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AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Kedves Bábolnai Lakosok!
A 2008-as év iszonyú gyorsasággal
száguldott át az életünkön. Megannyi
örömteli, boldog perccel, emlékkel lettünk
gazdagabbak! Megújult a könyvtárépületünk, a Szabadidõközpont tetõzete, sõt a
város köszöntõ táblái is. Számtalan jó
hangulatú közösségi eseményen találkozhattunk a város lakosaival.
Nem tudtunk elõbbre lépni a fürdõfejlesztésben, az ipari park konkrét beruházói léptek vissza a válság hatására az õsz
folyamán. Felszámolásba fordult a Bábolna Zrt., értékesítésre került az MNV Zrt.
által több, mint 5.500 ha Bábolnát övezõ földterület.
Sikeres lett az iskolafelújítási pályázatunk! Ennek köszönhetõen 2009-2010ben megújul az iskola új épületének középsõ volt tornaterme, valamint a régi épület
teljes mértékben. Visszaépül a lebontott
rész is. Január végére lesz hírünk az
Egészségügyi Központ felújítási pályázatunkról is. Bízunk a sikerben! Ugyanígy
a Polgármesteri Hivatal környékének rendezésére benyújtott pályázatunk esetében
is.
Természetesen az új évben, 2009-ben is
vannak pályázati elképzeléseink. A Szabadidõközpont teljes körû felújítását szeretnénk elérni. A Központi Sertéstelep hígtrágya tározóinak, derítõinek (mintegy
20 ha terület) kármentesítésére pályázunk. Tárgyalunk az ipari területre
újabb érdeklõdõkkel. S ugyanezt tesszük a
fürdõprojektben is.

Ebben az évben is készülünk ünnepi és
szórakoztató rendezvényeinkkel.
A település polgármestereként bízom abban, hogy szerencsés lesz a 2009-es év!
Kívánok mindenkinek munkájához és családjában egészséget, boldog örömteli napokat!

Gondjaid kerüljenek,
asztalaid terüljenek!
Tárcáid ne ürüljenek
fürtjeid ne õszüljenek.
Barátaid szeressenek,
jótündérek kövessenek.
B. u. é. k!

KÁNYÁDI SÁNDOR:

CSENDES POHÁRKÖSZÖNTÕ ÚJÉV REGGELÉN

Új üdvözlõ táblák fogadják
a településre érkezõket

NEM KÍVÁNOK SENKINEK SE
KÜLÖNÖSEBBEN NAGY DOLGOT.
MINDENKI, AMENNYIRE TUD,
LEGYEN BOLDOG.
ÉRJE EL, KI MIT SZERETNE,
S HA ELÉRTE, TÖBBRE VÁGYJON,
S MEGINT TÖBBRE. TISZTA SZÍVBÕL
EZT KÍVÁNOM.
SZAPORODJON EZ AZ ORSZÁG
EMBERSÉGBE’, HITBE’, KEDVBE’,
S KI HONNAN JÖTT, SOHA SOHA
NE FELEDJE.
MERT MÍG TUDOD, KI VAGY, MÉRT VAGY,
VISSZA NEM FOGNAK A KÁTYÚK…
A TÖBBIT MAJD APRÓDONKÉNT
MEGCSINÁLJUK.
VÉGÜL PEDIG AZT KÍVÁNOM,
LEGYEN BÉKE. –
GYÖNYÖRKÖDJÜNK MÉG SOKÁIG
A LEHULLÓ HÓPIHÉKBE’!
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Óév búcsúztató
batyusbál
Sokéves hagyomány, hogy
Szilveszter közvetlen közelében a Szociális Gondozási
Központ településünk önkormányzatával karöltve vendégül látja nyugdíjas korú polgárainkat egy szilveszteri hangulatot idézõ vidám estére. Ez-

úttal a Bástya sörözõ különtermét foglalták le a szervezõk, és bizony majdnem szûkösnek bizonyult a helyiség,
olyan sokan jöttek el óévet
búcsúztatni.
A rendezvényt Berkesné
Szûcs Ágnes intézményvezetõ

nyitotta meg, majd dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte nyugdíjasainkat jó
szórakozást és boldog új évet
kívánva stílszerûen egy pohár
pezsgõvel. A jó hangulatra sokat nem kellett várni, hiszen a
kitûnõ zene hatására – melyet
Szõke Tamás, a nyugdíjas rendezvények kedvelt zongoristája szolgáltatott – hamar megtelt a táncparkett, és fáradhatatlanul ropták a bálozók a
változatos stílusú táncokat.

A szokásoknak megfelelõen tombolajegyeket is árusítottak a gondozási központ
munkatársai. Sok-sok hasznos
és értékes ajándék várta gazdáját a sorsoláson, mely a szilveszteri buli vidám és kedvelt
színfoltja. Voltak szerencsés,
és kevésbé szerencsés bálozók, de egy bizonyos: ez alkalommal minden jelen lévõ jó
hangulatban búcsúztatta az
óévet.
T. S.

Kiemelt adózóink fogadása
2008. december 12-én Bábolna Város
Önkormányzata ünnepségre invitálta
kiemelt adózóit az Ötösfogat étterembe. „Úgy gondoltuk, – mondta dr. Horváth Klára polgármester köszöntõjében
–, hogy ezt a hagyományt, melyet jó pár
évvel ezelõtt kezdtünk el, fenn kell tartani és évente egy alkalommal, fehér
asztal mellé kiemelt adózóinkkal le kell
ülni beszélgetni, eszmét cserélni.” Kérdésünkre polgármesterünk elmondta,
hogy „Bábolnán több mint háromszáz
adófizetõ társaság van. Közülük minden
évben több mint harmincat hívunk meg
erre a rendezvényre, melynek létszáma,
összetétele változó. Vannak, akik kikerülnek ebbõl a körbõl, de vannak újab-

bak is. Adómentesség, adókedvezmény
nincsen az adórendeleteinkben, illetve
2,5 millió forint alatt nem fizetnek iparûzési adót vállalkozóink. Felmerült,
hogy ezt is eltöröljük, de a gazdasági
helyzetre való tekintettel a képviselõtestület illetve a pénzügyi bizottság levette napirendjérõl.” Beszélgetésünk
folyamán kiderült, hogy a 2008. évi adóbevételek 30-40 millió forinttal maradnak el a tervezettõl, így önkormányzatunk a 2009-es költségvetési évet sokkal
nehezebb körülmények között kezdi el.
Szóba került az ipari park is, melyrõl
megtudtuk, hogy „felvették a támogatandók listájára. A Beruházás Barát
Önkormányzatok közé sorolták Bábol-

BÁBOLNAI FÓRUM

nát, illetve elég jelentõs vállalkozóknak
ki is ajánlották ezt a területet. Sajnos
még pozitív eredmény nincs, de reméljük, hogy 2009-ben újabb társaságok települnek ide. Természetesen azokat a
vállalkozókat, cégeket is meg kell becsülnünk, akik itt élnek, dolgoznak és
munkát adnak a település lakosainak.
Nekik a különbözõ hivatali, önkormányzati ügyintézések határidejének
meggyorsításával próbáljuk könnyíteni
a munkájukat.”
Az est folyamán a Tiamo Modern
Tánccsoport színvonalas elõadását is
megtekinthették a jelenlévõk, majd a vacsorát követõen kötetlen beszélgetés alakult ki.
T. S.
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Elismerések a Mátray házaspárnak
Nem telt eseménytelenül a
Mátray házaspárnál 2008 decembere, hiszen az év utolsó hónapjában
Mátray Magdolna megyei Príma
Díj kiosztó ünnepségen közönség
díjat, míg férje, dr. Mátray Árpád a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési
Minisztériumban munkája elismeréseként Emlékérmet vehetett át.
Ez alkalomból mindkét díjazott interjút adott lapunknak.
Az illemnek megfelelõen talán
kezdjük a sort a Bábolnán és országszerte ismert és elismert házaspár hölgytagjával, Mátray Magdolnával, aki 2008. december 6-án a
Tatabányán megrendezett eseményen megosztott közönségdíjat kapott. A közönség egyébként most
elõször szavazhatott a jelöltekrõl,
akikrõl a voksolás elõtt 2-3 perces
bemutatófilmet tekinthettek meg.
Mátray Magdolna a lapunknak
adott interjúban hangsúlyozta,
hogy nem a díjakért dolgozik, hanem az alkotás öröméért. De ha
mégis díjakról esik szó, akkor, mint
mondja, a legfontosabb a közvetlen
lakókörnyezettõl kapott elismerés.
A neves csipkekészítõ még ma is
elérzékenyülve emlékszik arra a pillanatra, amikor Bábolna díszpolgá-

rává avatták. Mint mondja, ez volt
élete egyik legmeghatóbb pillanata.
A díszpolgári cím mellett pedig, a
most kapott közönségdíjat tartja a
legfontosabbnak, hiszen az erre való jelölést Bábolna városa kezdeményezte.
Mátray Magdolna a csipkekészítés és az oktatás mellett az utóbbi 2
és fél évben egy tankönyvön dolgozott, egyrészt mint a könyv írója,
másrészt szerkesztõje. A könyv
megírásában több mint tíz alkotótárs vett részt. A napi 10-12 órás
számítógépes szerkesztõi és írói
munka azonban nem teljesen új
sem Mátray Magdolnának, sem férjének, hiszen mindketten írtak már
könyveket. A tankönyv a „Csipkekészítés alapjai” címet fogja viselni,
témáját tekintve pedig annyit azért
elárult a szerkesztõ, hogy több mint
14-féle csipkekészítési technikát és
ezek történetét fogják bemutatni a
szerzõk.
Amint azt már említettük,
ugyancsak 2008 decemberében kapott díjat dr. Mátray Árpád is, a
fennállásának 120. évfordulóját ünneplõ Magyar Állategészségügyi
Szolgálat által rendezett emlékülésen. Ez alakalomból a szervezet 120

