzel Önnek!   

Javasoljuk, hogy a táskákat, frissen vásárolt ajándéktárgyaikat, vagy egyéb érté-
keiket ne helyezzék el jármûvük utasterében, azokat tegyék a csomagtartóba, majd
zárják be azt. A gépkocsit minden esetben zárják be, még abban az esetben is, ha
csak ,,fél percre uganak be” valahova.

A forgalmi engedélyt, hivatalos iratokat tartsák magunknál, azt soha ne hagyják
a gépkocsiban, még a kesztyûtartóban sem!

Vásárláskor a kézitáskát és a kabátot ne hagyják a bevásárlókocsin – még ruha-
próbálás esetén – sem, az mindig legyen kézben, így megelõzhetõk a kellemetlen
meglepetések.

Ebben az idõszakban az erõszakos bûncselekmények száma – például rablás- is
megnövekedhet, mivel az állampolgárok lényegesen nagyobb mennyiségû érték-
tárggyal, valamint több készpénzzel közlekednek az utcákon. Annak érdekében,
hogy ne váljanak rablás áldozatává, fogadják meg a következõ ajánlásokat:

Az  ünnepi  bevásárlást  lehetõség  szerint  ne  egyedül  intézzék!
- A bevásárló helyeken található üzletekben, éttermekben, kávézókban ne mu-

tassák azt, hogy mennyi készpénz van a pénztárcában. Mobiltelefonukkal se legye-
nek kihívóak. Elképzelhetõ, hogy erre szakosodott bûnözõk már figyelik Önöket és
csak az alkalmas pillanatra várnak, amikor szemtanúk nélkül rabolhatnak.

- Szintén figyeljenek arra, hogy az ATM automatából történõ készpénzfelvételkor
ugyancsak kileshetik, hogy mennyi készpénzt vettek fel, Amennyiben óvatlanok,
még a PIN kódot is leolvashatják. Ajánlatos a készpénzfelvételt nem egy zsúfolt be-
vásárlóközpont automatájából megejteni, hanem a város más pontján, nyugodtabb
körülmények között.

- A pénzintézetekben történõ nagyobb összegû készpénz felvételkor minden eset-
ben vigyenek magunkkal egy kísérõt, aki szemmel tarthatja az intézményben lévõ
személyeket és gyanús körülmények esetén, segítséget kérhet a bankban dolgozó
biztonsági õrtõl.

Sértetté  válás  esetén:
- próbáljon minden részletet megfigyelni egy késõbbi, használható személyleírás

adásához.
- feljelentését a bûncselekmény elkövetési helye szerint illetékes rendõrkapi-

tányságon tegye meg.
- a feljelentés megtétele során, illetve azt követõen kérni fogják eltulajdonított ér-

tékeinek listáját, sorszámát, egyedi azonosításra alkalmas jellemzõit, így azokat
õrizze meg.

- minél elõbb tiltsák le bankkártyájukat, illetve mobiltelefonjukat az esetleges
visszaélés elkerülése érdekében,

- amennyiben lakáskulcsaikat irataikkal együtt tulajdonították el, célszerû zárat
cseréltetni a lakásajtón az esetleges betörés elkerülése érdekében.

Ne  feledje,  egy  kis  odafigyeléssel  megelõzhetõ  az  áldozattá  válás.  Tegyen  meg
mindent  ennek  érdekében  és  akkor  bizonyosan  békésebb,  boldogabb  ünnepet  ül-
het  szerettei  körében.  

  

Rendkívüli  téli  idõjárás  esetén  
a  lakosság  által  betartandó

magatartási  szabályok:  

1. Az idõjárásjelentés folyamatos figyelemmel kísé-
rése;

2. Legalább egy hétre elegendõ élelmiszer otthoni tá-
rolásáról való gondoskodás, alapvetõ gyógysze-
rek, kötszer készenlétben tartása;

3. Hagyományos fûtóeszközrõl és fûtóanyagról való
gondoskodás arra az esetre, ha kimaradás lenne
a gázszolgáltatásban;

4. Szükség-világítóeszközrõl való gondoskodás
áramkimaradás esetére; 

5. Réteges öltözködés, vízhatlan felsõruházat;

6. A gépjármûvek megfelelõ mûszaki állapotának, a
biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszerelé-
sek (téli gumiabroncsok, hólánc, tartalék üzem-
anyag, elakadás esetére lapát, homok, stb.) meg-
létének ellenõrzése;

7. Az útviszonyokról való tájékozódás, biztonságos
követési távolság tartása, biztonsági öv használa-
ta és kellõ mennyiségû üzemanyagról való gon-
doskodás;

8. Alapszabály, hogy szélsõséges idõjárási viszonyok
között senki ne hagyja el otthonát, csak ha meg-
gyõzõdött róla, hogy úti célját biztonsággal eléri,
és a visszautazás feltételei is biztosítottak. 

Rendkívüli  téli  idõjárás

A téli idõjárás hazánkban általában akkor okoz
problémát, ha a hõmérséklet tartósan és jelentõsen
alacsonyabb a megszokottnál, illetve ha a hosszantar-
tó, vagy intenzív csapadékkihullás miatt a megszokott
mértéket jelentõsen meghaladó mennyiségû hó esik.
Az ilyen szélsõséges téli idõjárás Magyarországon nem

A Komárom Székhelyû Polgári Védelmi Kirendeltség
néhány gondolatban szeretné tájékoztatni a lakosságot

a téli idõjárással kapcsolatos teendõkrõl



túl gyakori, bekövetkezésére azonban részben számí-
tani lehet.

A hõmérséklet jelentõs mértékû csökkenését az
idõjárási szakemberek viszonylag nagy pontossággal
elõre tudják jelezni, így általában van idõ a felkészü-
lésre. Hazánkban a -8, -10 °C téli hõmérséklet nem
számít ritkaságnak, ha azonban a lehûlés tartósan
(napokig, esetleg egy-két hétig) –15 –18 °C körüli,
vagy az alá esik, komoly ellátási, közlekedési és egyéb
problémákra lehet számítani. Ilyen eset évtizedenként
általában egyszer fordul elõ.

A megszokottnál nagyobb hómennyiség kihullása,
amely komolyabb problémát okozhat, általában négy-
öt évente következhet be. A havazás kezdete viszonylag
nagy biztonsággal elõre jelezhetõ, mértéke és idõtarta-
ma azonban többnyire csak becsülhetõ, így a legin-
kább célravezetõ megoldás a körültekintõ felkészülés
és megfelelõ tartalékok felhalmozása.

A  rendkívüli  téli  idõjárás
lehetséges  következményei

A hideg hatására a vasúti váltók befagyhatnak, csak
nehézségek árán mûködtethetõk, ami fennakadásokat
okozhat a közlekedésben.

Ha a hideg hó nem tud összetapadni, a porhóból a
szél hatalmas torlaszokat hordhat össze, amely akadá-
lyozhatja a közúti közlekedést.

A közlekedés nehézségei miatt akadozhat a közellá-
tás, egyes áruk ideiglenesen és helyenként hiánycikké
válhatnak.

Akadályokba ütközhet az egészségügyi ellátás, a be-
tegszállítás, egyes gyógyszerek beszerzése megnehe-
zülhet.

A gázvezetékek befagyhatnak, így a vezetékes gázel-
látásban hosszabb-rövidebb ideig tartó szünetekre le-
het számítani.

Az elektromos áram felhasználásának várható nö-
vekedése miatt átmeneti zavarok keletkezhetnek az
áramszolgáltatásban.

A hó egyes településeket, sõt egyes tájegységeket el-
vághat a külvilágtól.

A hó súlyától az épületek födéme (tetõszerkezete)
károsodhat.

Ha a hõmérséklet nem túl alacsony, és a csapadék
esõ formájában hullik ki, a víz a szilárd tárgyak felüle-
tére fagyva jégréteg kialakulását eredményezheti,
amely rendkívül megnehezítheti a közlekedést, vagy
esetleg lehetetlenné teheti azt. A vastag jégréteg az
elektromos távvezetékekre és távíróvezetékekre fagyva
könnyen tönkreteheti azokat, komoly energiaellátási
nehézségeket okozva ezzel.

Az emberek esetében a legnagyobb veszélyt a fagyá-
si sérülések kialakulása, illetve a testhõmérséklet ve-
szélyes mértékû csökkenése jelenti, amely súlyos,
esetleg végzetes következményekkel járhat.

Amit  tenni  kell:
Folyamatosan kísérje figyelemmel az idõjárás-je-

lentést, hogy idõben fel tudjon készülni.
Tartson otthonában olyan mennyiségû élelmiszert,

amely az egész család számára elegendõ, legalább egy
hétre.

Tartson készenlétben alapvetõ gyógyszereket, köt-
szert, és legalább egy hétre elegendõ mennyiséget a fo-
lyamatosan szedett gyógyszerekbõl.

Amennyiben a családban csecsemõ vagy kisgyer-
mek van, tartalékoljon a számára szükséges tápsze-
rekbõl, gyógyszerekbõl és egyéb nélkülözhetetlen cik-
kekbõl.

Ha lakását vezetékes gázzal fûtik, (ha lehetséges)
gondoskodjék hagyományos fûtõeszközökrõl és fûtõ-
anyagokról, arra az esetre, ha kimaradás lenne a gáz-
szolgáltatásban.

Gondoskodjék szükség-világítóeszközökrõl (pl. pet-
róleumlámpa és petróleum, palackról mûködtethetõ
gázlámpa, elektromos lámpa) áramkimaradás esetére.

Tartson üzemképes állapotban egy elemrõl mûköd-
tethetõ rádiót és biztosítson hozzá tartalék elemeket,
arra az esetre, ha megszûnne az áramszolgáltatás.

Szélsõséges idõjárási viszonyok között senki ne
hagyja el otthonát, csak ha meggyõzõdött róla, hogy úti
célját biztonsággal eléri, és a visszautazás feltételei is
biztosítottak. Ha ezen feltételek hiányában is elkerül-
hetetlen az utazás, nagyobb távolságra soha ne indul-
jon el egyedül!

Ha nagyobb távolságot kell gyalogosan megtennie,
öltözzön rétegesen, felsõruházata lehetõleg legyen víz-
hatlan, mindig vigyen magával meleg kávét vagy teát.

Gépkocsival csak akkor induljon el, ha feltétlenül
szükséges, gépjármûve megfelelõ mûszaki állapotban
van és rendelkezik a biztonságos téli üzemeléshez
szükséges felszereléssel (téli gumiabroncsok, hólánc,
tartalék üzemanyag, elakadás esetére lapát vagy ásó,
homok, stb.). Ebben az esetben sem tanácsos egyedül
elindulni.

Indulás elõtt a gépkocsijában helyezzen el meleg
takarót, elektromos kézilámpát, meleg italt, legalább
egy napi étkezésre elegendõ élelmiszert.

Legyen felkészülve, hogy gépkocsija bármikor el-
akadhat és esetleg csak napok múlva fogják kiszabadí-
tani. Öltözetét úgy állítsa össze, hogy szükség esetén
gyalog is képes legyen folytatni útját.

Amennyiben hosszabb idõt (néhány órát) kényte-
len álló gépjármûvében tartózkodni, a motor járatásá-
val fûtheti az utasteret, de ne felejtsen el legalább tíz-
tizenöt percenként szellõztetni. Az álló jármû utasteré-
be ugyanis kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek
súlyos rosszullétet, esetleg halálos balesetet okozhat-
nak.

Amit  ne  tegyen:
Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védeke-

zés céljából! Kezdeti élénkítõ hatása után csökkenti a
fizikai teljesítõképességet, fáradságot, bágyadtságot
okoz, illetve csökkenti a helyzetfelismerõ- és ítélõké-
pességet, amely ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Ha áramkimaradás esetén belsõégésû motorral
hajtott áramfejlesztõt használ, soha ne a lakásban (la-
kóépületben) üzemeltesse. A keletkezõ égéstermékek
mérgezést okozhatnak.

Ne kísérelje meg az áramfejlesztõt a lakás (lakó-
ház) elektromos rendszerére csatlakoztatni! Ezt csak
képzett elektromos szakember teheti, a házilagos kivi-
telezés életveszélyes lehet.

Ne kísérletezzen a vezetékek házilagos megoldásá-
val! A fogyasztókat csak szabványos, érintésvédelmi
szempontból megfelelõ elosztó, illetve hosszabbító ká-
bel közbeiktatásával csatlakoztassa az áramfejlesztõ-
höz.

Az energiaellátás megszakadása esetén a fûtés ha-
gyományos tüzelõberendezés ideiglenes beállításával
biztosítható. Ebben az esetben különös gondot kell
fordítani a tûz kialakulásának megelõzésére és a füst-
gázok megfelelõ elvezetésére. Nem megfelelõ méretû
és nem kellõen rögzített füstelvezetõ csöveket ideigle-
nesen se használjon.

Azokat a PB gázzal üzemelõ fûtõkészülékeket,
amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az égéster-
mékek szabadba történõ kivezetése más módon nem
megoldott, soha ne üzemeltesse folyamatosan zárt tér-
ben. A helyiség nagyságától és a fûtési fokozattól függõ-
en legalább egy-másfél óránként szellõztetni kell a he-
lyiséget, ellenkezõ esetben a felgyülemlõ égéstermé-
kek mérgezést okozhatnak.

A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén ne
hagyja nyitva a fûtõkészülék elzárócsapját! Az ezekbe
beépített biztonsági berendezések általában kielégítõ-
en mûködnek, de saját és családja biztonságát ne bíz-
za a véletlenre.

Ne terhelje a távbeszélõ vonalat felesleges hívások-
kal! A telefonvonalak egy része megsérülhet, míg má-
sokra a mentésben résztvevõ erõknek lehet szüksége.
Gondoljon arra, hogy esetleg életmentõ hívás szenved-
het késedelmet egy-egy kevésbé fontos beszélgetés mi-
att.

Információk  kérhetõk  a  megyei  útállapotokról:
Komárom-EEsztergom  Megyei  Állami  Közútkezelõ  Köz-
hasznú  Társaság
tel.: (34) 311-866; (24 órás folyamatos diszpécseri
szolgálat!); https://www.kemkozut.hu

Információk  kérhetõk  az  országos  közutak  és  autópá-
lyák  útállapotokról:
UTINFORM
tel.: (1) 336-2400; (központi ügyelet)
https://www.kozut.hu
AUTÓPÁLYÁK
tel.: (1) 43 6-8333; (központi ügyelet)
https://www.autopalya.hu
Megyei  autópálya  mérnökségek
Komárom: tel.: (34) 357-773
Bicske: tel.: (22) 350-81
Információk  kérhetõk  a  szomszédos  megyék  
közútjainak  állapotáról:
Pest megye: tel.: (27) 392-780
Veszprém megye: tel.. (88) 421-220
Gyõr-Moson-Sopron megye: tel.: (96) 319-392
Fejér megye: tel.: (22) 316-271
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A  KOMTÛZ  tájékoztatója
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi

XLII. törvény és a 27/1996.  (X. 30.) BM. sz. ren-
deletben elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari mun-
kák közül az éves kéményellenõrzést és tisztítást,
valamint az elmaradt éves szolgáltatási díj besze-
dését végezzük, ütemtervünk szerint 2008. de-
cember 3-tól a teljes településen.

Mellékelten közöljük a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés 12/1995. (XII. 28.) önkormány-
zati rendelet mellékletét a 2008. évi kötelezõ ké-
ményseprõ-ipari közszolgáltatások díjakról.

A turbós kémények (égéstermék elvezetõ rend-
szerek) idõszakos ellenõrzését, szükség szerinti
tisztítását a fûtési szezon befejezése után végezzük,
melyrõl az ingatlantulajdonosokat egyénileg érte-
sítjük.

Arról is tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a
következõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatást, a
kémények második ellenõrzését, tisztítását ütem-
tervünk szerint december hónapban hajtjuk végre.