hazai és határon túli magyar állatorvosnak adott át emlékplakettet.
A Magyar Állategészségügyi Szolgálat 1888-ban alakult meg, és Európában az elsõ ilyen szervezetek
közé tartozott. Ekkor született meg
Magyarországon a szervezett formában történõ állatgyógyászat. Ennek a szervezetnek azonban nem
lesz minden állatorvos automatikusan a tagja. A Magyar Állategészségügyi Szolgálatba olyan állatorvosok kerülhetnek, akik hatósági,
állami állatorvosi szolgálatot látnak
el. Ezen orvosok munkáját állami
szinten, központilag irányítják. A
szervezet élén a mindenkori mezõgazdasági minisztérium vetetõje,
vagyis a mezõgazdasági miniszter,
illetve az alá beosztott országos
fõállatorvos áll. A hatósági állatorvosi szervezetnek a járványvédelmi
feladatok ellátásán túl az élelmiszerbiztonság és az élelmiszerláncbiztonság - ,,a termõföldtõl az asztalig’’ - megõrzése, illetve az itt elõforduló hibák megelõzése és leküzdése is fõ feladata.
Dr. Mátray Árpád a diplomaszerzést követõen a diósjenõi Tszben kezdett dolgozni, mint az akkori járási terület elsõ üzemi állatorvosa. Az itt eltöltött négy és fél év
után szintén ugyanennyi ideig Bé-
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kés megyében dolgozott, majd 30
évvel ezelõtt Bábolnáról kapott
meghívást, amit elfogadott és azóta
is ezen a településen dolgozik. Az
itt eltöltött évek alatt mintegy 15
évig az akkor még regnáló Bábolnai
Állami Gazdaság, illetve Bábolna
Rt. egyik vezetõ állatorvosa volt,
majd 1993-tól hatósági állatorvosként tevékenykedik, Bábolnán, Banán és Tárkányon.
Dr. Mátray Árpád az elmúlt
negyven év munkájáért kitüntetést
nem sokat vehetett még át. Ennek
okát a most díjazott állatorvos abban látja, hogy mindig szembe
ment a fõáramlattal, mindig valami
újat, valami mást szeretett volna.
Mint közismert, dr. Mátray Árpád
alternatív állatorvoslással, azon belül is elsõsorban homeopátiával
foglalkozik. Ezt az elsõ idõkben komoly kétkedéssel fogadta a szakma,
végül a dolog odáig jutott, hogy
1996 óta dr. Mátray Árpád már
posztgraduális formában oktatja az
Állatorvos-tudományi Egyetemen a
homeopátiás gyógymódokat. Bábolna neves állatorvosa úgy gondolja, hogy a most kapott díjat az elmúlt negyven év munkájának és az
évek során folytatott alternatív orvoslási módszerekkel elért sikereinek köszönheti. Nagy Attila István

4. oldal

2009. január

www.btv.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2008. december 18-án tartott testületi ülésrõl
Az év utolsó képviselõ-testületi ülésének elsõ napirendi
pontjában a két ülés között történt eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl hangzott el beszámoló. Itt
kiemelendõ a Zrínyi utcai ingatlan hasznosításával kapcsolatban hozott döntés, amelynek
értelmében az említett ingatlant továbbra is eladásra kínálja
a bábolnai önkormányzat. Ezen
túl szintén megemlítendõ, hogy
az ülésen hozott döntések alapján a képviselõk felhatalmazták
a város önkormányzatát arra,
hogy 30 milliós folyószámlahitelt vegyen fel. Szintén kiemelendõ még, hogy Bábolna önkormányzata felmérést végeztetett az intézményeiben az ott
meglévõ fûtési rendszerekkel
kapcsolatban. A felmérésbõl kiderült, hogy az önkormányzat
mûködtetésében lévõ ingatlanokban három helyen, az általános iskola régi épületében, az
intézményhez tartozó fõzõkonyhán és a városi sportcsarnokban gond van a meglévõ fûtõrendszer energiahatékonyságával. A fûtéskorszerûsítéssel
kapcsolatban azonban mindegyik esetben lépéseket fog ten-

ni a bábolnai önkormányzat. A
régi iskola épületének felújítására szánt pénzösszeget pályázati úton már elnyerte a városvezetés.
A második napirendi pontban módosítást szavaztak meg a
képviselõk a 2008. évi költségvetési rendelettel kapcsolatban.
A változtatás technikai jellegû
volt.
A harmadik napirendi pontban vagyonrendelet módosításról döntöttek a képviselõk.
A negyedik napirendi pontban lakbéremelést szavaztak
meg az egybegyûltek. 2009 január elsejétõl mintegy 8%-os
díjemelésrõl döntöttek a bábolnai képviselõk.
Az ötödik napirendi pontban
közterület használati díj megállapításáról esett szó. A közterület használati díjak a lakbérek
emelésével szemben azonban a
2009-es esztendõben is változatlanok maradnak.
A hetedik napirendi pontban
az eddig érvényben lévõ csatornadíjakat 2009-ben 6,2-6,6 %os emelésérõl döntöttek az egybegyûltek. A kisebb emelés a lakosságra vonatkozik, míg a nagyobb mértékû emelés a vállalkozókat sújtja majd.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
Léber Gabriella
sajtóreferens

,,KÉK-FFEHÉR’’ Ifjásági Információs
és Szolgáltató Ház
OMEGA PARK PLÁZA
A Komárom – Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal, az
IRM pályázati támogatásával létrehozta a „Kék- Fehér” Pláza
programot. Ennek keretében, a szabadidõ park területén egy
olyan térítésmentes segítõ, tájékoztató szolgáltatásokat
mûködtetõ, szocializációs programokat nyújtó lehetõség jött
létre, amely közvetlenül érintkezik a csellengõ fiatalok, fiatal
felnõttek mozgásterületével.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya is együttmûködõ partner a programban. Munkatársaink segítségével a résztvevõk új ismereteket
szerezhetnek a normakövetõ magatartásformákról, a bûnözõvé
válás ill. az áldozattá válás elkerülésének lehetõségeirõl.

A nyolcadik napirendi pontban a helyi építési telkek áráról
szavazott a képviselõ-testület és
úgy döntött, hogy azok árát továbbra is változatlanul hagyja.
A kilencedik napirendi pontban a képviselõk szintén változatlanul hagyták az eddig érvényben lévõ étkezési térítési
díjakat.
A tizedik napirendi pontban
beszámoló hangzott el a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi munkájával kapcsolatban.
A tizenegyedik napirendi
pontban a helyi önkormányzathoz tartozó Idegenforgalmi-,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egész évi
munkájáról tartott beszámolót
Bihari Gábor elnök.
A tizenkettedik napirendi
pontban Cseh László számolt
be az általa vezetett Kulturális
és Sportbizottság éves tevékenységérõl.
A tizenharmadik napirendi
pontban elfogadásra került a
képviselõ-testület 2009. évre
vonatkozó munkaterve.
A tizennegyedik napirendi
pontban Ács város polgármesterének megkeresésére a Bábolnával szomszédos település

szerkezeti és szabályozási tervének módosításához járult hozzá
a helyi önkormányzat. Az
Ácson bekövetkezõ változás
Bábolnát nem érinti.
A tizenötödik napirendi
pontban a Bábolnai Szociális
Gondozási Központ alapító okiratának módosítására került
sor, amelyre azért volt szükség,
mer az intézmény nevet változtatott. Ezen túl Alapellátási Intézmény néven mûködik majd
tovább a Szociális Gondozási
Központ.
A tizenhatodik napirendi
pontban a helyi fogorvosi praxis
helyettesítésével kapcsolatban
tárgyaltak a képviselõk, hiszen
a praxisból távozó dr. Szmodics
Katalin csak 2008. december
31-éig helyettesített. A fogorvosi ellátás azonban annak ellenére, hogy még nincs betöltve az
ellátás április 30-ig biztosított
Bábolnán.
A tizenhetedik Egyebek napirendi pontban az Arra-bona
Hulladékgazdálkodási Rendszer alapító okiratának módosításához járult hozzá a testület.
Nagy Attila István

Az Információs Ház az alábbi témákban nyújt felvilágosítást
a rászorulók és az érdeklõdõk számára:
– álláskeresés, életpálya választás
– sport, szabadidõ
– pszichológiai tanácsadás
– személyiségfejlesztés
– kommunikáció
– lelki egészség megõrzés
– életvezetés
Mindenkit nagy szeretettel várunk ezen az egyedülálló
lehetõségeket nyújtó programon, 2008. .decembertõl - 2009.
májusig, hétfõtõl – szombatig a délutáni órákban, az Omega
Pláza elsõ emeletén lévõ „Kék-Fehér” Információs Házban.

www.btv.hu

Újdonság a Bábolnai Televízióban.
Keresse a www.btv.hu weboldalt.
Válogathat aktuális mûsorainkból,
böngészhet képújság-hirdetések között,
olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi és friss példányait.
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KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK
AZ OKMÁNYIRODA

A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.30–11.00 és 13.00–17.00
az ügyfélfogadás szünetel
12.00–15.00
7.30–11.00 és 13.00–15.00
7.30–11.00

A polgármester fogadónapja:
csütörtök 8.00–12.00
A pénztári órák az ügyfélfogadási idõvel
megegyeznek

BÁBOLNA VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK
közvetlen elérhetõségei

Központ
Polgármesteri titkárság
Jegyzõ
Aljegyzõ
Pénzügy
Pénzügyi vezetõ
Építésügy
Adóügy
Gyámügy
Munkaügy
BTV Kht.

568-000
568-001
568-002
568-003
568-404
568-004
568-005
568-006
568-008
568-403
568-009

INGYENES
PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
2009. január 27-én, kedden, 16 órától
Tartja: Horváth Tímea pszichológus
a Bábolnai Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál
(Ady u. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

DÍJTALAN JOGI TANÁCSADÁS
2009. január 27-én, kedden 15 órától
a Bábolnai Családsegítõ Szolgálatnál (Ady u. 17.).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ügyfélfogadási rendje

Hétfõ
Kedd

8.00–11.30 és 12.30–15.30
ZÁRVA
(telefonos bejelentkezés)
Szerda
8.00–11.30 és 12.30–15.30
Csütörtök
ZÁRVA
Péntek
8.00–12.00
Telefon: 568-400/ 568-401
Fax: 568-402

KÖZPONTI
ORVOSI ÜGYELET
Telefon: 344-770
Az ügyeleti rendelõ címe:
Komárom, Széchenyi u. 1.
(mentõállomás mellett)
A központi ügyelet mûködési ideje:
Munkanapokon
16.00–08.00 óra között
Heti pihenõnapokon
munkaszüneti napokon
08.00–08.00 óra között

KÖNYVTÁRUNK
beiratkozási díjak:

– aktív dolgozók
– GYES-en, GYED-en lévõk,
nyugdíjasok, munkanélküliek,
16 év feletti diákok
– 16 év alatti diákok, pedagógusok,
70 év felettiek

1000,- Ft/év
500,- Ft/év
INGYENES

szolgáltatások díjai:
– Internethasználat (ADSL)
– Fénymásolás
– Nyomtatás: fekete-fehér
szöveg+kép
színes
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

BÁBOLNAI FÓRUM

nyitva tartás:

400,- Ft/60 perc
20,- Ft/A4-es lap
30,- Ft/A4-es lap
50,- Ft/A4-es lap
100,- Ft/A4-es lap
szünnap
11.00–15.00
14.30–17.30
11.00–15.00
14.00–17.00

6. oldal

www.btv.hu

,,És akkor jött a....’’ MIKULÁS
2008. december elején ismét ellátogatott Bábolnára is a Mikulás.
Útját következõ képriportunkkal kísérhetjük végig.
IDÕSEK KLUBJA – Az Idõsek Klubjában kellemes hangulat fogadta. Énekek, versek hangzottak el, majd ajándékokat osztott.

BÖLCSÕDE – A bölcsõdében a legkisebbek megszeppenve vették át ajándékaikat, de a bátrabbak még a szakállát is megsimogatták.

ÓVODA
- Az óvodában elõször a Katicás csoportba látogatott, ahol a gyermekek már nagyon várták.
- Ezután a Pillangós csoportban osztotta ki az ajándékokat a kicsinyek nagy örömére.
- A Sárga csoportban is nagy volt az izgalom a hír hallatára: - Jön a
Mikulás!
- A Kék csoport szobájában is leült néhány percre, s beszélgetett a
gyerekekkel.
- Végül a Piros csoportban fejezõdött be óvodai körútja. Úgy látszik
ebbe az oviba csupa jó gyerek jár, hiszen virgácsot senki sem kapott.

BÁBOLNAI FÓRUM
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ISKOLA – Az iskola aulájában az Anonim Drámacsoport elõadását
a gyerekekkel együtt nézte meg. Ezután a felsõs testvérosztályokkal
együtt betért néhány alsó tagozatos terembe is. Szép énekeket, verseket hallgatott meg, s a bátrabbakkal váltott is néhány szót.

7. oldal

- Az óvoda ablakából sok-sok csillogó szemû gyermek leste, mikor
jelenik meg az udvaron a Mikulás kocsija.
- Ezután a város utcáit járta. Több helyen meg is állt, s a gyermekeknek szaloncukor is jutott bõven zsákjából.
- A Szabadidõközpontnál is sokan várták. Itt a gyerekekkel együtt
nézte meg a Kincsesláda Bábszínház elõadását.

A bábszínházi mûsort követõen a „FIDESZ Mikulás” program vette
kezdetét a Szabadidõközpontban. A hagyományokhoz híven a gyermekek
átvehették ajándékaikat a Mikulástól. Megnézhették a Tiamo Modern
Tánccsoport elõadását, s végül filmvetítéssel ért véget az esemény.

UTAZÓ MIKULÁS – December 5-én délután két órakor indult el
városi körútjára. Elõször az iskola udvarára hajtott, ahova két krampusza is elkísérte.

BÁBOLNAI FÓRUM
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A KOLLÉGIUMI ÉLETRÕL
Bizonyára minden kedves olvasónak akad olyan története, élménye,
amely a diákévekhez és a kollégiumban megtörtént eseményekhez kapcsolódik.
Milyen feladat elõtt áll egy kollégiumi nevelõ?
Azt mondhatom, hogy nehéz szakmai feladat, mert a kollégiumi nevelõ a
közösségek rejtett dimenzióit kutatja, keresi azokat az eszközöket, amelyekkel az egyének és csoportok befolyásolhatók. Figyeli a személyeket, hogy kiben milyen lehetõségek rejlenek, hogyan lehet a személyiséget formálni, az
egyéni képességeket kibontakoztatni, a szociális hátrányokat ellensúlyozni,
az önállóságot és a felelõsségtudatot kialakítani?
A kollégiumnak törvény adta kötelezettsége, hogy tevékenysége során támogassa, kiegészítse a családi nevelést és az iskola oktató-nevelõ
munkáját.
Legfontosabb feladat a közösségi szellem kialakítása, egymás segítése, és a jó hangulat biztosítása.

Tegyünk egy rövid áttekintést a kollégiumok
történetérõl.
A kollégiumi nevelésnek hazánkban több évszázados múltja van. A mélyreható társadalmi
változások következtében természetesen módosultak a céljai, alapelvei, pedagógiai funkciói.
Az újszerû pedagógiai törekvéseknek – 1946
és 1949 között – a népi kollégiumok adtak otthont. Az alsóbb néprétegekbõl származó gyerekek tanulását kívánták segíteni. Nagy jelentõségû feladatokat tûztek a fiatalok elé (újjáépítés,
honismereti és kulturális munka stb.), s a közösségi önkormányzás elveire, öntevékenységre,
önálló és kritikus véleménynyilvánításra nevelték õket. Céltudatosan törekedtek a közösségi
magatartás és gondolkodás, az önnevelési igény
és az aktív, elkötelezett magatartás kialakítására. Ezt a hatalomra törõ baloldali erõk nem tûrték, és politikai megfontolásokból drasztikusan
megszüntették ezen intézményeket.
A szocialista középiskolai kollégiumi rendszer 1957-tõl alakult ki, bizonyos mértékig felhasználta a NÉKOSZ tapasztalatait is. A kollégiumok feladatává tették, hogy tagjaikat közösséggé szervezzék, és megadjanak minden lehetõséget a tanulóknak ahhoz, hogy tanulmányi idejük alatt alaposan felkészülhessenek feladataik-

ra. A tanulás és a közösségi nevelés sajátos lehetõségeivel igyekeztek elõsegíteni, hogy az akkor
hivatalos világnézet és erkölcs alapjaival rendelkezõ fiatalok kerüljenek a termelõmunkába és a
felsõfokú intézményekbe.
A kollégiumok – munkájuk lényegébõl következõen – nevelésközpontú intézmények voltak,
melyek a fiatalok aktivitásának, önnevelésének,
önállóságának kialakítását szorgalmazták. A
kollégiumok nem csupán szállást, étkezést és –
tanári felügyelet mellett – tanulást biztosító, néhány nevelési területen tevékenykedõ régi típusú internátusok, illetve diákotthonok, hanem a
nevelési folyamatot sokoldalúan, differenciáltan
kibontakoztató, az értékek átadására törekvõ,
személyiségformáló intézmények voltak.
Az 1961. évi 3. törvény az oktatásról még nem
szólt a kollégiumokról, azok feladatairól.
Az 1985. évi I. törvény – emelve a kollégium
szerepét, rangját – már a következõképpen fogalmazta meg funkcióját, feladatait: a kollégiumok célja, hogy lehetõvé tegyék az iskolai tanulmányok folytatását elsõsorban azoknak a fiataloknak, akik az iskola székhelyétõl távol élnek,
megfelelõ bejárási lehetõségeik nincsenek, vagy
családi, illetõleg szociális körülményeik miatt a
tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben hiányoznak. E cél érdekében tagjainak otthont nyújt, segíti õket tanulmányaik végzésében, lehetõséget ad önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, mûvelõdésükhöz,
testedzésükhöz, s a szabadidõ tartalmas eltöltéséhez. Kimondja továbbá a törvény, hogy a kollégium a feladatait a közösség közremûködésével látja el, s a közösségi életet a tagok önkormányzati szervei irányítják.