Komárom-EEsztergom  megyei  Kéményseprõ
és  Tüzeléstechnikai  Kft.

Folyamatosan  kötelezõ  munkák
Évente  kötelezõ  ellenõrzés,  tisztítás  
sormunkában  (éves  díj)
Megnevezés Lakossági Közületi

(Áfá-val) (Nettó)
Egyedi (db)    gravitációs 1.030,- Ft 2.200,- Ft

turbós 3.600,- Ft 3.550,- Ft
Gyûjtõ (szint) gravitációs 660,- Ft 1.200,- Ft

turbós 2.580,- Ft 2.750,- Ft
Kisközponti  60  kW  alatt (db)

gravitációs 1.690,- Ft 3.300,- Ft
turbós 4.680,- Ft 5.000,- Ft

Központi  60  kW  felett  (fm)
gravitációs 525,-Ft
turbós 1.500,-Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra vo-
natkoznak.

A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve
tüzelõberendezés) ellenõrzése, tisztítása az éves
díj fele.



A bölcsõde udvarának játékkészlete egy
szép színes házikóval gyarapodott a kis-
gyermekek nagy örömére. Ezt a kedves kis
házikót a 2007. évi Katalin bál bevételébõl,
az adók 1%-ából és a Trifusz család hozzá-
járulásából tudtuk meg vásárolni. A házi-
kót két lelkes apuka Trifusz Barna és Haris
József szerelte össze és rögzítette le úgy,
hogy biztonságos legyen. 

A gyerekek nagy örömmel vették birto-
kukba az új játékot. Mindenki egyszerre
akart belebújni, kikukucskálni az ablakon,
kinyitni az ajtót és az ablakokat.

Szeretnénk megköszönni az apukáknak
a segítséget és a Trifusz családnak a pénz-
beli hozzájárulást, valamint mindazon szü-
lõknek, akik az elõzõ évi Katalin bál bevé-

teléhez hozzájárultak, illetve az adójuk
1%-át az intézményünknek ajánlották fel.

Reméljük ez a házikó sokáig színesíti
majd a bölcsõde udvarának játékkészletét.

Martonosiné Hegegy Mária
bölcsõdevezetõ
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Ebben az évben is lehetõséget
adtunk a szülõknek, hogy bete-
kintést nyerjenek óvodai cso-
portjaink mindennapi életébe.
Az idén két hetes idõtartamban
szerveztük a nyitott napokat.
Tettük ezt azért, hogy minden
szülõ kiválaszthassa, hogy melyik
tevékenység közben szeretné
gyermekét látni, valamint, hogy
a két hetes idõtartamban a na-
ponta  látogató szülõk száma is
megoszlik, így tevõlegesen is be-
vonhatók a csoportok délelõtti
életébe. 

Az érdeklõdõ szülõk láthatták
minden csoportban, hogy gyer-
mekük mennyi ismeretet szerez
a különbözõ témák kapcsán, úgy,
hogy közben játszik. Az érdeklõ-
dõ szülõk  száma a nyílt napokon
összesen 49 fõ volt. Ez a szám
nagy örömünkre magasabb, mint
az elõzõ évben volt.

Elmondhatjuk, hogy óvodása-
ink szüleinek csaknem fele bete-
kintést nyert a mindennapok
óvodai életébe.
Somogyiné Szabados Marianna

intézményvezetõ

Nyílt hetek az óvodában

Mesebeli házikót kaptak a bölcsõdések

November 20-án ismét meg-
újult az ovigaléria. Ezúttal
Grónyi Erika babagyûjtemé-
nyét csodálhatják meg az odalá-
togatók. Somogyiné Szabados
Mariann óvodavezetõ fontos-
nak tartja, hogy „megnézhessék
a gyerekek, régen milyen ba-
bákkal játszottak. Nem olyan
jellegûek voltak akkor, amilye-
neket most lehet kapni az üzle-
tekben. A gyerekeknek nagyon
tetszett a kiállítás azért is, mert

ezek a babák gyönyörû ruhákat
viselnek.”. Látható itt zenélõ
baba, amelynek mozog keze, lá-
ba, s érdekessége a gyûjtemény-
nek, hogy minden baba porce-
lánfejû és van egy olyan is, mely
1930-ban „született”. Grónyi
Erika, akinek az elmúlt évben
bohócgyûjteményét tekinthet-
tük meg ugyanitt, a következõ-

ket mesélte babáiról: „Gyûjtö-
getem õket, igaz most már ki-
csit kevesebb idõm van rá, de
azért ha meglátok egy-egy szép
darabot, akkor megveszem.
Születésnapra, névnapra, kará-
csonyra én általában ilyet ka-
pok, mert tudják, hogy nekem
ezzel örömet tudnak szerezni.
Körülbelül 20 db van, melynek

egy részét a nappaliban, másik
részét – helyhiány miatt – tojá-
sos ládákban tartom. Vannak
idõszakok, amikor minden
egyes ruhát külön kimosok és
kivasalgatok, hogy az szép le-
gyen.”

A szebbnél – szebb ruhákba
öltöztetett babákat 2009. febru-
árjáig tekinthetik meg az oviga-
lériában. Látogassanak el oda,
érdemes!

T. S.

Babakiállítás az ovigalériában



Már elõzõ számunkban is
hírt adtunk arról, hogy  köze-
leg az idõ, amikor nyolcadik
osztályos tanulóinknak dönte-
niük kell: merre tovább.

Komoly és nehéz feladat ez
szülõnek, diáknak egyaránt. Is-
kolánk igyekszik minden segít-
séget megadni ahhoz, hogy a
legjobban dönthessenek vég-
zõseink. Több rendezvény ke-
retében kaphattak tájékozta-
tást a környezõ városok közép-
iskoláiról, a felvételi eljárásról,
illetve a jelentkezés módjáról.

Október hónapban Tatabá-
nyára látogattunk el a Pályavá-
lasztási Kiállításra, ahol me-
gyénk középiskoláival ismer-
kedhettek meg a diákok.

November hónapban  ren-
deztük meg a GYÖK-kel közö-
sen a már nagy hagyományok-
nak örvendõ SULIBÖRZÉT.
Gyõri és a bábolnai középisko-
la képviselõi – tanárok, diákok,
szakoktatók – adtak részletes
tájékoztatót intézményükrõl:
bejutási lehetõség, tanulmányi
munka, szabadidõs progra-
mok, diákélet.

A résztvevõk sok-sok hasz-
nos információ birtokába jut-

hattak, illetve képet kaphattak
leendõ iskolájukról, annak el-
várásairól.

December 3-án pályaválasz-
tási szülõi értekezletet tartot-
tunk. A szülõk tájékoztatást
kaptak a tankötelezettségi tör-
vény elõírásairól, a különbözõ
iskolatípusokról és a felvételi
eljárással kapcsolatos idõpon-
tokról. Az osztályfõnökök se-
gítségével kitöltésre kerültek a
jelentkezési lapok a központi
felvételi vizsgára .

Az elkövetkezendõ hetek-
ben tehát választaniuk kell

végzõs diákjainknak, hogy
mely középiskolákba adják
majd be jelentkezési lapjaikat.
Ehhez kívánunk jó félévi bizo-
nyítványt és felelõs döntésho-
zatalt!

Emlékeztetõül a legfonto-
sabb dátumok, idõpontok: 

2009. január 24. 10 óra írás-
beli felvételi vizsga.

2009. január 29. 14 óra pót-
felvételi.

2009. február 12. a középis-
kolák értesítik az írásbeli felvé-
teli eredményérõl a tanulókat.

2009. február 20. az általá-
nos iskolák továbbítják a tanu-
lói jelentkezési lapokat a kö-
zépiskoláknak, az adatlapokat
pedig a Felvételi Központnak
2009. február 23-tól március
13-ig általános felvételi eljárás. 

2008. március 17. a középis-
kolák nyilvánosságra hozzák
az ideiglenes felvételi jegyzé-
ket.

2008. március 19-20. a tanu-
lói adatlapok módosításának
lehetõsége az általános iskolá-
ban.

2008. március 23. a módosí-
tó tanulói adatlapok megkül-
dése a Felvételi Központnak.

2008. április  27. a középis-
kolák megküldik a felvételrõl
vagy az elutasításról szóló érte-
sítést a jelentkezõknek és az
általános iskolának.

2008. május 4–15. rendkívü-
li felvételi eljárás.

2008. május 7. a jogorvoslati
kérelmek beérkezésének ha-
tárideje.

2008. május 29. a jogorvos-
lati kérelmek elbírálása.

2008. június 22–24. beirat-
kozás a középfokú iskolákba.

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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Nyílt napok az iskolában
Nyílt napokat már az elõzõ tan-

évben is tartottunk. Célunk az
volt, hogy a szülõk betekintést
nyerjenek az iskolában folyó min-
dennapi munkába. Tavalyi ren-
dezvényünk sikerén felbuzdulva
az idén is megszerveztük a nyílt
órákat. Három napon keresztül
vártuk az érdeklõdõ szülõket. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel
az alsó tagozaton az 1. és a  2. év-
folyamon november 11-én, a 3. és

a  4. évfolyam számára november
12-én az elsõ két órában biztosí-
tottuk a szülõk számára az óralá-
togatásokat. A felsõ tagozaton no-
vember 13-án az elsõ három órá-
ban vártuk a szülõket. 

Ezek az órák nem bemutató
órák voltak, hanem a mindennapi
munkánkból adtunk egy kis ízelí-
tõt. 

Reméljük, sikerült a szülõknek
örömöt szerezni, hiszen melyik

anyuka, apuka ne örülne annak,
ha gyermekét egy számára nem
mindennapi környezetben és
helyzetben láthatja. A szülõk elsõ-
sorban saját gyermekük órai
munkáját figyelték, de meggyõ-
zõdhettek az osztálytársak tudásá-
ról, a közösségbe járó tanulók egy-
máshoz való viszonyáról, a peda-
gógus munkájáról. Ez a rendez-
vény a kapcsolattartás szempont-
jából is példaértékû, hiszen eze-
ken az órákon szülõ, diák  és pe-
dagógus együtt van jelen. A nyílt
órák közötti rövid szünetek pedig -

ha csak pár mondat erejéig is - le-
hetõséget teremtettek az  informá-
ciók cseréjére, beszélgetésekre,
személyes találkozásokra.

Nagyon örültünk annak, hogy a
szülõk nagy számban éltek a lehe-
tõséggel.  Köszönjük az érdeklõ-
dést.  A visszajelzések és a magas
részvételi arány azt jelzi számunk-
ra, hogy a késõbbiekben is igény
van ilyen, vagy hasonló progra-
mok  szervezésére. 

Peresztegi  Gáborné
igazgató

Pályaválasztás 2008/2009.
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Bolyai matematika csapatverseny
A megyei fordulót 2008. október 17-én rendezték Tatán. Tanuló-

ink eredményei:
3. évfolyam II+II csapata (Babarczi Ádám, Balázs Márk, Kele-

men Kitti, Rózsahegyi Franciska) 12. hely; 5. évfolyam Matek zsenik
csapata (Bakulár Márk, Csillag Máté, Kocsis Vivien, Németh Noémi)
15. hely; 5. évfolyam Elképesztõ négyes csapata (Kráz Barnabás,
Patkó Eszter, Pál Petra, Suhayda Viola) 31. hely; 6. évfolyam Deltoi-
dok csapata (Bellon György, Mednyánszky Richárd, Pásztor László,
Szabó Bence) 34. hely; 7. évfolyam Három + 1 csapata (Kiss Áron,
Nagy Nikolett, Rostonics Bence, Szász Márton) 11. hely; 8. évfolyam
Daj-daj csapata (Kovács Dorottya, Mészáros Nóra, Molnár Kitti,
Popovics György) 9. hely.

AZ ÁCSI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
TERÜLETI MATEMATIKAVERSENYE

A versenyt 2008. november 4-én bonyolították le. Tanulóink
eredményei:

3. évfolyam: Rózsahegyi Franciska 4. hely; 5. évfolyam: Bakulár
Márk 2. hely; 6. évfolyam: Szabó Bence 7. hely; 7. évfolyam: Szász
Márton 1. hely; 8. évfolyam Molnár Kitti 3. hely.

Bábolnai Általános Iskola névadója……?!
Bábolna Város Önkormányzata Kulturális és Sport Bizottsága a

37/2008. (IX. 16.) számú és a 46/2008. (XI. 18.) számú határozatai
alapján a bábolnai Általános Iskola névadója személyével kapcso-
latos döntést elnapolta.

Tette ezt azért, mert szeretné a felvetett témát úgy körüljárni,
hogy a döntés tükrözze a választópolgárok, a civil szervezetek,
Gyermek Önkormányzat, az Iskolaszék, az Általános Iskola veze-
tése összességében minden bábolnai lakos véleményét.

Kell-e, szükséges-e a Bábolnai Általános Iskola nevének változ-
tatása?

Közreadunk egy (alul látható, bekeretezett) felmérõ lapot, me-
lyen kérjük a lakosság véleményét a témával kapcsolatban. A véle-
ményeket a felmérõlapon, a Polgármester Hivatal info@babol-
na.hu e-mail címére, Bábolnai honlapon a www.babolna.hu-ra vár-
juk. A kitöltött és kivágott felmérõlapokat a Polgármesteri Hivatal
földszintjén elhelyezett urnába lehet bedobni.

A véleményeket 2009. január 30-ig fogadjuk.
A vélemények összesítése után a Kulturális és Sport Bizottság a

februári testületi ülésre tesz javaslatot a témával kapcsolatban.
Kérjük minden bábolnai véleményét, hozzászólását, javaslatát.

Cseh László
önkormányzati képviselõ

Kulturális és Sport Bizottság elnöke

Bábolna Város Önkormányzat Kulturális 
és Sport Bizottságnak 

JAVASLAT A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
NÉVADÓJÁNAK SZEMÉLYÉRE

Javaslom a bábolnai Általános Iskola nevének megváltoz-
tatását   IGEN NEM (megfelelõ rész aláhúzandó!)
Igen válasz esetén javaslat a névadó személyére: ......................

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

Javaslat indoklása: .........................................................................

……………………………………………..………………………

…….........................................................................................….....

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

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

Segítõk napja

A segítõ kifejezés mindenkinek, minden helyzetben mást jelenthet. Segítünk a
kisgyereknek megtanulni valamit, segítünk a tinédzsernek átvészelni a gyermekkor-
ból való kilépés konfliktusait kezelni, segítünk a szomszédnak, barátnak különbözõ
munkákban, s az idõsebb embereknek bizonyos dolgokban, amit õk már nem tud-
nak elvégezni. Sajnos ma már egyre kevesebb az ideje és az akarata sok embernek
a segítségnyújtásra. Többen csak a saját boldogulásukkal törõdnek, s megdöbbenve
tapasztalunk olyan eseteket, mikor a segítségre szorulót kigúnyolják ahelyett, hogy
segítõ kezet nyújtanának felé.

2009. november 7-én önkormányzatunk vacsorára invitálta városunk „segítõit”
az Ötösfogat étterembe, a Segítõk napja alkalmából. Dr. Horváth Klára köszöntõjé-
ben elmondta, hogy „ennek az ünnepségnek a keretében szeretnénk kifejezni elis-
merésünket, köszönetünket azért a munkáért, amelyet a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat dolgozói alkalmazottként végeznek, valamint azoknak a személyek-
nek, akik a Vöröskereszt helyi alapszervezetében tevékenykedve, társadalmi mun-
kában, aktívan segítik ezt a tevékenységet. Ez a munka nagyon sokrétû és szerteága-
zó. Ez a munka rettenetesen embert próbáló, hiszen megfelelõ empátiával és tole-
ranciával kell viszonyulni azokhoz az emberekhez, akiknek próbálnak segíteni. Em-
bert próbáló azért, mert amikor sok esetben nem úgy szólnak vissza, nem úgy vi-
szonyulnak az emberhez, ahogy ez a tevékenység megkívánná, õk akkor is moso-
lyogva próbálják csinálni ugyanazt a munkát a továbbiakban is. Ezért köszönet és
elismerés jár.”