Az 1993-as, majd az 1999-es közoktatási
törvény megerõsíti, növeli a kollégiumok szerepét, funkcióit, s tételesen megfogalmazza –
A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak alapján elkészítendõ – kollégiumi pedagógiai program tartalmi követelményeit, kritériumait, emelve ezáltal is az intézmény szakmai rangját.
E legutóbbi törvényi szabályozás szerint a
kollégium alapfeladata megteremteni a feltételeket az iskolai tanulmányok folytatásához
azoknak, akiknek a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez a
lakóhelyükön nincs lehetõségük, illetve akiknek a tanulásához a szülõ nem tudja biztosítani a megfelelõ feltételeket. E funkció betöltéséhez szükséges általános követelmények mindenütt hasonlóak, ugyanakkor ezek konkrét tartalmát a helyi adottságok, specialitások jelentõsen befolyásolják.
Az újabb szabályozás szerint a kollégiumban a nevelés mellett oktatómunka is folyik.
Az intézet pedagógiai programjának ezért
nemcsak a nevelés alapelveit és célkitûzéseit
kell meghatároznia, hanem a tanuló fejlõdését,
tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, sõt az önálló életkezdést elõsegítõ tevékenység alapelveit is.
A tanulóifjúság mindenkor vonzódott és
vonzódik a társas kapcsolatokhoz, mert társasközösségi lény, és keresi az együttes élményeket.
Néhány példa a Pettkó-Szandtner Lovas
Szakiskola Kollégiumában a szabadidõs tevékenységi programokra, melyek fõleg örömszerzõ, és képességfejlesztõ feladatot látnak el.

Kézmûves foglalkozások alkalmával különbözõ technikákkal ismerkedhettek meg az érdeklõdök.
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Kollégiumi Leg..Leg..Leg.. verseny keretében megtudhattuk, hogy ki miben a legjobb?

A közös ünneplésre több alkalom adódik, ahol az egyéni kezdeményezések kerülnek elõtérbe.
A sportfoglalkozások kitartásra, összefogásra és
közös sikerélményhez juttatják a fiatalokat.
A tanulószobán a felzárkóztatás és az egyéni
képességek kibontakoztatása történik.
A szakmai gyakorlaton a lótenyésztés és belovaglás tudományát sajátítják el a tanulók, ami
mindig nagy kihívást jelent a tanulók számára.
Heti két alkalommal gyakorolhatják a lovaglást
és a fogathajtást.

KÖZÖS SPORT
December 12-én találkozott elõször a Bábolnai Általános Iskola 8. a osztálya és a Lovas Szakiskola 9., 10. évfolyama egy játékos
testnevelés óra keretében.
A közös játékot Pelczéder Zoltán igazgató
és Csongrádi Péter testnevelést tanító kollégák
szervezték, és vezették le.
Az izgalmas két tanórát nagy érdeklõdéssel
várták a tanulók, és a lelkes szurkoló társaik.

Jelenleg csak egy szeletkéjét érintettem a kollégiumi életnek, és azt, hogy milyen programokkal tesszük vonzóvá a tanulás mellett a diákok
mindennapjait.
A kollégiumi évek alatt szeretnénk megerõsíteni a közösségtudatot és az egyéni siker jelentõségét a mai összekuszálódott értékrendszerben.
Bierbauer Imréné
szaktanár

Itt nem az erõfölény volt a jellemzõ, hiszem nagyon hasonló képességekkel rendelkeztek a diákok. A fõ cél volt a mozgásigény
kielégítése, a jó hangulat megteremtése, és a
versenyszellem kialakítása.
A feladatok között szerepelt:
– Teremfoci mérkõzés, ahol a lányok is
megmutathatták képességüket;
– Kosárra dobások, amit a 8. osztály nyert
meg;
– Kosárlabda mérkõzés;
– Játékos sorversenyek, amit szintén a 8.
osztály nyert meg.

A versenyt követõen játékos hangulatú
eredményhirdetés következett, ahol örömmel
vetté át a tanulók a jutalmakat.
Kipirulva, elfáradva, de pozitív élménnyel
fejezõdött be a közös találkozó.
Csongrádi Péter tanár úr tavaszra tervezi
a következõ rendhagyó tanórát és játékot.
A diákok nevében megköszönöm a szervezést, amiben õk is részt vettek.
Bierbauer Imréné

BÁBOLNAI FÓRUM
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ELISMERÉS ÉS JUTALOM
Örömmel tölt el mindenkit, ha a jól elvégzett munkáját elismerik, jutalomban részesítik, ami nem csak pénzben fejezhetõ
ki, hanem bíztató szavakban, mosolyban,
oklevélben, vagy ahogy az idei évben is történt egy színházi mûsorral, közös vacsorával.
Konkrétan mire gondolok?
Arra, hogy Bábolna város önkormányzata, az IKR Zrt., a Ménesbirtok Kft., a Bábolna Shagya Kuratóriuma, a PettkóSzandter Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium vezetése az év vége felé közeledtével
színházi mûsorral ajándékozta meg a település lakóit, a cégek munkatársait, az iskola tanulóit, akik még egy közös vacsorán is
részt vehettek.
A „Hotel Menthol” színházi elõadást a
dunaszegi amatõr színjátszócsoport tagjai
mutatták be, akik nem elsõ alkalommal léptek fel városunkban. Ekkor szerepeltek elõször közönség elõtt a kollégium táncosai is.

ELISMERÕ OKLEVELET kaptak 2008.
évben: Cséri Zsófia 12. évfolyamos lótenyésztõ tanuló, illetve Jenei Sándor 12. évfolyamos lótenyésztõ tanuló, akik példamutató magatartásukért, sikeres tanulmányi
eredményükért, és a gyakorlaton végzett kiemelkedõ munkájukért kapták az oklevelet.
A könyvjutalmat Rozmán Ferenc gyakorlatvezetõ tanár, és Csongrádi Péter kollégiumvezetõ adta át.
Õk példaként állíthatók a többi tanuló
elé.

Bízunk abban, hogy ezzel az elismeréssel
sikerül növelni a tanulók önbecsülését, ami
újabb motiváló erõ lehet további tanulmányaikban.
Megköszönjük támogatóinknak a rendezvények szponzorálását, és azt, hogy fontosnak tartják a fiatalok munkájának elismerését.
Bierbauer Imréné
tanár

Hírek a Rákóczi Szövetség
novemberi és decemberi programjaiból

A nevelés fontos eszköze a fiatalkorúak
jutalmazása, amelynek pedagógiai célja a
pozitív viselkedésmódok megerõsítése, a
hibák leküzdése, ezáltal a helyes irányú személyiségfejlõdés elõsegítése. Ezt a célt tûzte ki az iskolavezetés, amikor a tanulók
munkáját közös vacsorával jutalmazták, és
átadták a 2008. év Elismerõ Oklevelét.

A felvidéki iskolások Bábolnát és Pannonhalmát érintõ tanulmányi kirándulását követõen
kapott meghívást a Bábolnai
Szervezet az Gímes-KolonyZsére-Lédec Alapiskola Szülõi
Szövetsége által szervezett Reprezentációs bálra, melyre 2008.
novemberében, Zsérén került
sor. A jó hangulatú estélyen a
Szülõi Szövetség elnöke és Maga Judit igazgató köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve, hogy a
Bábolnai Szervezettel folytatott
együttmûködés fontos lelki és gyakorlati támasza a Zoboralján mûködõ magyar iskolában folyó oktató-nevelõ
munkának.
A szlovákiai Vágsellyére látogattak
2008. december 6-án az oroszlányi és a
bábolnai Rákóczi Szövetség küldöttségei, akiket Csizmadia Károly, az ottani
társszervezet vezetõje és helyettese,
Kerék András hívott meg. A találkozón
a civil közösségek jövõ évi programtervét egyeztették, közös rendezvények
megszervezésérõl állapodtak meg, valamint az egyéb kiemelt jelentõségû eseményeken történõ együttes részvételrõl. A vezetõk délutáni programjuk során a vágsellyei mûvelõdési házat keresték fel, ahol részt vettek a szlovák társszervezet tragikusan elhunyt alapító el-
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nöke, Szatmáry György tiszteletére
megrendezett Szól a nóta… c. zenés
emlékesten.
December 13-án Oroszlányba látogatott a Rákóczi Szövetség küldöttsége a
testvérszervezet évzáró rendezvényére.
Az évértékelõ ünnepségen, majd az azt
követõ vidám hangulatú zenés esten
többek mellett dr. Halzl József országos
elnök és Rajnai Gábor oroszlányi polgármester, valamint a szlovákiai Léva
és Vágsellye képviselõi is részt vettek.
Az évzáró ünnepségen elismerések
átadására is sor került. „Pro Probitate”
(A helytállásért) kitüntetõ oklevelet vehetett át a testvérszervezethez méltó,
szoros együttmûködésért a bábolnai
Rákóczi Szövetség.
Faragóné dr. Novadovszky Nóra
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Új üdvözlõ táblák fogadják
a településre érkezõket

2008. december 20-án az
Alfa-Girod Kft. a település
bevezetõ útjai mellé, Bana,
Ács és Nagyigmánd irányából
kihelyezte a település új üdvözlõ tábláit.
A Képviselõ-testület májusi
ülésén döntött arról, hogy a
település régi faszerkezetû
üdvözlõtábláit, amelyek az
idõjárás viszontagságai következtében megrongálódtak és
megkoptak új, modernebb kivitelûre cserélje.
A beérkezett árajánlatok
alapján a gyõri székhelyû Alfa- Girod Kft-t bízta meg a kivitelezéssel. Az õ munkájukat

dicsérik településünk utcanév
táblái, a városavató tábla, valamint az információs tábla
elkészítése is. A táblák elkészítése 1.500.000 forintba került.
A kiegészítõ táblákon feltüntetésre került három testvértelepülésünk – Arden,
Sieghartskirchen és Hidaskürt
– neve és címere is.
Az új üdvözlõ táblákkal az
önkormányzat szeretne hozzájárulni a település arculatának szebbé tételéhez, a településünkre érkezõ vendégek
és látogatók városunk hírnevéhez méltó üdvözléséhez.

Hurrá, újra itt a tél!

GUSTAIOLO

HÍREK

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

Ismét torkos csütörtök
2009. január 15-én 12 órától záróráig

Ízelítõ kínálatunkból:
Tárkonyos vadraguleves

900,- Ft helyett 450,- Ft

Bélszín „Rossini” (libamáj, gomba),
burgonyakrokett
3200,- Ft helyett 1600,- Ft
Mákos maffin, áfonyaöntettel

500,- Ft helyett 250,- 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!

A tartósan fagypont alatti hõmérséklet hatására befagytak
állóvizeink. Egybefüggõ jégréteg alakult ki az Ölbõi tavon is, mely
hamar odavonzotta a korcsolyázás kedvelõit. Szerencsére a jég
vastagsága és minõsége egyaránt megfelelõnek bizonyult, így a téli
sportok szerelmesei biztonságban érezhették magukat a tó jegén.
Azért nem árt az óvatosság, fõként a partmenti, nádas területek
közelében, és ott, ahol a horgászok lékeket vágtak.

Rendelje meg menüjét nálunk még a tavalyi áron 550,- Ft-ért.
Minden pénteken megrendelheti a következõ hétre.
Kétféle fõétel közül választhat ugyanazon az áron.
Bábolna területére ingyenes házhozszállítás.
A környezõ településekre 30,- Ft-os felárral.

ÉTKEZÉSI JEGYEKET,
VALAMINT ÜDÜLÉSI CSEKKET IS ELFOGADUNK!
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Év elején sokat tûnõdünk azon, vajon mit hoz majd az új esztendõ. Fogadalmakat
teszünk, terveket szövögetünk, álmodozunk.
Elsõ havi irodalmi rovatunk is egy kis kedvcsináló az új esztendõhöz. A nagy dán
meseíró, ANDERSEN tollából olvashatnak egy kedves történetet a tizenkét hónapról,
ahogy azt az író képzelete elénk varázsolja.
E csodaszép mesével kívánok én is minden kedves olvasónak egészségben, örömökben gazdag nagyon boldog új esztendõt.
Veresné Szkocsek Mária

Andersen: Tizenketten a postakocsin
Csikorgott a fagy, szélcsend volt, a
tiszta ég csupa csillag.
- Bumm! - ágyúlövés köszöntötte
az új esztendõt; Szilveszter éjszakája
volt, és tizenkettõt kongattak a toronyban.
- Tra-ra! Tra-ra! - zengett a kürt.
Jókora postakocsi állt meg a városkapu elõtt. Tizenkét utasa volt, többen
nem is fértek volna el benne.
- Éljen! Éljen! - hangzott ki a vidám köszöntõ a házakból, ahol teli
poharak csendültek össze az új esztendõ tiszteletére.
- Boldog új esztendõt! Jó szerencsét,
egészséget, takaros kis feleséget! Baj,
bosszúság elkerüljön az új esztendõben! - kívántak egymásnak szerencsét
az emberek.
Rázták egymás kezét, összekoccantották poharukat, hogy csak úgy csengett. Javában folyt az ünnepi vigasság, amikor a postakocsi tizenkét utasával megállt a város kapuja elõtt.
Ugyan kiket hozhatott? Az utasoknak rendben volt az útlevelük,
málhával érkeztek, még ajándékot is
hoztak nekem, neked, mindenkinek a
városban. Kik lehetnek, s mit hoztak
nekünk?
- Jó reggelt! - köszöntötték a kapu
õrét.
- Jó reggelt! - felelte az, mert az
óra már elkongatta az éjfelet. Aztán
megkérdezte az elsõ utast, amikor kilépett a kocsiból:
- Mi a neve? Mi a foglalkozása?
- Nézd meg az útlevelemben! Tudsz
olvasni! - felelte az elsõ utas. - Én: én
vagyok!
Szép szál legény volt, prémes bekecset, prémmel bélelt csizmát viselt.
- Az vagyok, akiben annyian reménykednek. Látogass meg holnap,
újévi ajándékot kapsz tõlem. Rézpénzt
meg ezüstpénzt hajigálok az emberek
közé, bálokat rendezek, harmincegy
bált, ennyi éjszaka áll rendelkezésemre. A hajóim jég közé fagytak, de a
szobámban jó meleg van: Kalmár vagyok. Január a nevem.
Nyomban utána a második utas
szökkent le nagy vidáman a postakocsi hágcsóján, álarcosbálok, komédiák, táncos mulatságok fõ-fõ mestere.

Nem volt nála egyéb, csak egy nagy
hordó.
- Ebbõl a hordóból ugranak majd
ki farsangkor a jókedv ördögei! - kiáltotta. - Mert mulatni akarok meg
mulattatni, amíg tart az élet, mert az
egész családból az én idõmet szabták a
legrövidebbre. Csak huszonnyolc napom van. Talán megtoldják még egy
nappal, de az se sokkal több. Éljen a
vígság!
- Tilos a csendháborítás! - intette
rendre az õr.
- Nekem ugyan nem tilos! - kiáltotta hetykén az utas. - Karnevál hercege vagyok. Február a nevem.
Elõbukkant a harmadik utas is.
Ösztövér legény volt. Ínséges formájú,
mint a böjt maga. Idõjóslással foglalkozott, s az bizony nem valami zsíros
hivatal. Nem volt rajta egyéb dísz,
csak egy kis ibolyacsokor a gomblyukában; de nagyon apró ibolyákból.
- Március, hopp! - kiáltott rá a
negyedik, aki nyomban utána lépett
ki a kocsiból, és meglökte az elõtte állót. - Ugorj be az õr szobájába, jó
puncsot fõztek ott, érzem a szagát!
De ez a negyedik csak lódított,
áprilist akart járatni a társával, így
mutatkozott be az õrnek. Bolondos legénynek látszott, olyannak, akinek
több az ünnepnapja a munkás napjánál.
- Föl-alá táncol a kedvem! - rikkantotta. - S ahogy a kedvem tartja,
esõ esik, vagy nap süt. Sír az egyik
szemem, nevet a másik, ezt csinálják
utánam! Csupa nyári ruha van a ládámban, de nem vagyok bolond, hogy
fölvegyem! Itt vagyok! Tavaszi lakkcipõben, de téli kesztyûben megyek sétálni vasárnap.
Nyomában egy hajadon libbent le
a kocsiról.
- Május vagyok! - mutatkozott be.
Bükkfalevél színû selyemruhát viselt, kökörcsin koszorút a hajában;
szagosmüge illata áradt a ruhájából
olyan erõsen, hogy az õr eltüsszentette
magát. - Egészségére! - mosolygott rá
a hajadon. Ó de gyönyörû szép volt!
Énekel is, de nem a színházban, hanem kinn a zöld erdõben, a maga gyönyörûségére.