Az est további részében Bierbauer Imre alpolgármester és Berkesné Szücs Ágnes,
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetõje köszöntötte az egybe-
gyûlteket. A vacsorát követõen kötetlen beszélgetéssel múlatták az idõt. T.  S.
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Október 17-én pénteken 70 fõs diák-
csoport volt a Rákóczi Szövetség Bá-
bolnai Szervezete vendége. A kirándu-
ló  iskolások  és  az  õket  kísérõ  peda-
gógusok Zoboraljáról (Nyitra mellõl)
érkeztek, a Zsére-Kolony-Lédec-
Ghymes alapiskola Magyar Tagozatára
járnak. 

A magyar iskola életét a Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szervezete több,
mint három éve kíséri figyelemmel,
könyvtáruk frissítésében közremûkö-
dik, rendezvényeiket látogatja, tanulói-
kat díjakkal, jutalmakkal ösztönzi, és
gyakorlati segítséget nyújt mindabban,
amit határon túlról nehézkesebb lenne

elintézni. Így segített a kirándulás
programjának összeállításában, a szük-
séges elintézendõk lebonyolításában,
és a költségek finanszírozásában.

A csoportot érkezésekor Dr. Faragó
István, a Bábolnai Szervezet elnöke kö-
szöntötte, majd a diákok megtekintet-
ték Bábolna nevezetességeit: a
Ménesudvart, a Múzeumot, az Arboré-
tumot és a Csikótelepet. Az Ötösfogat
Étteremben elköltött ebéd és búcsúz-
kodás után a csapat továbbindult Pan-
nonhalmára, ahol interaktív tárlatveze-
tés keretében ismerkedhettek meg a
nagymúltú Apátsággal.

A kirándulás költségeihez a Bábolna
Agrária Kft, az Ötösfogat étterem Kft.
és a Rákóczi Szövetség tagjai járultak
hozzá, melyért a Bábolnai Szervezet
ezúton is köszönetét fejezi ki.

A kirándulásról a diákok tollából
született élménybeszámolók hamaro-
san olvashatóak lesznek a http://zsje-
lenec.edupage.sk oldalon.

Faragóné dr. Novadovszky Nóra

Az idei évben már 7. alkalom-
mal rendeztük meg a szabadidõ-
központban az óvoda – bölcsõde jó-
tékonysági bálját. Most is alapos
szervezõmunka elõzte meg  a ren-
dezvényt. 

A Szabadidõközpont berende-
zésérõl, asztalok dekorációjáról, az
ízléses terítésrõl óvodánk dolgozói
gondoskodtak a szülõi szervezet
tagjainak segítségével. A bál szer-
vezésében, lebonyolításában még
nagy segítségünkre voltak az egyko-
ri alapító tagok, akiknek  azóta már
kinõttek gyermekeik az óvodából,
de kezdetektõl fogva változatlan
lelkesedéssel segítenek.

Az este kellemesen, jó hangulat-
ban telt, ehhez hozzájárult az a
meglepetésmûsor is, mellyel évek
óta színesítjük a báli hangulatot. A
vidám mûsort szülõkbõl, óvónõkbõl
alakult alkalmi színtársulat adta
elõ, a vendégek szórakoztatására.

A kellemes zene mellett gyorsan
repült az idõ a tombolahúzásig. Az
intézmény támogatására ebben az
évben is több felajánlás érkezett
magánszemélyektõl, üzletek részé-
rõl egyaránt. Köszönjük Nekik! A
tombolatárgyak számát az óvodai
és bölcsõdei csoportok saját kezû-
leg készített ajándékokkal bõvítet-
ték hagyomány szerint ebben az év-
ben is.  A tombolajegyek, belépõje-
gyek és támogatói jegyek megvásár-

lása eredményeként a bál bevétele
290 ezer forint lett. 

A Bábolnai Városi Óvoda és
Bölcsõde ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik a bál sikeres
megrendezéséhez hozzájárultak.
Köszönjük Pábli Zsoltnak, hogy a
bál helyszínéül a szabadidõközpon-
tot számunkra biztosította.

Köszönjük a szülõi szervezet
tagjainak és családtagjainak a te-
rem berendezéséhez nyújtott segít-
séget.

2008. évi Katalin-bál
támogatói voltak:

Bábolnai Általános Iskola
Bábolna Város Önkormányzata
Bernáth Tibor
Bioporta – Katona Lászlóné
Bognár család
Bors Erika, Török Sándor
Csillag József
Danisco Kft.
Darling Áruház, Bana
Dibusz Ferenc
Dévényi Gabriella
Dobsáné Nagy Lujza
Döbrösy Zsolt
Euró-bolt
Franczia Lajos
Hantos Péter
Haris József
Hodován Tamásné – kozmetika
Dr. Horváth Klára

Irodacentrum
Faragó Ügyvédi Iroda
FlórAgro – Gazdabolt
Fõnix Virágbolt
Frézia Virágbolt
Haris József
Heszler Zsolt
Hantos Péter
Istenesné Nagy Zsuzsanna
Kati – Cukrászda
Kériné Váradi Mariann
Kopiker Kft.
Kozma Ágnes
Lanczerné Pankovics Viktória
Mária Gyógyszertár
Martini Divat
Mohácsi család
Nagy László
Nagy Lõrincné
Németh Cukrászda Ács

Németh Ferenc
Nemzeti Ménesbirtok Kft.
Nüansz Gazdabolt - Bana
Optika – Ferencz Katalin
Osgyán László
Pettkó-Szandtner T. Lovasiskola
Prekler László
Reál Élelmiszer
Sáhóné Horváth Márta
Somogyi József
Szalontainé P. Ilona
Szilvás Anikó
Szünstein Norbert
Tornyosné Vass Mónika
Trow Nutrition
Várköziné Janecskó Ildikó
ZS&Zs Mérnökiroda 
Az óvodai és bölcsõdei csoportok,
valamint az óvónõk.

Köszönjük mindenkinek!

KATALINBÁL 2008.

FELVIDÉKI LÁTOGATÓK
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Nagyapánk ott ült szokott he-
lyén a kandalló mellett, s olykor
egy-egy bükkfahasábot vetett a szi-
porkázó tûzre. A szûzdohány füstje
kék felhõbe burkolta pipázó alakját
ott a nagyszoba végiben, s ezüstös
szakállán olykor megcsillant a láng.

Mi gyermekek a mennyezetig
érõ, gyertyafényben izzó karácsony-
fa körül álltunk elfogódottan, és iz-
galomtól elmeredt szemmel, és só-
vár pillantásokat vetve a karácsony-
fa alatt fölhalmozott ajándékokra,
hûségesen elénekeltük a Mennybõl
az angyal összes verseit. Ének után
apám fölolvasta a betlehemi csillag
történetét a Bibliából, elmondtuk
közösen a karácsonyi imádságot, s
azzal nekiestünk a játékoknak, akár
karámba szorított birkanyájnak az
éhes farkascsorda.

Kis idõ múltával nagyapánk
megszólalt ott a kandalló mellett a
maga érdes vénemberhangján:

- Aztán tudjátok-é – kérdezte –,
hogy miképpen keletkezett tulaj-
donképpen a karácsony?

- Akkor született a Jézus Krisz-
tus – felelte Margit húgom okosan
új babaháza elõtt térdepelve, s
nagyapánk bólintott rá.

- Ez igaz – mondta –, mert
hogy õ volt az Úristen legnagyobb
karácsonyi ajándéka az emberi világ
számára. De maga a karácsony már
régen megvolt akkor. Ha ideültök
mellém a tûzhöz, elmondom, ho-
gyan keletkezett.

Köréje gyûltünk a szõnyegre,
mindegyikünk valami új játékot ci-
pelve magával, s figyelmesen lestük
a száját, mert nagyapánk nagyon
szép és érdekes meséket tudott ám.

- Hát az úgy volt – kezdte el,
miután nagyot szippantott a pipá-
jából –, hogy réges-régen, amikor
Noé apánk unokái megépítették
volt a Bábel tornyát, s annak ledõl-
te után nem tudták megérteni egy-
mást többé, mert az önzés összeza-
varta a nyelvüket, az irigység és az
elfogultság egyre jobban és jobban
kezdett elhatalmasodni ezen a föl-
dön. Aki nem volt olyan ügyes,
mint a szomszédja, azt ölte az irigy-

ség, hogy a másiknak szebb háza
van. Aki rest volt megmûvelni a
földjét, az irigyelte azt, akinek
szebb búzája termett, s mikor az
irigykedés már igen-igen elhatal-
masodott az embereken, akkor
megszületett benne a gonoszság. A
rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkol-
ni, s a kéregetõ rágyújtotta jótevõ-
jére a házat. Addig-addig, hogy egy
napon aztán az Úristen odafönt az
égben megsokallotta az emberek
gonoszságát, s rájok szabadította a
sötétséget és a hideget.

A nap eltûnt az égrõl, a vizek
befagytak, s a rablógyilkos számára
nem termett többé semmi az elrab-
lott földön. Nagy fázás, éhezés és
pusztulás következett ebbõl az
egész emberi világra. Mikor pedig
már közeledett erõsen az idõ, mikor
minden emberi életnek el kellett
volna pusztulnia a földön, az Úris-
ten odaintette maga mellé kedvenc
angyalát, a Világosságot, és ezt
mondta neki: “Eridj le, hû szolgám,
s nézz körül a földön, melyet go-
noszsága miatt pusztulásra ítéltem.
Vizsgálj meg minden embert, asz-
szonyt és gyermeket, s akinek még
megtalálod egy csöpp kis nyomát a
jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a
szívében. Én pedig majd az utolsó
elõtti napon alánézek a földre, s ha
csak egy kicsike világosságot is lá-
tok rajta, megkönyörülök az embe-
ri világon, s megváltoztatom az íté-
letet, amit kiróttam rája.” 

Ezt mondta az Úristen, s a Vilá-
gosság angyala alászállott a földre,
hogy teljesítse a parancsot.

A föld sötét volt és hideg. Mint a
csillagtalan, zimankós téli éjszaka,
olyan. Az emberek tapogatózva jár-
tak az utcákon, s akinek még volt
egy darabka száraz, fagyott kenye-
re, az elbújt vele a pincék mélyére,
hogy ne kelljen megossza mással.
Egy birkabõr bundáért meggyilkol-
ta apját a fiú, s akinek még tûz
égett a kemencéjében, az fegyverrel
õrizte szobája melegét a megfa-
gyóktól. Az angyal nagyon-nagyon
elszomorodott, hogy hasztalan járta
az emberi világot, mert nem talált

benne sehol egy fikarcnyi jóságot
sem.

Lassanként kiért a városból, s
ahogy a dûlõúton haladt fölfele a
hegyek irányába, egyszerre csak
összetalálkozott a sötétben egy em-
berrel, aki egy döntött fát vonszolt
magával kínlódva. Kiéhezett, so-
vány ember volt, s csak szakadt
rongyok borították a testét, de
mégis húzta, vonszolta magával a
terhet, bár majdnem összeroskadt a
gyöngeségtõl. “Minek kínlódsz ez-
zel a fával? – kérdezte meg az an-
gyal. – Hiszen ha tüzet gyújtanál
belõle magadnak itt, ahol állsz,
megmelegedhetnél mellette.”

,,Jaj, lelkem, nem tehetem én azt
– felelte az ember. – Asszonyom, s
kicsi fiacskám van otthon, kik fagy-
nak meg, s olyan gyöngék már,
hogy idáig nem jöhetnének el. Haza
kell vigyem nekik ezt a fát, ha bele
is pusztulok.” Az angyal megsajnál-
ta az embert, és segített neki a fával,
s mivel az angyaloknak csodálatos
nagy erejük van, egyszerre csak oda-
értek vele a sárból rakott kunyhó-
hoz, ahol a szegény ember élt.

Az ember tüzet rakott a kemen-
cében, s egyszeriben meleg lett tõle
a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhe-
zett asszony s egy didergõ kisfiú
odahúzódtak a tûz mellé meleged-
ni, az angyal meggyújtott egy gyer-
tyát az ember szívében, mert jósá-
got talált abban.

,,Édesanyám, éhes vagyok...” –
nyöszörögte a gyermek, s az asz-
szony benyúlt a rongyai közé, elõ-
vett egy darab száraz kenyeret, le-
törte az egyik sarkát, s odanyújtot-
ta a gyermeknek. “Miért nem eszed
meg magad a többit? – kérdezte az
angyal. – Hiszen magad is olyan
éhes vagy, hogy maholnap meg-
halsz.” ,,Az nem baj, ha én megha-
lok – felelte az asszony –, csak le-
gyen mit egyék a kicsi fiam.” S az
angyal ott nyomban meggyújtotta
a második gyertyát is, és odahelyez-
te az asszony szívébe.

A gyermek leharapott egy kis
darabot a kenyér sarkából, aztán
megszólalt: ,,Édesanyám, elhozha-

tom két kis játszótársamat a szom-
szédból? Õk is éhesek, s nincs tûz a
házukban. Megosztanám velük ezt
a kis kenyeret, meg a helyet a tûz-
nél!” Az angyal pedig meggyújtot-
ta a harmadik gyertyát is, és odaad-
ta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt
ki a gyertyával a sötét éjszakába,
hogy fénye mellett odavezesse kis
társait a tûzhöz és a kenyérhez.

S pontosan ekkor érkezett el az
utolsó elõtti nap, és az Úristen alá-
nézett a földre, s a nagy-nagy sötét-
ségben meglátott három kis pislá-
koló gyertyalángot. És úgy megör-
vendett annak, hogy az angyal
mégis talált jóságot a földön, ha
nem is többet, csak hármat, hogy
azon nyomban megszûntette a sö-
tétséget, visszaparancsolta a napot
az égre, s megkegyelmezett az em-
beri világnak.

S azóta minden esztendõnek a
vége felé az Úristen emlékeztetni
akarja az embereket arra, hogy a
gonoszság útja hova vezet, s ezért
õsszel a napok rövidülni kezdenek,
a sötétség minden este korábban
szakad alá, és minden reggel késõb-
ben távozik, hideg támad, és be-
fagynak a vizek, s a sötétség uralma
lassan elkezdi megfojtani a világot.
Mi emberek pedig megijedünk, s
eszünkbe jut mindaz a sok rossz,
amit elkövettünk az esztendõ alatt,
és amikor eljön a legrövidebb nap,
és a Világosság angyala alászáll kö-
zénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák
gyertyáit, hogy az Úristen ha alá-
tekint, fényt lásson a földön, s meg-
bocsássa a bennünk lévõ jó miatt a
bennünk lévõ rosszat.

- Ez a karácsony igazi meséje –
fejezte be nagyapánk ott a kandalló
mellett azon a régi-régi karácsony-
estén ...

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

WASS ALBERT: Karácsonyi mese

Kedves Olvasó! Ismét elröppent egy esztendõ, ismét az év legszebb ünnepére készülünk. Várjuk, hogy ismét együtt legyünk sze-
retteinkkel békességben, szeretetben, megértésben. Talán lesz idõ arra is, hogy a karácsonyfa körül felidézzük a régi karácsonyok emlé-
két. Ehhez adhat segítséget Wass Albert csodálatos meséje, és ezzel a történettel kívánok én is valamennyi kedves olvasónak áldott, bé-
kés karácsonyi ünnepeket. Veresné Szkocsek Mária
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Ismét torkos csütörtök
2008. december 11-én 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból: 
Lazac „Moszkvai” módra, szélesmetélt 2200,- Ft helyett 1100,- Ft
Natúr pulyka gyümölcsraguval, párolt rizs 1500,- Ft helyett   750,- Ft

A  teljes  választékunkról  érdeklõdjön  személyesen  elérhetõségeinken.
Asztalfoglalás a 34/369-771-es telefonszámon, vagy személyesen az étteremben.

Kellemes torkoskodást kíván Önnek a GUSTAIOLO étterem csapata!

Karácsonyi ünnepi menüsor
elvitelre

Pontyhalászlé vagy Fácán erõleves csigatésztával (összesen 2 lieter);
Amerikai vajas pulyka (80 dkg);

Kemencében sült pisztrángfilé (4 egész pisztráng);
Szarvaspörkölt (80 dkg);  Majonézes burgonya (1 kg); 

Franciasaláta (1 kg); Diós bejgli (0,5 kg); Mákos bejgli (0,5 kg).

A  menüsor  ára:  16.000,-  Ft/4  fõ
Csak elõrendelésre!!! Elvihetõ december 24-én 12 órától.

HHIIDDEEGGTTÁÁLLAAKK  rreennddeellhheettõõkk kkaarrááccssoonnyyrraa  ééss  sszziillvveesszztteerrrree  ((11660000,,-  FFtt//aaddaagg))

GUSTAIOLO HÍREK

Bábolna, Toldi u. 13.  Tel.: 34/369-771  www.gustaiolo.hu

ÉTKEZÉSI JEGYEKET,
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!

Mi lehetne nemesebb cél,
mint életté változtatni a halált...

Kedves  Barátunk!
Bizonyára értesült róla a médiából, hogy az el-
múlt egy évben országos és orvostörténeti je-
lentõségû beavatkozásokat hajtottak végre hazánkban. Megtörtént a legelsõ cse-
csemõ és kisgyermek szívátültetés, és nemrégiben az elsõ gyermekkori mûszív
beültetés is nagy visszhangot keltett a médiában. 
A Gyermekélet Alapítvány az egyetlen alapítvány volt amely támogathatta a leg-
elsõ gyermek szívátültetést, és büszkék vagyunk arra, hogy már  fennállásunk
elsõ  évében  majdnem  40  millió  forint  értékû  adománnyal  tudtuk  támogatni az
életveszélyesen beteg gyermekek gyógyításának ügyét. Ilyen mértékû adomány-
ra induló alapítvány részérõl Magyarországon még  sosem  volt  példa!
A gyermek szívátültetéseket végzõ Gottsegen György kórház Gyermekszív Köz-
pontja most azzal a kéréssel fordult a Gyermekélet Alapítványhoz, hogy szerezzen
be egy TEG5000 típusú véralvadás analizátor készüléket, mmeellyynneekk  sseeggííttssééggéévveell
ggyyeerrmmeekkéélleetteekkeett  mmeenntthheettnneekk  mmeegg  aa  ssoorroonn  kköövveettkkeezzõõ  bbeeaavvaattkkoozzáássookk  ssoorráánn..
Karácsony, a szeretet és a család ünnepe közeledtével, kérjük, hogy adományá-
val támogassa Ön is e készülék beszerzését. A jelenlegi helyzetben minden, még
a legkisebb adomány is kulcsfontosságú lehet a mûszer beszerzéséhez!
Kérjük, keresse fel honlapunkat, - www.gyermekelet.hu - ahol banki átutalással
és bankkártyás adományozással közvetlenül, vagy készpénz átutalási megbízás
igénylésével is hozzájárulhat a mûszer beszerzéséhez. Amennyiben nem ren-
delkezik internet eléréssel, úgy kérjük, igényelje a készpénz átutalási megbízást
a 06-23-428-650-es telefonszámunkon.
Hisszük, hogy a legelsõ hazai gyermek szívátültetések egyedülálló, országos je-
lentõségû ügyének támogatásában Ön  is  partnerünk  lesz, és õszintén valljuk:
nincsen nemesebb  és  nagyobb  karácsonyi  ajándék,  mint  egy  halálosan  beteg
gyermek  visszaadott  élete.

Önzetlen segítségében bízva, köszönettel:

Bámer  Imre Dr.  Jakabházy  László
Kuratóriumi elnök Semmelweiss Egyetem egyetemi tanár Ph.D.
Gyermekélet Alapítvány Gyermekélet Alapítvány Kuratóriumi tag



Családsegítõ
2008. október 28-tól november 12-ig a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

dolgozói ismételten élelmiszercsomagot osztottak a rászorulók részére. Ebben az
évben már másodszor érkezett nagy mennyiségû adomány a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesülettõl. Kiosztásra került 800 kg liszt, 672 kg zsemlemorzsa, 1000 kg
banán ízû italpor, valamint 1440 l tejital.

A segélyezettek körét az EU határozza meg. Településünkön 153 fõ kisnyugdí-
jas, 66 fõ létminimum közelében élõ, 59 hátrányos szociális helyzetû család, és 22
fõ munkanélküli lakos részesült az adományból. 

FFaarrkkaass  NNiikkoolleettttaa
családgondozó

Szociális kerekasztal-megbeszélés
2008. november 18-án, ebben az évben 6. alkalommal gyûltek össze a jelzõ-

rendszer tagjai a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat klubhelyiségében egy szo-
ciális kerekasztal-megbeszélésre. Tanos Lászlóné, az általános iskola gyermekvé-
delmi felelõse, Szijártóné Bojtor Katalin, az óvoda gyermekvédelmi felelõse, Hérics
Józsefné védõnõ, dr. Bacsárdi József aljegyzõ, Kocsis Gábor jegyzõ, Szloboda Imre a
Bábolnai Rendõrõrs parancsnoka, Bagó Monika gyámhivatali elõadó,
Martonosiné Hegegy Mária, a bölcsõde gyermekvédelmi felelõse, Rabi Judit család-
gondozó, Farkas Nikoletta családgondozó, valamint Berkesné Szûcs Ágnes intéz-
ményvezetõ részvételével. 

Legfontosabb téma a településen élõ fiatalok, a 8-18 éves korosztály helyzeté-
nek elemzése volt, különös tekintettel a szabadidõ hasznos eltöltésének lehetõsé-
geire. Megállapítottuk, hogy Bábolnán szükséges felmérni a fiatalok igényeit, és en-
nek kiértékelése után az igényekhez igazodó programokat szükséges kidolgoz-
nunk. Ehhez egy kérdõívet állítottunk össze, melyet az iskola és a diákönkormány-
zat segítségével minél több fiatallal szeretnénk kitöltetni, hogy megtaláljuk a to-
vábblépés lehetõségeit.

KÉRDÕÍV
Kedves  bábolnai  fiatalok!
Szeretnénk megkérni arra, hogy az újságban található kérdõívet töltsd ki,

melyben a 8-25 éves korosztály szabadidõs szokásainak felmérésére kerül sor.
Kitöltése önkéntes és névtelen. A kitöltött kérdõívet bedobhatod a Szabadidõ-
központban és a Bástya Sörözõben kihelyezett gyûjtõ dobozokba.

A felmérés eredményeirõl és a további tervekrõl február hónapban beszá-
molunk a Bábolnai Fórumban és a városi honlapon.

Bábolnai  Családsegítõ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  munkatársai
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MEGHÍVÓ
A Bábolnai Szociális Gondozási Központ

Óév búcsúztató batyus bált
rendez a Bástya Sörözõ különtermében

nyugdíjasok számára,
2008. december 29-én (hétfõn) 17 órai kezdettel,

melyre minden bábolnai nyugdíjast
szeretettel várunk!

A tombolán értékes ajándékok kerülnek
kiosztásra!

ANGOL NYELVTANFOLYAM!

Angol nyelvoktatás
hétköznap

a délelõtti órákban

Helyszín:

Bábolna, Radnóti u. 29.

Jelentkezés:

Kõrösné Gintli Virág

Tel.: 20/9437-555

www.btv.hu
Újdonság a Bábolnai Televíziótól.

December 1-jétõl 
már az interneten is megjelenünk

a www.btv.hu weboldalon.
Válogathat aktuális mûsorainkból,

böngészhet képújság-hirdetések között,
olvashatja a Bábolnai Fórum címû

havi lap régebbi és friss példányait.

Hirdessen a Bábolnai Telrvízióban:
amennyiben 2008 decemberében

és 2009 januárjában a Bábolnai Televízió
képújságadásában hirdet,
hirdetését kívánság szerint

ingyen megjelenítjük weboldalunkon is.

Várjuk kiemelt hirdetések rovatunkba
cégek, vállalkozások jelentkezését.

www.btv.hu
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Kamarahangverseny a zeneiskolában
November 20-án szokásos

évközi családi hangversenyt
rendeztek a bábolnai zeneis-
kolában. A minden évben
megrendezésre kerülõ kon-
cert célja nem más, mint az,
hogy a zeneiskola növendékei
szüleik, rokonaik jelenlétében
adjanak számot zenei ismere-
teikrõl.

Bánfi Csaba a Bábolnai
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatója el-
mondta, hogy idén a zeneis-
kolában az eddig meglévõek
mellett zongora - és szinteti-
zátor szakot is indítottak.
Ezek mellett természetesen
megmaradt az ütõs, rézfúvós,
hegedûs és fafúvós oktatás is a
zeneiskolában.

A bábolnai zeneiskolába
egyébként idén is sok az új nö-
vendék. Az iskolaigazgató
szerint a tanulók nagy többsé-

ge nagyon szépen halad tanul-
mányaival. A megfelelõ zenei
fejlõdésben azonban nem
csak az iskola tud segítséget
nyújtani, hiszen, mint azt
Bánfi Csaba is hangsúlyozza,
a családi háttér is rendkívül
fontos az elõre haladásban.
Az iskolaigazgató szerint min-
dig nagy öröm, ha vannak
olyan gyerekek a tanulók kö-
zött, akik nagyobbat mernek
álmodni, mint a hobbizenélés.
Mint mondja jelenleg is van-
nak olyan növendékek, akiket
versenyeken lehet indítani,
netán a zenét szeretnék hiva-
tásul választani.

December 3-án Veszprém-
ben rendeznek regionális
trombitaversenyt, amelyen a
bábolnai zeneiskolából ketten
vesznek majd részt. A veszp-
rémi versenyen összesen négy
megye, legjobb trombitásai

adnak egymásnak randevút.
A bábolnai zeneiskolának

azonban nem ez volt az utolsó
nyilvános fellépése az idei esz-
tendõben, hiszen december
17-én 17 órakor (a Bábolnai
Szabadidõközpontban) kará-
csonyváró koncerten fognak
majd zenélni az intézmény

növendékei. Ez az esemény
azonban nem csak a zenészek-
rõl fog szólni, hiszen fellépnek
majd a mûvészeti iskolához
tartozó moderntánc csopor-
tok és a dráma és színjátszó
csoportok tagjai is.

Nagy Attila István

Mobil
Jogsegély
Program

Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDÕEN KÖZHASZNÚ

ALAPÍTVÁNY együttmûködésben az IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM Jogi Segítségnyújtó Szolgálatával jogi

tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Komárom-Eszter-

gom megyei jogászok közremûködésével.

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe

INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy fõre jutó

havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indo-

kolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanács-

adást igényel.

Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat

(nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmá-

nyaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló ok-

mányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák ma-

gukkal.

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek
és idõpontok:

BÁBOLNA 2008. 12. 17.
Polgármesteri Hivatal 2009. 01. 14. 2009. 01. 28.
Emeleti Tárgyalóterme 2009. 02. 11. 2009. 02. 25.

11.45-tól 13.15-ig
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December hónap iskolánkban az ünnepvárás jegyében zajlik.
Számos rendezvény mellett - hagyományként - ez évben is meghir-
dettük a vers-és prózaíró versenyt.

Munkáikban tanulóink õszintén vallanak érzéseikrõl, a szere-
tetrõl, ünneprõl.

Közreadjuk a legsikerültebbeket, ezekkel kívánunk boldog ka-
rácsonyt Bábolna város minden lakójának.

Az illusztrációkat szintén tanulóink készítették.

Klincsokné S. Lívia

TTollprróbáák

Kõrös  Virág  1/b

Herczeg  Tamás  1/a

Flaskár  Alexa  4/b

Lincz  Brigitta  2/a

Várközi  Fanni  Stella  2/a

Karácsony idején
Eljött a tél, újra itt van,
Elõttem már minden fagyban.
A szállongó hó, s a zúzmara,
Karácsonynak köszönt vala.

A házakban csend és béke
Szállja meg az ünnepeket.
Bú s kétség messze száll,
Tél dereka itt van már.

Végre itt a várva várt szenteste,
Mézeskalács díszek a kézben.
Díszítik a fenyõfát,
Eszik az ünnepi vacsorát.

Tóth Kozma Fanni 7/a

Templomban
Hideg falak, síri csend,
Isten házában ilyen a rend.
A kereszt felett gomolyag,
Angyal szállt le? A te fiad?

Istenem, csak egy kisleány,
Hoz virágot, s néz fel rád.
Szörnyû hó van, hideg tél,
Õ megszólal: Neked neveltem én!

A fény, mi ott megállt,
A templomban a keresztfán,
Mi most hozott újabb csodát,
Elindult, és figyel ránk.

Mohácsi Kata 8/a

Téli történet
Esik a hó, szitál,
Fehér lesz a táj.
Mindent fehérség borít,
A kis Bori szánkózik.

Csúszik le a domboldalról,
A gyereksereg utána lohol.
A nagy hóban hógolyót gurít
A kicsi francia Louis.

Készül már a hóember,
Már csak a feje kell.
Az is hamarosan kész lesz,
Serénykedik az apró kézfej.

Áll már a hóember.
A sok gyerek már bent
Díszíti a karácsonyfát,
Közben nézik apát, anyát.

Õk sütik a finomságot,
A diós, mákos kalácsot.
Kezdõdhet az ünnep,
Nem is lehetne szebb.

Patkó Noémi 7/c

Cinegemese
Itt van már a tél,
Az erdõben csend él.
Csak a cinke keres hiába,
Magban nagy a hiánya

Szegény kis cinke nem ment délre,
Hiszen egyedül nagyon félne.
Üres a kis begye,
Mert nincs, ki megetesse.

Látott egy nagy ablakot,
Hol épp kiteszik a magot.
Odarepül sebesen,
Hogy nagyon gyorsan ehessen.

Odaszáll sok-sok madár,
Ki mind a magokra várt.
Cinkék, galambok sokasága,
A kis cinke ráismert mamájára.

Mamája is megismerte õt,
S együtt hagyták el az etetõt.
A kismadár többet nem félt
Egész életében, amíg csak élt.

Patkó Eszter 5/a
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Bognár  Lilla  3/b

Szabó  Netti  3/a

Pataki  Bence  1/a

Patkó  Noémi  7/c

Karácsony
Újra beköszöntött a hideg,
Minden gyerek szánkózni megy.
Ujjongva csúszkálnak a domboldalon,
Boldogan várva a karácsonyt.

Vajon mi lesz majd a fa alatt?
Talán kisautó vagy baba?
Mindenki megtudja, ha eljön az ideje,
KARÁCSONY szent estéje.

Tornyos Fanni 7/c

Karácsony
Karácsony, karácsony, szép fehér karácsony,
Várok rád már nagyon.
Fehér hólepellel
Borítsd be a kertem,
Sok ajándékkal áraszd el
A családom s engem.
A szeretet ünnepe költözzön be minden házba,
S éljenek az emberek nagy boldogságban.

Pál Petra 5/a

A karácsony
Itt a Karácsony,
És sok dísz van a fákon.
Terjeng a friss kalács illata,
Mint reggel az óvodában a gyermekek zsivaja.

Eljött a December,
Ezt mindenki várta örömmel.
Épül a sok hóember,
Építi sok jó ember.

A fa alatt sok ajándék,
Ruha, baba, akár pénz.
De nemcsak az ajándék fontos
Karácsonykor,
A mi szívünkbe beköltözök a szeretet ilyenkor.