- Most jön a menyecske! - kiáltották, s lesegítették az ifjú Június aszszonyt a kocsihágcsón.
Szép, sudár teremtés volt, rátarti és
fürge mozgású. Látszott rajta, azért
jött a világra, hogy munkára tanítsa
az álomszuszékokat. De lakomát is
adott, méghozzá az esztendõ leghosszabbik napján, hogy vendégeinek
ideje legyen a sokféle jót elfogyasztani.
Járhatott volna a maga hintaján is,
de postakocsin döcögött a társaival,
ezzel is mutatva, hogy cseppet sem gõgös. Különben sohasem utazott egyedül: mindenüvé elkísérte öccse, a Július.
Piros arcú legény volt ez a Július,
szalmakalap hetykélkedett a fején.
Kevés málhája volt, nem is jó a nagy
melegben sokat cipelni, csak fürdõsapkáját meg úszónadrágját lóbálta a
kezében.
Aztán az anyja következett, Augusztus asszonyság. Ez aztán ügyes
asszony volt! Gyümölcsöt árult, halastavai voltak, érett kalászú gabonaföldjei. Széles szoknyájában szaporán jött-ment, csak úgy égett a kezében a munka, maga hordta a kancsót
a mezõre az aratóknak. - Arcod verítékével szerzed a te kenyeredet! - ez
volt a jelszava.
De az aratóünnepen aztán nem
sajnálta a jókedvet a munkásembertõl.
Utána egy férfi lépett ki a kocsiból,
festõféle volt, a színek mestere: Szeptember. Ha akarta, vörösre, aranyosra, barnára festegette az erdõ minden
zöld levelét. Munka közben feketerigók hangján fütyörészett; ráérõs idejében komlósört erjesztett, mert ehhez is
értett. Egy festékesdoboz meg egy nagy
ecset volt minden útipoggyásza.
Földesúr formájú bátyja követte a
sorban; most is a szántás-vetés járt az
eszében, egyre azon törte a fejét; elvetett-e mindent idejében. De a vadászat örömeirõl se feledkezett meg: vadászpuska csöve meredt Október uraság válla mögött, vadászkutya szökdelt a sarkában, dió csörgött-zörgött a
tarisznyájában. Temérdek málhája
volt, még egy újfajta ekét is hozott
magával. Egyre csak a földrõl beszélt,
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de alig lehetett érteni a szavát bátyja
hangos prüszkölésétõl meg krákogásától.
Olyan náthás volt ez a szegény
November, hogy lepedõt használt zsebkendõnek, de még így, betegen is el kellett kísérnie a béreseket az új helyre,
ahová beszegõdtek. Azzal vigasztalta
magát, hogy majd kigyógyul a meghûlésbõl, ha fát fûrészel - mert egy fatelep fûrészmestere volt. Estelente fakorcsolyákat faragcsált a parasztgyerekeknek, mert tudta, hogy hamarosan szükségük lesz rá.
Utolsónak az öreg December anyóka kászálódott le a kocsiról. Parazsas
fazekat hozott a kezében, mégis didergett. De a szeme fénylett, mint két
tiszta csillag. Másik kezében virágcserép: egy zsenge kis fenyõ zöldellt
benne.
- Ezt mindenüvé magammal viszem - mondta. - Ápolom, gondozom,
hogy karácsonyig nagyra nõjön, és
színes gyertyácskák, aranyalmák, bábuk teremjenek az ágain. Akkor alája ülök magam is, elõveszem a meséskönyvemet, és mesélek belõle a gyerekeknek. Azok csöndben ülnek, hallgatnak, de a karácsonyfa ágain megelevenednek a bábuk, a kis viaszangyal a fa csúcsán megrázza aranyporos szárnyát, s leröppen a gyerekekhez,
megcsókolja õket.
- No, mehet a kocsi tovább! - kiáltott a városkapu õre. - Megvan mind
a tizenkét utas. Jöhet a következõ postakocsi!
- Elõbb ezt a tizenkettõt bocsátjuk
be a kapun - mondta a városkapitány. - Lépjenek be sorra, egymás
után! Az útlevelük itt marad, egy-egy
hónapig érvényes mindegyik. Tessék
belépni, Január uraság!
A Január nem kérette magát.
Majd jövõ ilyenkor elmondom, mit
hozott nekem a tizenkét utas; nekem,
neked, mindnyájunknak. Most még
nem tudom, s azt hiszem, nem tudják
õk maguk sem, mert különös idõket
élünk.
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Ökumenikus adventi együttlét

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje
Január
Január

„Ádám óta vajúdott az emberiség,
megszabadulni a sötét, félelmet keltõ
erõtõl, amelynek terhe mindig is túlságosan görbítette meg az ember hátát.
Fényre, a megvilágosított élettérbe, a
külsõ és belsõ ellenség elõli biztos menedékbe vágyakozik mindenki, aki tudja,
hogy van menedéke. A gyarló embernél
erõsebb, õnála szilárdabb, hitelesebb,
hatalmasabb, olyan, aki még a halált is
le tudta gyõzni, és aki kinyújtott kézzel
várja, hogy tétovázó kezünket odanyújtsuk neki. Jézus Krisztus. Énekkel, imával mindig is meg lehetett hívni, vendégül lehetett látni a Lélek mécsesénél üldögélve. Általa növekedhetett meg az
önerõ a túléléshez, a lelkihez és a testihez. Általa indultak és indulnak a lábunk alatt utak, ösvények kifele az örvénylõ marakodásból, élethabzsolásból,
az önmagából kifordult életrendbõl.
Énekelve új nyelvet beszélhet minden
ember, és ezt a nyelvet beszélve sokkal
könnyebb élni, örülni és Õt meghallani
és megérteni.” (Écsi Gyöngyi)
2008. december 8-án a Bábolnai
Protestáns Templomban Écsi Gyöngyi adott karácsonyi koncertet Régi magyar népi imádságok, mesék és énekek címmel.
Az elõadó Révkomárom mellett,
Hetényben él férjével és két gyermekével, munkálkodik a helyi református gyülekezet lelkészeként,
egyházi kórusvezetõként. Hittancsoportokat és gyerekbábcsoportot
is vezet. A 90-es évek elején a
Ghymes együttes nõi hangja is volt
pár évig. Egyetemista korában kezdett gyûjtõmunkába Ágh Tibor
szárnyai alatt a Zoboralján, majd

késõbb Gömörben, miközben önálló elõadói pályát kezdett énekesként és mesemondóként szólóban
és neves mûvészek mellett, valamint bábszínészként is.
A templom zsúfolásig megtelt a
koncert estéjén. A mûsort MolnárVarga Péter református lelkész nyitotta meg. A közönség örömmel
hallgatta az énekeskönyvekbõl ismert dallamokat a felgyûjtött ékes
díszítésekkel, és meghatottsággal a
nép ajkán született imádságos énekeket, melyek a régmúltban élt és
az örökségüket továbbvivõ és átadó
felvidéki emberek mély hitérõl tanúskodnak. Derûs pillanatokat
idéztek a tanulságos mesék, melyek
mind az Isten bölcsességérõl tettek
bizonyságot bölcs humorral.
„A koncerten zsoltár-variáció,
imádság, népmese, gyógyító ráolvasás,
karácsonyi ének hangzik el. Mindmind bizonyságtétel, évezredes tudásról,
ösztönrõl, a felsõbb hatalom elõtt meghajló bölcs alázatról szól és kihallatszik
belõle a megtartó üzenet. Az elõadás mely közös énekléssel végzõdik - elhangozhat különbözõ felekezetek templomaiban egy eltökélt próbálkozásként, hogy
megnyisson egy kaput, amelyen belépni
nem minden nap adatik meg.”- olvashattuk a koncert ajánlásaként, és ez
a kapu meg is nyílt minden résztvevõnek, aki nyitott szívvel hallgatta
az Écsi Gyöngyi által tolmácsolt évezredes, szent titkokat.
A koncert támogatója a Rákóczi
Szövetség Bábolnai Szervezete volt,
melynek egyik célja a felvidéki mûvészek és kulturális örökség bemutatásának elõmozdítása és az összmagyarság egységének hangsúlyozása az adventi szeretet-közösségben, várakozásban.
Écsi Gyöngyi a koncert zárómondatában kihangsúlyozta, hogy amíg
a szép magyar szó és a magyar ének
zeng bárhol a Kárpát-medencében,
addig nem számít, hogy hol vannak
az országhatárok, mert addig él
összetartozásunk.
Faragóné
dr. Novadovszky Nóra

18. vasárnap, 11 óra
25. vasárnap, 11 óra

Február 01. vasárnap, 11 óra
Február 08. vasárnap, 11 óra
Február 15. vasárnap, 11 óra
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter lelkész
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:
Molnár-Varga Szilvia
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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje
JANUÁR 18. vasárnap, 15 óra
Igét hirdet JORSITS ATTILA evangélikus teológus hallgató
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343.664
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu
www.evangelikus.lap.hu
http://enekeskonyv.lutheran.hu/
http://www.lutheran.hu/z/honlapok/protestans
http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna

JANUÁR
4-én vasárnap
11-én vasárnap
18-án vasárnap
Február
1-jén vasárnap

10.15 órakor szentmise
Vízkereszt
10.15 órakor szentmise
Urunk megkeresztelkedése
10.15 órakor szentmise
Évközi 2. vasárnapp
10.15 órakor szentmise
Évközi 4. vasárnap

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.
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KARÁCSONY
A következõ néhány oldalon a településünk intézményeiben megrendezett karácsonyi programokba tekinthetnek be képes összeállításunkon keresztül.
Advent elsõ vasárnapját megelõzõ pénteken az általános iskola emeleti aulájában meggyújtották az elsõ adventi gyertyát. Az alsós diákok
versekkel és énekkel köszöntötték a karácsonyi ünnepkör kezdetét.
Mindezt minden péntek reggel elsõ tanórájuk elõtt megismételték
mindaddig, amíg mind a négy adventi gyertya nem ragyogott asztalkájukon.

A karácsonyt megelõzõ hetekben mindenki lázasan készülõdik a szeretet ünnepére. Az általános iskolában több éves hagyomány, hogy a
gyermekek rajz és technika órákon készült alkotásaiból kiállítást rendeznek. Természetesen a helyszínen, a játszóházban is lehetõség volt karácsonyi díszeket, apró ajándékokat készíteni. Vállalkozó kedvû pedagógusok, egy szülõ és a családsegítõ munkatársa irányításával kedves
karácsonyi ajándékokat, angyalkát, tésztadíszeket, gyöngydíszeket, fali képet és ajtódíszt készíthettek kicsik és nagyok. Az ötletes meglepetéseknek bizonyára mindenki nagyon örült karácsony estéjén.