Németh Noémi, 
Kiss Fanni 5/b

A büszke fenyõ
A szobában sötét volt. Felültem az ágy-

ban, hallgatóztam. Csönd. Felkeltem és el-
indultam halkan, tapogatózva, sok mindent
ugyanis nem láttam. Egyesével lépkedtem
lefelé a lépcsõkön. A lépcsõ alján újra meg-
álltam és hallgatóztam. Reméltem, senki
nem hallja meg lépteim neszét, és nem tud-
ja meg, miben mesterkedem. Aztán halkan,
lábujjhegyen indultam tovább. 

Végre odaértem az ajtó elé, ami hatal-
mas szerencsémre nem volt becsukva, csak
behajtva. A hátamon borzongás futott vé-
gig, de legyõztem félelmemet, és belöktem
az ajtót.  Mintha még az is tudta volna, mint
tervezek, meg sem nyikordult.

Az ajtó mögött ott állt…. Sötétzölden.
Feldíszítve. Fénnyel körülvéve. Gyönyörû-
en.

Közelebb léptem, meg akartam érinteni,
meg akartam fogni a tüskéket, le akartam
venni egy szaloncukrot. Könnyek facsarták
a szemem. A legszebb karácsonyfa volt,
amit valaha láttam.

A csúcsa a plafont súrolta. Ott, a fával
szemben kicsinek éreztem magam.

Oly büszkén állt ott, olyan dölyfösen,
mint aki nem törõdik azzal, hogy kivágták,
és itt kell állnia egy család szobájában.

Ahogy megfogtam egy ágat, a tûlevelek a
tenyerembe fúródtak. Éreztem, hogy fáj, de
nem engedtem el. Azt akartam, hogy ez
örökké így maradjon, és soha ne kelljen el-
engednem.

Aztán megrémültem, és elkezdtem futni
a hideg kövön. Föl…., föl…, vissza a jó me-
leg ágyba!

Még mielõtt elaludtam volna, tudtam,
hogy soha nem fogok még egyszer ilyen
szép fát látni.

Láttam magam elõtt a fát, ahogy ott áll
büszkén, dölyfösen.

Kovács Dorottya  8/a

Esik már…
Esik már a fehér hó,
Szánon jön a Télapó.
Szánját húzza hat rénszarvas,
Pici piros orruk havas.

Minden gyerek várja már,
Hogy rá milyen ajándék vár.
Elérkezett az ajándékbontás,
Nagyon örül a sok iskolás.

Parizek Zsuzsanna 5/b
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Szûcs  Tita  4/b

Szabó  Lotti  1/a

Mátyás  Kata  2/a

Janecskó  Annamária  5/a

Egy nap felébredtem, és ki-
néztem az ablakon.

- Anya, anya, hol vagy? Nézd,
esik a hó!

- Már ideje volt, jó, hogy fe-
hér karácsonyunk lesz idén is 

Délután kimentem az udvar-
ra.

Gyere vissza, Vili! Tessék fel-
öltözni, gondolom, nem akarod
a karácsonyt az orvosnál tölte-
ni-szólt édesanyám.

- Jaj, anyu! - morcoskodtam.
- Ha nem tetszik, akkor menj

a szobádba, és takarítsd ki!
- Inkább felöltözöm.
Másnap reggel anyuval el-

mentem az Everyone Karácso-
nyi Plázába vásárolni.

- Menj, nézz, körül. Remé-
lem, megtalálod, amit akarsz.
Három órakor itt találkozunk.

Boldogan indultam megcso-
dálni a kirakatokat. Megláttam
egy üvegmadarat, és megvettem
édesanyámnak. Otthon szépen
becsomagoltam.

Megjött Fred bácsi és a ku-
tyája. A kutya összevissza futká-
rozott, és leverte az üvegmada-
rat.

A bácsinál volt egy teáskész-
let, azt csomagoltuk be anyu
számára.

Mindenki örült mindennek,
így lett tökéletes a karácsony.

Böröcz Nikolett 6/a

Vili kalandja az üvegmadárral

Szeretet napja

A szeretet napján készül a család,
Vendégül látja a rokonság apraja-nagyját.
A konyhában nagy a sürgés-forgás, mindenki tudja a saját dolgát.
Sütik már a kacsát, pulykát,
Megterítik az ünnepi asztalkát.
Vacsora után feldíszítik a fenyõfát,
Végül mindenki megkapja szép ajándékát.

Szalai Barbara 7/c

Karácsonyi üzenet
Karácsonyfát díszítettünk,
Ajándékot készítettünk.
Ragyognak a fán a díszek,
Ez este gyertyák is égnek,
Csing-csiling, szól a kisharang,
Jelzi, hogy szenteste van.
Ég a piros adventi gyertya,
Mellette ott áll a díszes 

[karácsonyfa.
Legyetek boldogok a szeretet
ünnepén: KARÁCSONY 

[ESTÉJÉN!

Nagy Gábor 7/c

Mikulásra várva
Megérkezett a Mikulás hozzánk,
Kit minden gyerek nagyon várt.
Vajon mi van zsákjában?
Kerül-e ajándék a csizmába?

A gyerekek néznek a magasba,
Jön a Mikulás rénszarvas fogata.
Sokan nagyon meglepõdtek,
És nem hittek a szemüknek.
A felnõttek is csodálkoztak,
És újra gyermekké változtak.

Macsuga Barbara 7/c

Megjött a Télapó
Nagy pelyhekben hull a hó,
Lassan megjön Télapó.
Minden gyermek várva várja,
Hogy megteljen csizmácskája.

Az apróságok nagyon várják,
Hogy belopózzon a házukba,
S csokit vagy virgácsot
Hagyjon nekik hátra.

Szánon röpül Télapó,
S közben kiáltja: ho-ho-hó!
Jaj, de jó, itt a Mikulás!
A kedves öreg piros ruhás.

Szeretem a fehér havat,
Szánkózni lehet nagyokat.
Szeretek hóembert építeni,
És hógolyókkal csatázni.

Mednyánszky Richárd 6/a



Röviden a kutatási eredményekrõl:
Minden ötödik magyar diák rendsze-

resen iszik, míg 1999-ben csak 13 száza-
lékuk nyilatkozott úgy, hogy életében
több mint negyvenszer fogyasztott már
alkoholt. 

Nyugat-Európában a gyakori ivás a
jellemzõ, az északi országokban a kama-
szok ritkábban fogyasztanak alkoholt.

A vizsgált országokban a diákok több
mint kilencven százaléka ivott már alko-
holt életében, Magyarországon erre a
kérdésre a fiatalok 93 százaléka válaszolt
igennel. 

A lista élén a dánok állnak, ahol min-
den második diák rendszeresen fogyaszt
alkoholt, õket követik az osztrákok
(48%) és a csehek (46%). 

A 35 vizsgált országból 30-ban a diá-
kok többsége életében legalább egyszer
volt már részeg. Magyarországon pedig a
diákok 11 százaléka, ami közepes gyako-
riságnak számít Európában.

Marihuánát és ecstasyt fogyaszt a leg-
több diák.

A gyermekekkel foglalkozó alap-és kö-
zépfokú intézményekben  kialakult ha-
gyomány, hogy november hónapban na-
gyobb figyelmet fordítunk a felvilágosító
munkára.

Kik a szülõk és a pedagógusok segítõi eb-
ben a felvilágosító tevékenységben?

– A bábolnai Egészségügyi Szakszolgá-
lat szakemberei;

– A Komárom-Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési
Osztályának munkatársai;

– A körzeti megbízott rendõrök „az is-
kola rendõre” programmal.

Mely területeket érintik a foglalkozások?
– A fiatalok dohányzás- alkohol – és

drogfogyasztási szokásai;

– Táplálkozási szokások;
– Szexuális felvilágosítás;
Miért van erre szükség?
Ez kiderül abból az ESPAD-felmérés-

bõl (Európai iskolavizsgálat), melyet elõ-
ször 1995-ben végezték el 26 ország rész-
vételével. 

1999-ben a második vizsgálatban már
30 ország, 2003-ban pedig 35 ország több
mint 100 ezer diákjának megkérdezésé-
vel vizsgáltak.

Téma: A 16 évesek dohányzási, illetve
alkohol- és drogfogyasztási szokásai.

A magyarországi kutatásokat a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Viselkedéskuta-
tó Központja végezte, a kutatás vezetõi
Elekes Zsuzsanna és Paksi Borbála vol-
tak. 
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Király  Viktória  2/a

A fiatalok érdekében!

(Folytatása a következõ oldalon.)

,,A serdülõ korú fiatalok életmódja a
jelen, a jövendõ (felnõttkori) és majdani
utódaik egészségének a kulcsa.’’

Karácsonyi ajándék
A karácsonyi kalácsot már sütik,
A Télapó manói a játékokat készítik.
A gyerekek már nagyon várják,
Hogy a játékokat az angyalkák hozzák.

Karácsonyfa csillog, ragyog,
A sok gyerek nagyon boldog.
Nem is tudják talán még,
Hogy mi lesz az ajándék.

Horváth  Tamara  5/b

Télen settenkedõ
Tél van már, hideg van,
S egy zizzenés töri meg halkan 

[a csendet,
Itt van már a tél.
Sok ember már lopva várja a percet,
Mikor a karácsony édes melegét érzik,
Mikor a télnek látják friss gyümölcsét.
Karácsony éjszakáján minden ember

[boldog,
Mert itt van már az ünnep.

Tóth  Csaba  7/a

Az én karácsonyfám
Egy reggel álmosan keltem fel, hallottam, valami kopogott az ablako-

mon. Félve, remegve mentem oda. Magamban elszámoltam háromig, és
nagy lendülettel elrántottam a függönyt.

És megláttam. Szemem könnyes lett az örömtõl. Kisebb-nagyobb pely-
hekben hullott a hó. Gyorsan rohantam a naptáramhoz, december 24-e
volt, karácsony, szenteste., a szeretet ünnepe. Erre vártam már mióta,
hogy eljöjjön ez a gyönyörû nap.

Lassan lelopóztam. Néztem balra, néztem jobbra, de hiába, mert sehol
nem volt az én karácsonyfám. Felrohantam a szobámba, és belefúrtam fe-
jem a párnámba. Csak sírtam és sírtam. Furcsa volt, hogy szüleim sokáig
nem kerestek. Csak este szólt anyukám, hogy segítsek neki.

Lassan lementem, szomorúan lépdeltem az udvar felé, és akkor meg-
hallottam a gyönyörû karácsonyi éneket. Már láttam a fényeket is, és ro-
hanni kezdtem. Ott volt! Villogott, csillogott, rajta cukor, gömbök, alatta
ajándékok. Ez volt a legszebb karácsonyom, hullottak rám és a fámra a
hópelyhek, mindent beborítva fehér lepellel. 

Anyukám apukám karjában volt. Van-e nagyobb öröm egy tízéves kis-
lány számára?

Gyorsan mentem hóembert építeni, megkaptam a babámat. Akkor volt
még nagyobb az örömem, mikor én is átadhattam ajándékaimat. Meggyúj-
tottuk a csillagszórót, és csak annyit kívántam, hogy mindegyik karácso-
nyom ilyen szép és boldog legyen. Horváth Cintia 8/a

A szeretet ünnepe
Beköszöntött a tél,
Havat hord a szél.
A gyerekek szánkóznak a havas ég alatt,
Nem is sejtik, mi lehet a fa alatt.
A fákat ellepi a hó,
Ide-oda száll a sok hógolyó.
Siklik a szánkó, szól az ének,
A szobában csend és béke.
Csillog a karácsonyfa éke,
Szól a cinege éneke.
Az asztal megrakva sok finomsággal,
És mi van az ajándékokkal?
A gyerekek rájöttek a titokra,
És berohantak a szobába.
Mosolygó arcok, öröm terjeng 

[a világban,
Egy ajándék sem marad papírban.
Egy autó, egy labda, egy babaház,
Mind-mind gazdára talál.
Vajon ki csenget a szeretet ünnepén?
Mama és papa sok ajándékkal kezén.
Mindenki az asztal köré sereglik,
Az ünnepi ételt eszegetik.
Amikor elmentek a vendégek,
A család a tévét nézte.
Lassan eljött a lefekvés ideje,
Kialudt a karácsonyfa égõje.
Még sokáig gondolkodott a kisgyerek:
Vajon régen is az ajándékozásról 

[szólt a szeretet ünnepe?
Nagy  Nikolett  7/c

Ez vagy, tél!
Leesett az elõ hó, karácsonykor, jaj, de jó!
Forró csoki, sí és szánkó, karácsonykor, jaj, de jó!
Sok jó móka, ez vagy, tél, szánkózásra rávettél.
Karácsonykor sok jó falat senki torkán meg nem akad.
Apu lapátolja a havat, a hó pedig csak szakad, szakad.

Gyécsek Dániel 7/c
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A vizsgált országokban a diákok több
mint egyötöde (22 százaléka) fogyasztott
már életében tiltott drogot. A kábítósze-
reket kipróbálók aránya Csehországban
a legmagasabb (44%), Svájcban, Íror-
szágban, a Man-szigeteken, Franciaor-
szágban és az Egyesült Királyságban a di-
ákok körülbelül egyötöde számolt be ille-
gális szerek fogyasztásáról. 

A legalacsonyabb arányokat Romániá-
ban, Cipruson és Törökországban mér-
ték, Magyarország a középmezõnybe tar-
tozik, nálunk a diákok 16 százaléka
használt már valamilyen illegális szert. 

Európában sorrendben a marihuána
és az ecstasy fogyasztása a legjellemzõb,
a kannabisz-származékokat fogyasztó
diákok túlnyomó többsége más kábító-
szereket is kipróbált már. 

Ecstasyt a cseh diákok 8, a horvát, észt,
ír és holland kamaszok 5-7 százaléka fo-
gyasztott már életében. A felmérésbõl az
is kiderült, hogy a diákok ritkán használ-
nak hallucinogéneket, LSD-t: Csehor-
szágban 5-6 százalékuk, Magyarországon
2 százalékuk. 

A kutatás vezetõi felhívták a figyelmet
arra, hogy a különbözõ erõsségû és fajtá-
jú drogokat kipróbálók számának válto-
zása szerteágazó okokra vezethetõ visz-
sza, amelyek közül csak egy a törvény szi-
gora.

A Pettkó-Szandtner Tibor
Lovas Szakiskola és Kollégium

Egészségfejlesztési
programjából.

– A 9.10. évfolyam tanulóinak a cso-
portos foglalkozást Pretsner Ramóna
rendõrségi munkatárs vezette. 

Téma: A kábítószer használatának kö-
vetkezményei, a fogyasztás tünetei, a tár-
gyi felismerés módjai, a kábítószer hasz-
nálatának eszközei, a megelõzés lehetõ-
ségei, a kezelés lehetõségei.

– Játékos vetélkedõt tartott Bierbauer
Imréné tanárnõ.

Téma: A vitamindús táplálkozás, a he-
lyes fogápolás, az érzékszervek fontossá-
ga az étkezésben.

– Hérics Józsefné védõnõ egészségügyi
megelõzõ szûrõvizsgálatot végzett.

– Dr Kiss Katalin szakorvos sikeres
elõadást tartott.

Téma: A szervezetet károsító anya-
gokról (nikotin, alkohol, gyógyszerek,
környezeti ártalmak), a személyi higié-
niáról.

– Schreiner László nõgyógyász fõorvos
úr válaszolt a fiatalok kérdéseire, és ki-
tért a nemi úton terjedõ betegségekre.