Az Idõsek Klubjában a korábbi évek hagyományaihoz híven óvodások adtak elõ karácsonyi mûsort, majd dr. Horváth Klára polgármester
köszöntötte nyugdíjasainkat. Városunk önkormányzata nevében karácsonyi ajándékot is átnyújtott a klubtagoknak, ami ezúttal egy székre
helyezhetõ hát és lábmasszírozó berendezés.
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Településünk óvodájában a tavalyi sikerre való tekintettel óvónõk
készültek karácsonyi mûsorral. Elsõként karácsonyi dallamok csendültek fel alkalmi énekkaruk tolmácsolásában, majd hangulatos bábjátékot adtak elõ, aztán a piros csoport ovisai léptek színre, akik a közeledõ ünnephez kapcsolódó versekkel, dalokkal lepték meg társaikat, és
természetesen a közös éneklés sem maradhatott el. Ezt követõen a „Didergõ király” címû mesét játszották el az óvó nénik nézõközönségük
legnagyobb örömére.

15. oldal

Az általános iskolában az egy évvel ezelõttihez hasonlóan az intézmény minden tanulója és dolgozója együtt ünnepelt. Kicsik és nagyok,
tanárok és diákok közös, szívet melengetõ produkciókkal készültek.
Végül a két óriási torta ismét kellemes karácsonyi meglepetésnek bizonyult.
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készítõ verseny alkotásaiból gyönyörû szép kiállítás lett, melyet
Antos Gáborné mézeskalács faluja egészített ki. A mûveket
egész délután csodálhatták a látogatók. Közben a játszóházban
Gellár Éva és Gula Miklós segítségével csuhéból, szalmából, pattogatott kukoricából készíthettek díszeket a vállalkozó kedvûek, valamint megismerkedhettek a gyertyamártás rejtelmeivel. Akik meleg teára vágytak, a Cseperedõsök
által mûködtetett ingyenes teaházban többféle ízbõl válogathattak és
kóstolhattak. A forgatagban
egyszercsak éneklõ asszonyok je-

Karácsonyi készülõdés
A karácsonyi készülõdés advent idején kezdõdik. Vannak,
akik elkezdenek vásárolni, míg
mások elkezdik készíteni az ajándékokat. Többen a szívüket, lelküket készítik fel a szeretet ünnepére. Városunk körforgalmában
egy adventi koszorút helyeztünk
el, melyen - a szokáshoz híven –
advent elsõ vasárnapjától kezdve,
hetenként mindig egy „gyertyával” több gyulladt ki. Bízunk abban, hogy ezek a „gyertyalángok”
is melegséget vittek az ünnepet
várók szívébe.

Karácsonyt megelõzõ hét elején felállították „városunk karácsonyfáját” a Kereskedõ udvar
mellett. Az óvodások és iskolások
sok szép díszt készítettek és
akasztottak rá, de sajnos az idõjárás mostoha volt, így ezek nagy
részét az esõ „lemosta”.
December 19-én délután karácsonyi vásár és játszóház vette
kezdetét a Szabadidõközpontban.
A vásárban az óvoda, az Idõsek
Klubja és a Cseperedõk KH.
Egyesület saját maguk által készített díszeit, mézeskalácsait vásárolhatták meg az érdeklõdõk. A
korábban meghirdetett betlehem
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lentek meg. A Cseperedõk Néptáncegyüttes „szülõi csapata” lepte
meg betlehemes elõadásával az
egybegyûlteket. Kis idõ múlva
kezdõdött a betlehem készítõ verseny eredményhirdetése. A zsûri
úgy döntött, hogy minden alkotónak ad díjat, így ki-ki a maga érdemeiért vehette át jutalmát dr. Horváth Klára polgármestertõl. Bízunk abban, hogy a jövõben többen vállalkoznak betlehem készítésére. Végül az esti órákban mindenki élményekkel, ajándékokkal,
saját maga által készített díszekkel, gyertyákkal térhetett haza.
T. S.
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A településünkön mûködõ zene és mûvészeti iskola növendékei adtak hangulatos karácsonyi koncertet a Szabadidõközpont színpadán.
Egyéni hangszeres produkciók mellett felléptek az intézmény mûvészeti csoportjai is.
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Karácsony szenteste a református templom istentiszteletén a gyülekezet fiatal hívei adtak elõ betlehemes elõadást.

Karácsony másnapján – ha valaki korán kelt – vidám, báránybõrbekecsbe öltözött társasággal találkozhatott Bábolna utcáin. Õk régi népi hagyományt ápolnak: a regölést.

ISKOLAI HÍREK
Arany János anyanyelvi verseny
December hónapban rendezték meg Budapesten az Arany
János anyanyelvi verseny országos döntõjét. Iskolánkat hárman képviselték: Csatlós Natália negyedik, Németh Noémi
és Suhayda Viola ötödik évfolyamos tanulók. A megmérettetésen a 13. helyezést érték el mindhárman. Gratulálunk!

Szenteste a katolikus templomban is ünnepi hangulat uralkodott.
Az éjféli misét megelõzõen a gyermekek itt is betlehemes játékkal kedveskedtek a híveknek.

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének szervezésében,
valamint
a Bábolna Város Önkormányzata támogatásával
2009-ben is megrendezésre kerül
a

Hagyományos
Bábolnai Borverseny
Az elõzõ évektõl eltérõen az idén korábban lesz a verseny.
IDÕPONT:
2009. február 20. (péntek) 18.00 óra
HELYSZÍN:
Ötösfogat étterem, Zsolnay kávéház
A részletes információ a következõ lapszámban
és a meghívóban.
A rendezvény fõ védnöke:
Cseh László – önkormányzati képviselõ,
BBE-elnök
További információ és jelentkezés:
Tel.: 20/824-8491 és 34/ 568-037, 20/43-00-703
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Elvennék a tavat
a horgászegyesülettõl?

2008. december 13-án szokásos
évi végi gyûlését tartotta az Ölbõtavi Horgászegyesület, természetesen az Ölbõi-tó mellett található
csárda épületében.
A gyûlés ugyan a szokásoknak
megfelelõen zajlott, azonban az
egyik téma mégis rendkívülivé tette a szombati napon tartott taggyûlést. Nagy felháborodást váltott
ugyanis ki az, hogy az Ölbõ-tó tulajdonosa a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. - a horgászegyesület vezetõsége szerint – mondvacsinált okokra hivatkozva vissza
akarja venni a horgászegyesülettõl a
tó felett gyakorolt üzemeltetési jogot. Érdemes megjegyezni, hogy a
horgászegyesületnek 2010-ig érvényes bérleti joga van az említett területre.
Arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy a Ménesbirtok Kft. vissza
szeretné venni a bérleti jogot a horgászegyesülettõl, Balogh István
elnök azt mondta, hogy a tó bérbeadója egy környezetvédelmi felmérést végeztetett, amely elmarasztalta az általa vezetett egyesületet a
tevékenysége miatt. A Ménesbirtok
Kft. által a horgászegyesületnek írt
levél tartalmát most itt nem teszszük közzé, de összességében elmondható, hogy a felmérés elhanyagoltnak és gondozatlannak minõsítette a tavat és közvetlen környezetét. Balogh István az Ölbõtavi
Horgászegyesület elnöke azt állítja,
hogy a levélben velük szemben
megfogalmazott kritikák vala-
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mennyi állítása hamis. Balogh István azt is kifogásolja, hogy a környezetvédelmi felmérés jegyzõkönyvét szerették volna õk is megkapni, azonban helyette a horgászgyûlésen is felolvasott, a Ménesbirtok Kft. által megküldött levél érkezett, így a bérbeadó által készíttetett felmérés jegyzõkönyvét a
horgászegyesület tagjai december
13-áig nem láthatták. Az Ölbõ-tavi
Horgászegyesület azt is kifogásolta,
hogy nem velük közösen járták be a
felmérés készítõk a terepet.
A felmerült problémák és kérdések tisztázása végett meghívást kapott dr. Mezei László a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója is, aki az ülésen
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni. Lapunk késõbb
megkereste a Ménesbirtok vezetõjét, aki lapzártánkig nem tudott
nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.
Történt persze más is a gyûlésen,
hiszen Szabó Ferenc személyében új
titkárt választott az Ölbõ-tavi Horgászegyesület.
A horgászegyesület a Ménesbitokkal kapcsolatos ügyeken kívül
a szervezeten belüli fontos személyi
kérdésekrõl is dönteni készül a január 10-én tartandó közgyûlésen.
Az ügynek tehát folytatása következik, amit reményeink szerint februári lapszámunkban már a másik
fél álláspontjának ismertetésével
tudjuk közölni.
Nagy Attila István