A szexuális felvilágosítás fontosságát alá-
támasztják a következõ adatok:

A nem tervezett terhességek száma a
világon elérte az évi 80 milliót, s ennek
kb. 58%-a abortusszal végzõdik. (A nem
tervezett terhességek közül 51 millió a
fogamzásgátlás alkalmazásának hiánya
miatt fogan meg, további 25 millió a fo-
gamzásgátló módszer nem megfelelõ
használata vagy hibája következtében jön
létre. Magyarországon az utóbbi években
a terhesség megszakítások számát vizs-
gálva csökkenés figyelhetõ meg, de a
szám még mindig magas, évente közel 44
ezer. Egy friss hazai kutatás szerint a 30
év alatti nõk átlagosan 17 éves korukban
kezdik el a nemi életet, azonban a 20 év-
nél fiatalabb korosztálynál ez még ko-
rábbra, 15,5–16 évre tehetõ. A hazai és
külföldi adatok pedig egybevágnak ab-
ban, hogy az abortuszok aránya a 20–24
éves korosztályban a legmagasabb.

– A fiatalok mozgásigényét  Cso-
csóbajnoksággal és Kollégiumi Leg..
Leg..Leg..feladatokkal tettük színesebbé.

Bízom abban, hogy a hasznos ismere-
tek segítik a fiatalokat az életmódjuk
megváltoztatásában.

Bierbauer Imréné
szaktanár

A fiatalok érdekében!
(Folytatás az elõzõ oldalról.)
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FFOONNÓÓ::  
A fonó többnyire az õszi behordástól a farsang

végéig tartott és a nõi társasmunka legfontosabb
alkalma volt. A kezdõnapja sokféle bizonyos
munkákhoz, pl.: a kukoricaszedés befejezéséhez,
de kötõdhetett valamilyen jeles naphoz is mint pl.:
Galgamácsán Szent Mihály napjához /szept. 29./ ,
vagy Nógrádsipeken az Imre napi búcsúhoz /nov.
5./ . Erdélyben és Bácskában csak decemberben
kezdték a fonást, de Szent Györgykor mindenkép-
pen be kellett fejezni a munkát, mert úgy tartották:
„hurka teremne a szöszben” 

Voltak tilalmas napok is, amelyben nem
szabadott fonni pl.: Luca napján vagy Borbála
napján sem. 

A fonás legrégibb eszköze a guzsaly, amelynek
többféle típusa volt: övguzsaly, rúdguzsaly, talpas és
székes guzsalyak. A 18. század végére jelent meg a
kerekes guzsaly, azaz a rokka, de volt olyan terület
/pl.:Bodrogközben/ ahol meg sem honosodott. Sok
guzsaly volt díszes, faragott, amelyet a legény
ajándékozott szíve választottjának. 

A rúd felsõ részére kötik a fonásra elõkészített
szöszt, amirõl bal kézzel eresztik és állandóan
nyálazva sodorják a szálat, míg a jobb kézzel egyen-
letesen az orsóra tekerik. A kész fonalat egyágú
kézi, vagy négyágú hajtható motollára tekerték fel. 

Különbözõ fonók voltak, pl.: korcsoportok
szerint: asszonyfonó, lányfonó, asszony- és lány-
fonó. Volt, ahol egy idõre közösen béreltek házat, de
olyan is elõfordult, hogy minden este máshol
fontak. A fonóbeli ételeket, a világításhoz szükséges

petróleumot és a fûtéshez a fát a fonóba járók
közösen adták össze. 

A fonóba járás kötelezõ volt, az elmaradókat
felkeresték, kikolompolták, vagy taligán tolták oda.
A fonónak meghatározott rendje volt, ez
érvényesült az ülésrendben is. A borsodi fonóban a
fal mellett ültek az új fiatalok, szélen az ajtónyito-
gatók, és kitüntetett helyet kaptak a szorgalmasok
vagy a mesélõk. 

A téli szórakozás és játék színtere volt ez a hely.
A játékokat a lányok részben maguk között, részben
pedig a legényekkel együtt játszották. A játékok
között voltak: testedzõ, ügyességi, utánzó, mérkõzõ,
kitalálós vagy beugrató játékok.

A fonónak nagy jelentõsége volt a fiatalok társas
életében. A legények az ún. legényjáró napokon
keresték fel a fonókat, amit a lányok már alig vár-
tak. 

A fonóban a mások elõtt való ölbeültetés és a
csók megengedett volt, holott a hagyományos falusi
szokások szerint az utcán még jóformán egymás
mellett sem mehettek a legények és a leányok.

Az udvarlás kedvelt formája volt az orsó leverése.
A leesett vagy levert orsót, csókkal kellett visszavál-

tani. Ha elmaradt a csók, a legények bosszút álltak
pl.: a fonalat lemotollálták, vagy a szöszt vízbe
dobták. 

A leányok és a legények közös játékai fõleg
párválasztással voltak kapcsolatosak. Olyan
játékokat játszottak, amiben csókot kellett válta-
niuk.

Pl.:   Fordulj bóha!  
Nem fordulok!
Meddig?
Míg ….   Meg nem csókol!

TTOOLLLLFFOOSSZZTTÓÓ::
A tollfosztás is a közös szórakozás alkalma volt a

téli idõszakban.

A Dunántúlon a tollfosztó vette át a fonó
szerepét. Mesélve,énekelve fosztották a tollat bérelt
vagy meghívásra látogatott házaknál. Palóc vidéken
a fonó jelentõsége sokáig megmaradt, így a tollfosz-
tó hagyományai nem voltak olyan színesek.
Pándon és Kókán tollfosztó bálokat tartottak. 

A segítõket mindig megkínálták, mákos kuko-
ricával, mézes pálinkával, kaláccsal.

Sok helyen tréfát eszeltek ki ilyenkor.
Pl.: Az ajtón vagy az ablakon madarat eresztettek

be, aminek a nyakára vagy a lábára tréfás
szövegû cédulát kötöttek.

Farsang végén sokszor tollas maskarákat
öltöztettek be, pl.: egy-egy asszony arcát szil-
valekvárral kenték be, majd tollat fújtak rá.
Ilyenkor más maskarások is jöttek a házhoz,  és az
asszonyok kíváncsian figyelték van-e köztük férfi.
Ha felfedeztek egyet, levetkõztették, és ruha ,cipõ
nélkül kirakták a hidegre.

Az is elõfordult, hogy az asszonyok megfogadtak
egy citerást, és reggelig mulatoztak.

A liba és a tyúktollat nagy becsben tartották,
mert a vetett ágyra kerülõ párnákat ezzel töltötték
meg.

Forrás: Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár
Erika: Jeles napok, ünnepi szokások.

BBoorrss  EErriikkaa

Népszokások – A fonó és a tollfosztás szerepe
az emberek életében
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Istentiszteletek rendje
PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA

DECEMBER
14-én vasárnap 11 óra – Advent 3. vasárnapja
21-én varárnap 11 óra – Advent 4. vasárnapja
24-én szerda 16 óra – Karácsony

Szentesti Istentisztelet
25-én csütörtök 11 óra – Ünnepi Istentisztelet

Úrvacsora
26-ám péntek 11 óra – Ünnepi Istentisztelet
28-án vasárnap 11 óra – Óévbúcsúztató Istentisztelet
31-én szerda 16 óra – Óévbúcsúztató Istentisztelet
JANUÁR

1-én csütörtök 11 óra – Újévköszöntõ Istentisztelet
4-én vasárnap 11 óra 
11-én vasárnap 11 óra 

Az istentiszteleteken prédikál: Molnár-Varga Péter lelkész
Elérhetõsége: 34/468-069

Parókia: Bana Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 369-266

Kántor: Farkas Roland
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://lreformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu;

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; 
www.reformatus.lapozz.hu; http://biolka.reformatus.ro/;

www.kalvinkiado.hu

Bana-Bábolnai Református Egyházközség Lelkészi Hivatala
2944 Bana Jókai Mór 29.

Tel./Fax.: 34/468-069

Jézus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan,
akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve,
és én megnyugvást adok nektek.”

Máté evangéliuma 11: 28

Kedves Bábolnaiak!
A Bábolnai Református Egyházközség szeretettel köszönti a Bá-

bolnai Fórum olvasóit.
Talán sokak számára meglepetést okoz, hogy gyülekezetünk e fo-

lyóirat lapjain szólítja meg Önöket, célunk mindössze egy rövid be-
mutatkozás.

1948 óta jelen vagyunk Bábolnán. Istentiszteleti alkalmaink va-
sárnaponként, délelõtt 11:00 órakor kezdõdnek, mellyel párhuza-
mosan gyermek-istentiszteletet is tartunk, ahol a kicsinyek a maguk
nyelvén, játékos formában tanulhatnak Istenrõl. Negyedévente ját-
szóházakat rendezünk, ahol a gyermekek akár szüleikkel, akár
egyedül – megfelelõ felügyelet mellett – kézmûvesedhetnek. Gyü-
lekezetünk a környékbeli református egyházközségekkel közösen,
rendszeres idõközönként kirándulásokat szervez általános- és kö-
zépiskolások részére. A helyi általános iskolában is jelen vagyunk,
ingyenes hitoktatást biztosítva a lehetõsséggel élni kívánók számá-
ra. Nyáron üdülõ- és kézmûves táborokba várjuk az érdeklõdõket.

Legnagyobb feladatunk azonban a mai rohanó és elmagányosodó
világban Krisztus evangéliumának hirdetése. Õ azért jött, hogy éle-
tünkbe örömöt, hétköznapjainkba fényt hozzon, a megpróbáltatá-
sok és szenvedések között pedig reményt adjon. Krisztus meggyó-
gyította a szenvedõket, közösséget teremtett, s ahova Õ lépett, ott
elfejtettek sírni az emberek. Felemelte az elesetteket és visszaadta
méltóságukat.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Krisztus példát
mutatott nekünk, s mi - mai Krisztus követõk - sem tehetünk más-
ként. Azok számára, akik lelki gondok és betegségek között élnek,
akik szeretetre, nyugalomra, békére vágynak, akik úgy érzik, hogy
nincs hitük és erejük, útmutatást és segítséget kérni, gyülekeztünk
kicsiny, de biztonságot nyújtó, szeretetteljes, befogadó közösséget
biztosít.

Szeretettel várunk mindenkit, aki lelki feltöltõdést és kikapcsoló-
dást keres, s része kíván lenni közösségünknek.

Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt
és boldog új évet!

Imádságos szeretettel a bábolnai református gyülekezet.

Karácsonyi ünnepek istentiszteleti rendje
a Bábolnai Református Gyülekezetben

December 24-én Szenteste
– 16:00 órakor gyermekmûsor és istentisztelet

December 25-én Karácsony elsõ napja
– 11:00 órakor úrvacsorás istentisztelet

December 26-án Karácsony második napja
– 11:00 órakor ünnepi istentisztelet

December 31-én
– 16:00 órakor óévi istentisztelet

Január 1-jén
– 11:00 órakor újévi istentisztelet



A karácsonyfa alatt
(Szenteste)

Családunknak volt egy megható szokása, amikor mindenki a ka-
rácsonyfa elõtt állt, melynek égõ gyertyái meleg fénybe borították a
nappalit. Apa felolvasta Lukács evangéliumából karácsony történe-
tét, majd közösen elénekeltük a ,,Csendes éjt’’-t. Ez egy egyszerû ri-
tuálé. De különleges jelleget ad a szentestének. Aki ezt az estét rí-
tus nélkül ünnepli, az hamarosan azt fogja érezni, hogy a puszta
együttlét és közös étkezés üressé válik. Éppen ezen az estén van
szükség rituálékra, hogy valóban meg tudjuk ünnepelni a Kará-
csonyt. Egy nemesi származású hölgy mesélte nekem, hogy az õ csa-
ládjában olyan rituálék szerint ünnepelnek, amelyek már évszázad-
ok óta szokásban vannak. Ez nem nosztalgia. A család azt fejezi ki
ezzel, hogy részesednek az elmúlt nemzedékek hit és életerejében.
Ezekben a rituálékban érzik a mély gyökereket, amelyekbõl élnek.
Ám a szertartásokat újra és újra meg kell tölteni értelemmel, és oda-
figyelve kell elvégezni õket. Csak ekkor lesznek összhangban ve-
lünk, és részesítenek minket abban a vágyban, amelyet az emberek
õsidõktõl fogva a Karácsonnyal kötnek össze, a béke a szeretet, a
biztonság, egy új kezdet és az üdvözítõ Isten közelsége utáni vágy-
ban.

Gondoljuk át, milyen rituálé volt szokásban a mi családunkban.
Próbáljuk meg ezeket a szertartásokat megtölteni új értelemmel.
Ha ebben az évben meghalt egy kedves ember, aki most Karácsony-
kor hiányzik nekünk, akkor állítsunk egy gyertyát a jászolhoz, és
képzeljük el, hogy õ most a mennyben szemléli, míg mi ezt itt ün-
nepeljük. Így talán új módon világosodik meg számunkra , mit is je-
lent a Karácsony. Az egyik családban szép szokás volt, hogy letörtek
a karácsonyfáról egy ágat, és a családi sírra fektették. Krisztus, aki
megszületett, hogy ne örökre haljunk meg, ajándékozzon az elhuny-
taknak örök életet. Idõben gondoljuk át, hogyan akarjuk ünnepelni
a szentestét. Ha családunkban különbözõ elképzelések vannak errõl,
idõben beszéljünk róla. A rituálékról folytatott beszélgetés nemcsak
a külsõ formák körül fog forogni, hanem végül kapcsolataink körül
is: Tudunk-e és akarunk-e még egy olyan ünnepet, mint a Kará-
csony, együtt ünnepelni? Vagy be kell vallanunk önmagunknak,
hogy annyira eltávolodtunk egymástól, hogy egy közös ünnep már
nem sikerülhet? Mielõtt ezt kimondanánk, még egyszer át kellene
gondolnunk, mi az, ami még közös alapot jelent számunkra, és ho-
gyan tudjuk ezt Karácsonykor kifejezésre juttatni.

Szép Karácsonyt, áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok a
Bábolnai Fórum olvasóinak szeretettel

Varga Imre
plébános

2008. december 23. oldal
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Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna

DECEMBER
14-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Advent 3. vasárnapja
21-én  vasárnap 10.15 órakor szentmise 

Advent 4. vasárnapja
24-én szerdán 21.30 órakor Pásztorjátékok

22.00 órakor ünnepi szentmise
25-én csütörtökön 10.15 órakor ünnepi szentmise

Karácsony 2. napja
26-án pénteken 10.15 órakor ünnepi szentmise

Karácsony 1. napja
28-án vasárnap 10.15 órakor szentmise

Szent Család vasárnapja
Január

1-jén csütörtökön 10.15 órakor ünnepi szentmise
Újév

„Jézus és az Õ Édesanyjának öröme legyen mindannyiótokkal a szeretet
ünnepe alatt. Az ehhez vezetõ legbiztosabb út kölcsönös szeretetünk elmélyí-
tése, hogy fölfedezzük, mennyi szeretetre méltó is van a másikban. Meg kell
éreznünk, mire van szüksége a másiknak, és meg kell becsülnünk, föl kell
ismernünk minden egyes lény ajándékát és képességét. Más szavakkal: le-
gyetek valóban és igazán a Jézus-szõlõt szõlõvesszõi. Isten nagy dolgokat
vár tõlünk, ezért szívünknek egészen tisztának kell lennie. Ki kell üríteni
szívünkbõl mindazt, ami a szeretettel ellen tétben áll, hogy csakis Jézust
láthassuk.”

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

Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 368-546
A szentmisék idõpontja változhat.

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

KÖSZÖNET
Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném megköszönni mind-

azon kedves Embereknek, akik mind anyagilag, mind egyéb hozzájá-
rulással segítették egyházközségünk fennmaradását, mûködését, kö-
szönjük az 1 % adótámogatást, Egyházi adó befizetését, mosást, taka-
rítást. Fûtés és egyéb meghibásodások kijavítását,  sok-sok virágot,
amivel a templomunk diszítéséhez hozzájárultak.

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

Utoljára, de nem utolsó sorban a Bábolna Város Önkormányzat
anyagi segítségét is. A templom felújításhoz szükséges pályázat beadá-
sához maximális segítséget és támogatást ígértek, köszönjük szépen.

Köszönjük a falugazda segítségét  a templom  elõtti tér rendbeté-
teléhez.

Örökké köztünk marad!
Varga Imre plébánosunk a november 30-i vasárnapi  szentmisét fel-

ajánlotta Moroviczné Irénke néniért is,  aki a napokban távozott  el a
földi életbõl. 

Sok-sok éven keresztül lelkes, szorgalmas tagja volt egyházközsé-
günknek, sekrestyési feladatokat is lelkiismeretesen, becsületesen vé-
gezte. 

Örök nyugodalmat kívánunk neki!
„Mikor meghalunk, születünk meg az örök életre”

Bábolnai Egyházközség nevében: Gergely Lajosné



Az év utolsó hónapjaiban mindenki számot
vet a múlt eredményeivel, sikereivel és többé-
kevésbé megtervezi a jövõt. Bábolna város
eseményekben  gazdag programjai, kicsiknek,
nagyoknak egyaránt kellemes szórakozást
nyújtottak, a  fiatalok pedig egyre több
sportágban értek el jó eredményeket. Ebben
az évben ezt a területet a lovassport is
erõsítette, jó pár tehetséges versenyzõvel.
Edzõik kitartó munkájának,  a szülõk támo-
gatásának köszönhetõen, számos  ugró és
díjlovas versenyen vettek részt a Kisbábolna
Lovas Klub lovasai. 

Tóth András tanítványai, Budai Andrea és
Györe Adrienn idén kóstoltak  bele a
versenyzésbe. Vértestolnán, kezdõ lovas
kategóriában, elsõ ill. második helyezést értek
el, Unicum és Ajna nevû lovaikkal.  Naszályon
megrendezett kitartásos magas ugratásban,
Budai Andrea-Unicum páros harmadik
helyezést ért el, Héregen korlát ugratásban
pedig a második helyen végeztek.  Tóth
András többi tanítványa is ígéretes
versenyzõnek tûnik, drukkolunk nekik, hogy a
következõ évi verseny szezonban õk is jól
szerepeljenek.

Horváth József egyik legtehetségesebb
tanítványát, hamarosan a klub keretei között
üdvözölhetjük. Bali Bogáta 2003 óta
versenyzik, megyei döntõkön dobogós
helyezéseket, szakiskolák országos bajnok-
ságán egyéniben és összetettben elsõ
helyezéseket ért el. Mivel már komolyabb

múlttal rendelkezik , nemzetközi szinten is
megméretette magát, ahol szintén jó ered-
ményei voltak. 2007-ben, Zenta nevû lová-
val, kezdõ ló kategóriában és B2-ben is
indult. Célja, hogy eredményesen szerepel-
jen B3-ban és a hatéves lovak versenyén. Kiss
Zsófia (aki szintén „Józsi bácsi” tanítványa)
a kisbéri õszi kupán harmadik, a naszályi
falunapon, stílus versenyben elsõ, és az
Oroszlányban megrendezett B2-es ifi
kategóriában szintén elsõ helyezést ért el. A
következõ szezont  már Tornyos Fanni is
megcélozta, aki szorgalmas felkészüléssel
tölti a téli hónapokat.

Jakus Zsófia a díjlovaglás terén népszerûsíti
a versenysportot. Egyik tanítványa,  Suhayda
Anna, a Hat Megye Két Régiós Díjlovas for-
dulón elsõ helyezést ért el. Testvére Suhayda
Viola ugyanitt  futószáras ülés szépség
versenyen szintén elhozta az elsõ díjat. A  jövõ
évben ezen a területen is várható utánpótlás
versenyzõ , akik közül, Kovács Gábor,  saját
lóval szeretne országos szinten minél jobb
eredményeket elérni.

Minden versenyzõnek gratulálunk és sok
sikert kívánunk a célkitûzéseinek  eléréséhez.
A Kisbábolna Lovas Klub lehetõségeihez
mérten támogatja a versenyzõket, de ter-
mészetesen sportolóink munkáját külsõ forrá-
sokból is szeretnénk segíteni, hiszen a város
minden lakója számára büszkeséget jelent,
amikor a jó eredmények Bábolna nevéhez
fûzõdnek.

24. oldal 2008. december
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A bábolnai labdarúgó után-
pótlás fejlesztési lehetõségeivel
kapcsolatban, a napokban hosz-
szasan beszélgettünk Nagy
László utánpótlás sza-
kágvezetõvel és szóba kerültek
a példaképek. S ekkor  döbben-
tünk rá, hogy Puskás Ferenc a
futball géniusz, a világ legismer-
tebb magyarja, akiknek nimbu-
sza fél évszázad óta egyformán
fényesen csillog, aki számos ma-
gyar és külföldi magyar állami
kitüntetése mellett megkapta a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság
Olimpiai Érdemrendjét, akit a
XX. század legjobb férfi sporto-
lójának választottak meg, akit a
magyar sport tiszteletbeli nagy-
követének neveztek ki, már két
éve halott. 

Halálának évfordulóján
2008. november 17-én a Szent
István Bazilikában, szentmisét
és emlékkoncertet szerveztek
lelki üdvéért. 

A Bábolnai Fórum hasábjain
mi a magunk módján emléke-
zünk meg rá.

Mindenhova elment ahova
hívták, élmény volt vele egy he-

lyen lenni. Nekem megadatott
az, hogy többször is találkozhat-
tam vele.

Így esett meg, hogy 1998.
szeptember 26-án Tárkányban
együtt szurkolhattam vele a
Tárkány Öregfiúk – Magyaror-
szág Öregfiúk barátságos mér-
kõzésen, ahol a kezdõrúgást
természetesen Puskás Öcsi bá-
csi végezte el. A mérkõzést
egyébként Halasy Károly Bá-
bolna volt edzõje szervezte. 

A mérkõzés elõtt a község
polgármestere bemutatta Tár-

kány centrumát a vendégeknek.
A mérkõzés után finom vacso-
rán értékeltük a látottakat, s ta-
pasztalhattuk meg Puskás Öcsi
sziporkázó humorát. 

A képen Puskás Ferenc Õcsi
Bácsi, Buzánszky Jenõ, az
Aranycsapat tagja, Cseh László
elnök, a Kisbéri Körzeti Labda-
rúgó Szövetség, Futó Lajos
Tárkány község polgármestere
és Fejér Miklós a jóbarát, a Ré-
gi Sipos vendéglõ tulajdonosa

Lenyûgözõ, felülmúlhatatlan
játékos volt, akinek a játékáért

rajongtak a szurkolók. Méltó
példaképe lehet minden fiatal-
nak, aki valaha futballcipõt húz
a lábára, már csak azért is, mert
a zseniális madridi csapattárs
Alfrédó Di Stefanó, úgy nyilat-
kozott róla:

„Emberként és játékosként is
tizes ….. de talán még ennél is
jobb ember volt, mint amilyen
játékos….”

„Ez olyan mint a népmese.
Mindenkinek vannak történetei
Puskás Öcsi bácsiról, ezeket
nemzedékek mesélik egymás-
nak, az apáink nekünk, mi a fia-
inknak, unokáinknak, és biztos
vagyok abban, hogy még õk is
mesélnek majd róla régi és új
sztorikat, tovább és tovább ge-
nerációkon át.” Nyilasi Tibor: A
legenda c. könyvébõl.

Emlékezzünk a „magyar le-
genda” Puskás Ferencre, akinek
szelleme örökre megmarad,
hisz életmûve a labdarúgás a
magyar és egyetemes labdarú-
gásnak alappillére.

Legyen példa fiataljaink
elõtt!.

Feljegyezte: Cseh László

Puskás Ferenc halálának évfordulóján

Sikerek a lovassportban
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Az NB II-ben újoncnak szá-
mító BSE tekézõi bebizonyí-
tották, hogy megérdemelten
kerültek ebbe a bajnokságba.
A kezdeti nehézségek után
szép sikerek következtek, és a
negyedik fordulót követõen
már a tabella harmadik helyét
foglalták el, melyet egészen a
hatodik fordulóig tudtak tar-
tani. 

A hetedik körben Dorogra
látogatott együttesünk. A ha-
zai csapat a bajnoki táblázat
szerint bõven a mieink mögött
tanyázott, így komoly gyõzel-
mi esélyekkel érkeztek legé-
nyeink. Viszont az ismeretlen,
kétsávos pálya, a speciális szá-
molási rendszer és nem utolsó
sorban az öt-hat órás játékidõ
a hazai csapat malmára haj-
totta a vizet. Minimális, mind-
össze 12 fa különbséggel kap-
tunk ki, mely eredmény kis

szerencsével a mi javunkra is
eldõlhetett volna. Dorog–Bá-
bolna 5:3 (3010:2998).

Nyolcadik fordulóban teké-
zõink az élen álló Csór együt-
tesét fogadták. Mindenki tud-
ta, hogy nehéz mérkõzésnek
néznek elébe, mely jóslat be is
igazolódott. Sajnos már a ta-
lálkozó elején elhúzott a ven-
dégcsapat. Ezután már csak
kapaszkodni tudtak játékosa-
ink az eredmény után, mely-
nek kis híján meg is lett az
eredménye. Az utolsó körben
komoly esély mutatkozott az
egyenlítésre, de a rutinosabb,
kitûnõen dobó csóriak nem
engedték ki kezükbõl a veze-
tést. Szinte minden játékosuk
500 fa feletti teljesítményt
produkált, mely ritkaságszám-
ba megy a bajnoki találkozó-
kon. Közben a mieink is re-
mekül teljesítettek, õk is 500

fa körüli dobásokat produkál-
tak. Bábolna–Csór 2:6
(2981:3033).

A 2008-as év utolsó fordu-
lójában Pétre látogattak a
BSE tekézõi. A házigazdák
nem tartoznak a legjobbak
közé, a tabella alsó régiójában
helyezkednek el, viszont a ha-
zai pálya elõnyét élvezték. Já-
tékosaink egy kivétellel hiába
dobtak rekordnak számító

500 fa felett, az ellenfél össze-
sítésben több dobott fával
döntetlenre hozta a mérkõ-
zést. Pét–Bábolna 4:4
(3063:3017).

Az elkövetkezendõ egy hó-
napos szünet elõtt kilenc for-
duló után tekézõink 3 gyõze-
lemmel, 2 döntetlennel és 4
vereséggel a tarsolyukban a
tabella hatodik helyén várják
a január végi folytatást. 

SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt     SSSSppppoooorrrr tttt
TEKE NB II. – A BSE KILENCEDIK FORDULÓ UTÁN

A HATODIK HELYEN ÁLL

VII. forduló: Dorog–Bábolna

VIII. forduló: Bábolna–Csór

IX. forduló: Pét–Bábolna

Kilenc forduló után az NB II középcsoportjának állása

A Városi Sportcsarnok elmúlt hat évét mutatják be ké-
pekben az intézmény folyosóján található tablók. Szilágyi
Ágnes kezdeményezése nem valósulhatott volna meg Bende
Sándor, Csicsatka Judit, Hantos Péter, Koppendorfer Tamás, a
Misztótfalusi Nyomdaipari Kft., Piller István és Sárközi Péter
segítsége nélkül. KÖSZÖNJÜK!  
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A színvonalában jelentõsen
megerõsödött megyei nõi kézi-
labda-bajnokságban a BSE –
amely tavaly még az élmezõny-
höz tartozott – 9 mérkõzés után
egyelõre kénytelen beérni a ta-
bella ötödik helyével. Mint tud-
juk, a bajnokság kezdetén sok
problémával küzdött az együt-
tes. Játékosok mentek, aztán ré-
giek visszajöttek, és tulajdon-
képpen a bajnoki fordulók kel-
lõs közepén kellett Szabó Fe-
renc edzõnek újból csapatot
építeni. Persze a játékosok sen-
ki számára nem ismeretlenek,
de hosszabb-rövidebb kihagyást
követõen a „régi-újaknak” is-
mét fel kellett venni a ritmust, a
sérültnek pedig újra meg kellett
szokni a bátrabb kézilabdázást.
Mindezt tetézte, hogy a Környe
és a Tata csapatai jelentõsen
megerõsödve vágtak bele a baj-
nokság küzdelemibe. Bár a nagy
ellenfél, a Vulkán gárdája vala-
melyest gyengült, nekünk most
nem sikerült ezt kihasználni. 

Lányaink november 1-jén Ács-
ra látogattak. A papírforma sze-
rint kötelezõ gyõzelemnek indult
meccs kissé nehezebb lett a várt-
nál. A nagy akarással, elszántság-
gal küzdõ hazai gárda komoly fej-
törést okozott csapatunknak, rá-
adásul némi játékvezetõi támoga-
tást is kaptak. Mindenesetre a ki-
tartás és a látványos játék meg-
hozta számunkra a gyõzelmet.
Ács – Bábolna 21:27.

November 8-án ismét ide-
genbeli mérkõzés Tatán. A zö-
mében saját nevelésû, jól kép-
zett, remekül kézilabdázó haza-
iak kemény védekezésükkel és
hatékonyabb támadó játékuk-
kal tudtak felül kerekedni. En-
nek ellenére mi is is dobtunk 23
gólt, ami azt jelenti, hogy a len-
dülettel, az akarással nem volt
baj. Tata – Bábolna 33 : 23.

Sorozatban immár harmadik
idegenbeli mérkõzésükre utaz-
tak kézilabdázóink november
16-án Tatabányára. A korábbi
többszörös bajnok Vulkán új-
donságot ezúttal sem tudott
mutatni, mégis öt góllal többet
dobott. Szabó Ferenc edzõ sze-
rint védekezõ játékunkkal nem
volt gond, csupán mintha kissé
enervált lett volna együttesünk.
Helyzeteket dolgoztunk ki, már
megtaláltuk a rést az ellenfél
védekezésében, helyzeteinket
mégsem tudtuk megfelelõen ki-
használni. Hiába kaptunk kevés
gólt, ha mi sem tudtunk eleget a
kapuba lõni. Vulkán – Bábolna
17:12.

A szezon utolsó mérkõzésére
november 22-én hazai pályán
került sor a Baj együttesével
szemben. Õk amolyan ifjúsági
csapat, a bajnokság élmezõnye
negyven gól feletti teljesítményt
ér el ellenük. Ezt az átlagot mi
sem rontottuk a 40 dobott gó-
lunkkal. Sok elemzést nem igé-
nyel a meccs, tulajdonképpen

laza, könnyed játékkal értük el
negyedik gyõzelmünket. Bá-
bolna–Baj 40:11.

A Bábolna SE nõi kézilabdá-
zói tehát az 5. helyen 9 ponttal
zárták õszi szereplésüket. Ki-
lenc mérkõzésen négy gyõzel-
met, egy döntetlent és négy ve-
reséget tudhatnak magukénak.
204 gólt dobtak, míg 182-t kap-

tak, mely arány akár jobb pozí-
cióra is feltételezhetné a csapa-
tot. Horváth Andrea 56 talála-
tával a góllövõlista harmadik
helyét foglalja el, de szorosan
ott van mögötte Pásztor Ágnes
is 50 góljával.

Várjuk a tavaszi folytatást
minél több kellemes meglepe-
téssel.

KKéézziillaabbddaa  ––  FFéélliiddeejjééhheezz  éérrkkeezzeetttt  aa  mmeeggyyeeii  nnõõii  kkéézziillaabbddaa-bbaajjnnookkssáágg  ––  
aa  BBSSEE  kkéézziillaabbddáázzóóii  aazz  ööttööddiikk  hheellyyrrõõll  vváárrhhaattjjáákk  aa  ttaavvaasszzii  ffoollyyttaattáásstt
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VII. Téli Teremlabdarúgó Kupa
Bábolna Városi Sportcsarnok 

2008/2009. SORSOLÁS
Résztvevõ csapatok:
1. Rózsaszín Lódobogás  Ács 
2. Régi Csibészek Komárom
3. Csak Tárkány
4. Szend SE
5. Márkaszervíz Bábolna
6. BANAKER Bana
7. T-Kopi Trans Bábolna
8. Másnapos Banda Kocs

I. Forduló 2008. december 07. (vasárnap):
09:00  Rózsaszíni Lódobogás Ács–Másnapos Banda Kocs

09:55  Régi Csibészek Komárom –T-Kopi Trans Bábolna
10:50  Csak Tárkány–BANAKER Bana
11:45  Szend SE–Márkaszervíz Bábolna
II. Forduló 2008. december 14. (vasárnap):
09:00  Másnapos Banda Kocs–Szend SE
09:55  Márkaszervíz Bábolna–Csak Tárkány
10:50  T-Kopi Trans Bábolna–Rózsaszín Lódobogás Ács
11:45  BANAKER Bana–Régi Csibészek Komárom
III. Forduló 2008. december 21. (vasárnap):
09:00  Rózsaszín Lódobogás Ács–BANAKER Bana
09:55  Régi Csibészek Komárom–Márkaszervíz Bábolna
10:50  Csak Tárkány–Szend SE
11:45  Másnapos Banda Kocs–T-Kopi Trans Bábolna
IV. Forduló 2009. január 4. (vasárnap):
09:00  Szend SE–Régi Csibészek Komárom
09:55  Csak Tárkány–Másnapos Banda Kocs
10:50  Márkaszervíz Bábolna–Rózsaszín Lódobogás Ács
11:45  BANAKER Bana–T-Kopi Trans Bábolna

JJ.. GGyy.. DD.. VV.. DDoobb.. KKaapp.. PP..
1. Tatai HAC 8 7 0 1 252 145 14
2. Kisbér KC 9 6 2 1 213 152 14
3. Környei SE 8 6 0 2 182 129 12
4. Vulkán TSE 9 6 0 3 191 140 12
5. Bábolna SE 9 4 1 4 204 182 9
6. Lábatlani Egyetértés SE 9 3 1 5 179 184 7
7. Ácsi Kinizsi SC 9 1 0 8 154 229 2
8. Baj KSE 9 0 0 9 115 329 0

Jelmagyarázat: J. - Játszott , Gy. - Gyõzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett, 
Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám.
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Labdarúgás, megyei elsõ osztály –
õszi mélyzuhanás, tavaszi sikerekre várva
A babonás emberek úgy tart-

ják, a tizenhármas szám nem sze-
rencsés. Pláne, ha ez a teljesít-
mény alapján a sorban elfoglalt
helyünket jelzi, mondjuk tizenhat
közül, és nem feltétlenül a sze-
rencsének, vagy szerencsétlen-
ségnek köszönhetõ. Így járt a
BSE labdarúgócsapat az õszi sze-
zon befejeztével. Helyenként ígé-
retesnek mutatkozó játékkal, ösz-
szességében viszont a tabellán el-
foglalt helyezésnek megfelelõ
szinten focizgatva. Tizenöt mér-
kõzésbõl mindössze négy volt
nyertes, három döntetlennel vég-
zõdött, nyolcat pedig elvesztett
csapatunk. A legfájóbb, hogy ha-
zai pályán is vereséget szenved-
tünk olyan együttesektõl, akik
verhetõk lettek volna. 

Az okokat keresve elsõsor-
ban az edzések látogatottsága
szúrt szemet. A szemlélõdõk el-
beszélése alapján jellemzõ,
hogy egy teljes csapatra való
ember sem vesz részt az edzése-
ken. Az ok: munkahelyi elfog-
laltság, több mûszakos munka-
rend, ami a mai viszonyok közt
érthetõ. Akkor vajon mi a meg-
oldás? Egyesek szerint még egy
középpályás és két csatár meg-
oldaná a gondokat. Neveket is
hallottam, de már ezen a szin-
ten is pénzrõl beszélnek. A
pénz pedig, mint tudjuk, …. Vi-
szont igazán jókor jött a téli
szünet, az átigazolási, felkészü-
lési idõszak. Õszintén remélem,
sikerül újítani, erõt meríteni a
tavaszi bajnoki fordulókra, in-

nen csak felfelé vezethet az út. 
November 2-án nyert utoljára

csapatunk, amikor a Zoltek
együttesét fogadták. Bár Szabó
Attila edzõ szerint ezer sebbõl
vérzett a gárda, mégis remekül
helytálltak. Igaz, az ellenfél sem
tartozott a megye élmezõnyéhez,
legalább meg tudtuk õket verni,
és ami érdekes, egyes posztokon
tartalékos felállással. Sõt, a mér-
kõzésen szóhoz jutott a kispadon
helyet foglaló összes tartalék já-
tékos. Bábolna SE – Zoltek SE
3:0 (ifi 2:3)

Aztán következett Esztergom,
akik annak ellenére, hogy a me-
gye patinás városa, és a labdarú-
gást tekintve szebb idõket is meg-
éltek, most hozzánk hasonlóan a
tabella alsóházához tartoznak.
Ezért megvoltak a gyõzelmi esé-
lyeink, de mindez hamar köddé
foszlott. Rossz hozzáállással,
gyengén, fociztunk. Az eredmény
önmagáért beszél. Esztergom –
Bábolna 5:1 (ifi 4:2).

Ismét hazai mérkõzés az Ete
ellen. Jól ismerjük õket, talán ed-
dig még nem kaptunk ki tõlük,
fõleg hazai pályán. Viszont ezút-
tal komoly meglepetést okoztak.
Megújult játékosállománnyal –
mindössze két etei illetõségû fo-
cistával, a többiek Tatáról és Ko-
máromból valók -, a mienknél
magasabb színvonalú, korszerû
játékkal, megalázó gólkülönbség-
gel nyerték a meccset. Bábolna –
Ete 0:5 (ifi 2:4).

Az õszi szezon utolsó mérkõzé-
sére Tardoson került sor. A ven-

déglátók feltörekvõ csapat, bizony
a megye élmezõnyéhez tartoznak,
de mint tudjuk, ebben a bajnok-
ságban mindenki verhetõ, min-
denki foghat ki rosszabb napot. Ez

esetben sajnos nem így történt, hi-
szen csatáraink gólképtelennek
bizonyultak, míg a mi hálónkba
kétszer is betalált az ellenfél.
Tardos - Bábolna 2:0 (ifi 8:1).

2008. december 27. oldal

BÁBOLNAI FÓRUM
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Utánpótlás focitornák a mûfüves pályán

Négy hétvégén rendezett a Bábolnai Sportegye-
sület utánpótlás labdarúgó szakosztálya Nagy Lász-
ló szakág vezetõ szervezésében négy különbözõ
korosztály számára focitornát a mûfüves pályán. 

Elsõként november 8-án a 2000. január 1. után
született versenyzõk tornáját bonyolították le, me-
lyet a szervezõk újból megrendeznek december 13-
án a bábolnai sportcsarnokban. A bábolnai csapat
kivételével mind a gyirmótiak, mind a komáromi-
ak, mind pedig az ászáriak túlkoros játékosokat
szerepeltettek, így jogosulatlan elõnyre tettek szert.

A következõkben a többi korosztály tornájának
végeredményét közöljük.

NNoovveemmbbeerr  1155.. (mûfüves pálya): 1998. január 1.
után születettek tornájának végeredménye:

1. Komárom; 2. Gyirmót; 3. Bana és Bábolna.
GGóóllkkiirráállyy:: Kuti Gergõ (Komárom)

Legjobb mezõnyjátékos: Detrik Milán (Gyirmót).
LLeeggjjoobbbb  kkaappuuss:: Hermann Márkó (Bábolna).

NNoovveemmbbeerr  2222.. (mûfüves pálya): 1995. január 1.
után születettek tornájának végeredménye: 1. Ko-
márom; 2. Ács; 3. Bábolna; 4. Bana. GGóóllkkiirráállyy::
Volincsák Alex (Komárom). LLeeggjjoobbbb  mmeezzõõnnyyjjááttéé-
kkooss:: Szõnyi Károly (Ács). LLeeggjjoobbbb  kkaappuuss:: Németh
Levente (Bábolna).

NNoovveemmbbeerr  2299.. (sportcsarnok): 1993. január 1.
után születettek tornájának végeredménye: 1. Ko-
márom; 2. Bábolna; 3. Hidaskürt (Szlovákia); 4.
Gyirmót. GGóóllkkiirráállyy::  Sarmon Adrián (Gyirmót).

LLeeggjjoobbbb  mmeezzõõnnyyjjááttéékkooss::  Prekler Barna (Komá-
rom). LLeeggjjoobbbb  kkaappuuss:: Szepesi Gergõ (Bábolna). 

LLeeggssppoorrttsszzeerrûûbbbb  ccssaappaatt:: Hidaskürt
LLeeggjjoobbbb  hhiiddaasskküürrttii  jjááttéékkooss:: Szabó Ádám
LLeeggjjoobbbb  bbáábboollnnaaii  ggóóllllöövvõõ:: Buruli Péter

A szervezõk külön köszönetüket fejezik ki Cseh
Lászlónak, Csillag Józsefnek, Nagy Ferencnek a
mérkõzések játékvezetéséért, valamint a támoga-
tóknak:

Bujáki Mihálynak, Szele Csabának, Popovics
Györgynek, a Brojler Kft.-nek, a Multi Weld Kft.-nek,
Bábolna Város Önkormányzatának, valamint a Bá-
bolnai Sportegyesületnek.

1. ZSÁMBÉKI SK 15    12     0      3     39    14    36
2. TOKOD SE 15    11     1      3     34    15    34
3. BAJÓTI SZIKRA SE 15    12     1      2     32    10    33
4. LÁBATLANI KSE 15      9     1      5     28    20    28
5. TARDOSI FC 15      8     3      4     34    20    27
6. KECSKÉD KSK 15      8     2      5     30    22    26
7. ETE SE 15      7     3      5     29    15    24
8. KOMÁROM VSE 15      6     5      4     31    23    23
9. OROSZLÁNYI SZE 15      5     2      8     28    49    17

10. NASZÁLY SE 15      4     5      6     18    25    17
11. VÉRTESI ERÕMÛ 15      5     1      9     21    30    16
12. ESZTERGOM SC 15      4     4      7     27    24    16
13. BÁBOLNA SE 15      4     3      8     25    34    15
14. ZOLTEK SE 15      4     3      8     21    34    15
15. TÁT SE 15      1     2     12    19    49      5
16. PILISCSÉV SE 15      1     2     12    18    50      5
(4 büntetõ pont BAJÓT SZIKRA SE-tõl levonva)

Megyei I. osztályú felnõtt labdarúgó bajnokság 
õszi végeredménye:
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A felnõtt focicsapat árnyéká-
ban játssza mérkõzéseit a me-
gyei elsõ osztályú labdarúgó
bajnokságban ifjúsági együtte-
sünk. Amint azt már korábban
megírtam, nincsenek könnyû
helyzetben, sõt, kifejezetten
rossz a helyzet ezen a téren. 

Bár a korosztályban lenné-
nek megfelelõ adottságokkal
rendelkezõ fiatalok, többségük
mégsem választja magának a
labdarúgást szabadidõs tevé-
kenységnek. A tizenhat-tizen-
nyolc évesek nagy többsége ne-

hezen viseli a kötöttségeket, a
fegyelmet, a rendszerességet, a
fizikai megterhelést. Meglátá-
som szerint a szülõk is hibásak.
Már a fiatalabbaknál is megfi-
gyelhetõ, hogy szüleik túlzottan
óvják, féltik gyermekeiket az
idõjárás nem túlságosan zord
körülményeitõl. Elhihetik, egy
képzett szakember – edzõ, test-
nevelõ –  képes megítélni a
gyermekek tûrõképességét, me-
lyen a megfelelõ edzésmunka
csak javíthat. A rendszeres sza-
bad levegõn történõ mozgás, fi-

zikai igénybevétel csak erõsíti
az immunrendszert, a sportolók
edzettebbekké válnak. 

De térjünk vissza az ifi-csa-
pathoz, melynek gerincét még
mindig a serdülõ korú játéko-
sok adják. Õk szombatonként
saját korosztályukban vívják
küzdelmüket – egész jól -, va-
sárnaponként pedig a felnõtt
mérkõzést megelõzõen fociz-
nak náluk négy-öt évvel idõsebb
ellenfeleikkel. Hozzá kell tenni,
hogy idõközben visszatért a csa-
pathoz hat ifjúsági korú játékos,

akikkel ha lassan, de lehet fejlõ-
dést elérni. Nagy László edzõ
szerint ha van bennük elég ki-
tartás, szép sikereket érhetnek
el a késõbbiekben. 

A korosztálybeli különbsé-
gek sajnos  egyelõre megmutat-
koznak az eredményeken, bár
három gyõzelmet sikerült elér-
ni, melynek következtében a ti-
zennegyedik helyen állnak. 

Az ifjúsági csapatok szere-
peltetését a megyei labdarúgó
szövetség komolyan veszi, köte-
lezõnek tekinti. Az élõ példa a
bajótiak esete, akik a felnõtt
bajnokság elsõ helyén állhatná-
nak, ha az ifjúsági csapatnál vé-
tett hiba miatt nem vontak vol-
na le tõlük 4 pontot.

28. oldal 2008. december
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2008. november 21-én 14-16 óráig az általános iskola di-
ákönkormányzata sportdélutánt szervezett a sportcsarnok-
ban. Talán a rossz idõ is szerepet játszott abban, hogy vi-
szonylag kevés diák vett részt a rendezvényen. A megjelent
tanulók egyéni, - és csapatversenyben is versenyezhettek:
kötélmászás, kosárra dobás, dekázás, hullahopp-karikázás,
sorversenyek és kidobózás szerepeltek a délután programjai
között. Kötélmászásban fiúk közül Bor Ádám, lányok közül
Mészáros Anett, kosárra dobásban Mészáros Anett, dekázás-
ban Mednyánszky Richárd, hullahopp-karikázásban
Vendégh Martin voltak a legügyesebbek, a sorversenyeket
Csillag Máté és Istenes Bence csapata holtversenyben, a
kidobózást pedig Csillag Máté csapata nyerte. A résztvevõ
gyerekek jól érezték magukat, élvezték a versenyfeladato-
kat. Bízunk benne, hogy a tavasszal megrendezendõ sport-
délutánon még több lesz az érdeklõdõ diák.

Kovács Judit

BÁBOLNAI FÓRUMBÁBOLNAI FÓRUM

BÁBOLNAI
FÓRUM

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA

FELELÕS KIADÓ:
a BTV KHT ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:

Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:

Török Sándor
Valkó Ferenc (tördelõszerkesztõ)

Veresné Szkocsek Mária
Levélcím:

Bábolnai Fórum szerkesztõsége
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Telefon: (34) 568-000, 568-009

Fax: (34) 369-759

Készült:
Misztótfalusi Kft. nyomdaüzemében
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Sportdélután

Az ifjúsági focicsapatról – röviden
1. KOMÁROM VSE 15    15    0     0    106    13     45
2. ZSÁMBÉKI SK 15    13    1     1      75      6     40
3. ESZTERGOM SC 15    10    2     3      70    29     32
4. OROSZLÁNYI SZE 15    10    1     4      61    32     31
5. TARDOSI FC 15      9    2     4      48    33     29
6. ETE SE 15      8    4     3      48    31     28
7. BAJÓTI SZIKRA SE 15      9    0     6      65    42     27
8. PILISCSÉV SE 15      6    1     8      29    48     19
9. VÉRTESI ERÕMÛ SE 15      5    3     7      41    45     18

10. ZOLTEK SE 15      5    3     7      26    47     18
11. KECSKÉD KSK 15      5    2     8      33    49     17
12. TOKOD SE 15      5    1     9      27    70     16
13. TÁT SE 15      3    2   10      20    38     11
14. BÁBOLNA SE 15      3    0   12      15     65      9
15. NASZÁLY SE 15      2    0   13      30    72       6
16. LÁBATLAN KSE 15      1    0   14      23    97       3