A 17. BÁBOLNAI
SAKKFESZTIVÁL
VERSENYKIÍRÁSA
Célja: Megyénk amatõr sakkozóinak kívánunk díjazott
versenyzési és találkozási lehetõséget biztosítani.
Idõpont: 2009. január 31-én 8 órakor (regisztrálás 7 órától)
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola
Nevezés idõpontja: 2009. január 28-ig
Nevezési díj: egységesen 200,- Ft/fõ,
amit a helyszínen kell fizetni.
Szükség esetén számlát tudunk adni.
Nevezési cím: Bierbauer Imre, 2943. Bábolna, Toldi M. u. 24.
Napközben a 34/369-220-as telefonszámon (Ált. Iskols
száma), vagy faxon a 34/568-154-es számon.
Este 34/369-710 vagy 70/520-4323 számon.
Az AMATÕR fogalma: 1900 értékszám alatti sakkozók.
Figyelem! A megyei csapatbajnokságban, vagy annál magasabb
osztályban versenyzõ diákok a felnõttek között, vagy a RAPID
versenyen indulhatnak értékszámtól függõen.
KATEGÓRIÁK:
1. Alsós lányok
2. Alsós fiúk
Az 1-2. kategóriában a 4. osztályosnál nem idõsebb lányok és
fiúk indulhatnak, akik még nem játszottak országos döntõben,
illetve lásd még az amatõr fogalmát.
3. Felsõs lányok
4. Felsõs fiúk
A 3-4. kategóriában a 8. osztályosnál nem idõsebb lányok és fiúk nevezhetnek, akik még nem játszottak országos döntõben,
illetve lásd még az amatõr fogalmát.
5. Középiskolás lányok
6. Középiskolás fiúk
Az 5-6. kategóriában a 13. osztályosnál nem idõsebb fiatalok,
és lásd még az amatõr fogalmát.
7. Felnõttek az 1900 értékszám alatti sakkozók.
8. Nyugdíjasok 1900 értékszám alatt
9. Fortuna
10. Komárom-Esztergom megye nyílt Rapid bajnoksága,
melyben bárki indulhat, akinek a megyében játékengedélye van.
DÍJAZÁS:
A kategóriák 1-3. helyezettjei tárgyjutalomban részesülnek.
Oklevelek is nyerhetõk.
Különdíjak kiadására is lehetõség nyílik.
A díjak résztvevõktõl függõen változnak.
A versenyt végigjátszók között az eredménytõl függetlenül
ajándékokat sorsolunk ki.
Játékidõ és versenyforma:
Általában svájci rendszerben gondolkodunk,
2x15 perc játékidõvel.
Tisztelettel kérem a csapatokat, hogy két indulónként
egy sakk-készletet és órát hozzanak magukkal!
A nevezés és versenykezdés idõpontját szíveskedjenek
pontosan betartani!
BÜFÉ A HELYSZÍNEN ÜZEMEL.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Bábolna, 2009. január 05.
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Bierbauer Imre
szervezõ
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Téli futsaal gyermekkupa indul
2009. januárjában.
Négy helyszínen folynak a küzdelmek.
A házigazdák Bábolna, Esztergom, Szár és Tata.
Településünk sportcsarnokában január 17-én
és január 24-én rendeznek fordulókat.
Január 17.,
1990. január 1. után született játékosok:
„A” csoport:
Csémi Medosz; Ácsi Kinizsi; Dadi KSE;
Bábolna SE
„B” csoport:
Ete SE; Komáromi VSE; Mocsa KSE;
Nagyigmándi KSK

Sport

Teke - Teke - Teke
Rangos egyéni tekeverseny Bábolnán
Három helyszínen: Sopronban, Csornán és a bábolnai Szabadidõközpontban mûködõ tekepályán került megrendezésre
december 11-én és 13-án a
2008. évi Gyõr Városi Tekeverseny nõi és férfi egyéni bajnoksága, melyen a tekézõk a döntõbe jutásért küzdöttek. A tizenhárom nõi és 57 férfi versenyzõ
két napon keresztül igyekezett
megmutatni egyéni teljesítményének legjavát. Persze ilyenkor
legfontosabb – mivel olyan
sportágról van szó, mely mind
fizikai, mind szellemi értelemben komoly koncentrációt igényel – a pillanatnyi teljesítõképesség, mely néha felborítja az
általános tendenciákat.
A BSE tekézõi közül szinte
minden játékos indult a meg-

mérettetésen, ideértve az NB
II-es, és tartalék csapat tagjait
is. Elmondhatjuk, hogy kitûnõen szerepeltek tekéseink, hiszen a helyszínenkénti tizenhat
továbbjutóból Bábolna három
játékost is magáénak mondhat.
Második helyen jutott döntõbe
Balom Sándor, kilencedikként
Körmendi Zoltán, tizenkettedik
helyen pedig Szilágyi András
szerzett jogosultságot a döntõben való szereplésre.
A tekeverseny döntõjére
egyébként szintén Bábolnán kerül sor, mégpedig február 14-én
és 15-én, melynek sorsolását
igyekszünk idõben közreadni,
hogy településünk sportszeretõ
közönsége szurkolhasson a bábolnai versenyzõknek.

Január 24.,
1995. január 1. után született játékosok:
Ácsi Kinizsi; Ete SE; Imi SZUSE Bokod;
Kocsi Kse; Komáromi VSE; Bábolna SE

FARSANGI
FOCI KUPA
2009. február 08. (vasárnap)

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!

Bábolna Város Sportcsarnok.

Hirdetési díjaink 2009. évben:

1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

Kezdési idõ: 9 óra
Várjuk a csapatok jelentkezését.

9600
5700
2850
1500

Ft
Ft
Ft
Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

Bõvebb információ

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Szilágyi Ágnes 30/417-92-36

Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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Változások a BSE labdarúgó-szakosztályának
vezetésében
Megyei elsõ osztályú labdarúgócsapatunk az elmúlt õszi szezonban nem
éppen úgy teljesített, mint ahogy az tudásukhoz, az egyesület múltjához képest elvárható lett volna. A BSE vezetõi már a bajnokság közben látták a
problémákat, változtatásokat azonban
csak a bajnoki fordulók befejeztével, a
téli szünetben foganatosítottak.
Lapunkat Szabó Ferenc, a Bábolnai
Sportegyesület elnöke tájékoztatta a
bekövetkezett személyi változásokról,
melyeket igyekszünk hitelesen olvasóinkkal közölni, viszont véleményekrõl,
a focicsapat háza tájáról majd következõ lapszámunkban szándékozunk tudósítani.
Elnök úrtól megtudtuk, hogy távozott a felnõtt csapat élérõl Szabó Attila
edzõ. Helyette a legalkalmasabbnak
Nagy Lászlót, az utánpótlás szakág eddigi vezetõjét találták a posztra, aki
magas szintû edzõi minõsítésekkel rendelkezik, továbbá komoly labdarúgói
és szakvezetõi múlt áll mögötte. Mind-

ezek mellett lemondott posztjáról Joós
István szakosztályvezetõ, aki munkahelyi és egyéb elfoglaltságaira való tekintettel kérte felmentését. Az õ feladata-

Utánpótlás focitornák
– a legifjabbak, akiknek
novemberben nem sikerült
Egy elmaradt, pontosabban szólva
megismételt focitornáról van alkalmunk
beszámolni, melyet eredetileg a mûfüves
labdarúgópályán bonyolítottak le Nagy
László szakágvezetõ szervezésében még
november 8-án, és résztvevõi a 2000. január 1. után született gyermekek voltak –
illetve lettek volna. Akkor – amint azt
elõzõ lapszámunkban megírtuk – a bábolnai csapat kivételével minden résztvevõ együttes túlkoros játékosokat szerepeltetett, így nem volt értelme a díjak kiosztásának. Nagy László úr akkor úgy
döntött, hogy egy késõbbi idõpontban –
jelesül december 13-án - újból megrendezik a legifjabb korosztály számára a
megmérettetést. A szervezõknek erre
már a sportcsarnokban nyílt alkalmuk az
idõjárás viszontagságai miatt.

A küzdelmekben négy együttes vett
részt, a következõ eredmény született:
1. Gyirmót
6 pont
2. Ászár
6 pont
3. Komárom
3 pont
4. Bábolna
3 pont
Gólkirály: Kovács Viktor (Komárom).
Legjobb mezõnyjátékos: Kiss Tamás
(Gyirmót).
Legjobb kapus: Kiss Balázs (Ászár).
Legsportszerûbb csapat: Bábolna.
Legjobb bábolnai góllövõ: Olexa Barnabás.
Legjobb bábolnai védõ: Szele Csaba.
Legsportszerûbb játékos: Bujáki Bálint (Bábolna).
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it – ideértve a szakosztályvezetõi feladatokat, a focipálya létesítményvezetõi, karbantartási munkáit is – Nagy
László úr fogja ellátni.
Nem mellékesen, de Szabó Ferenc
elnök úr fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Nagy Lászlóra a fent említetteken kívül azért is esett a választás, mert
valaha – az 1970-es évek közepén – két
szezonban is tagja volt a BSE labdarúgócsapatának. Hosszú élvonalbeli labdarúgói és szakvezetõi pályafutása során visszatért Bábolnára, és élete céljának tekinti a labdarúgás utánpótlásának kérdését. Tagja a „Bábolnai Öregfiúk” focicsapatának, akik felajánlották
segítségüket az utánpótlás problémáinak megoldásában, így fontos közvetítõ
szerepet tölthet be az idõsebb és fiatalabb korosztály között.
Persze az utánpótláskorú labdarúgók sem maradnak szakvezetõ nélkül,
hiszen Nagy László továbbra is foglalkozik a korosztályos focistákkal edzõként, kivéve az ifjúsági csapatot, melyet
Csongrádi Péter, a lovasiskola kollégiumvezetõje, testnevelõ fog átvenni.
Természetesen õ is rendelkezik megfelelõ képesítéssel és tapasztalattal, és a
lovasokkal való jó viszonynak köszönhetõen remélhetõleg több labdarúgó
fog játszani az ificsapatban.
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VII. TÉLI TEREMLABDARÚGÓ KUPA
Nyolc csapat részvételével december 7-én ismét útjára
indult a hagyományos Téli Teremlabdarúgó Kupa
településünk sportcsarnokában.
A korábbi évekhez képest ugyan kevesebb együttes nevezett a közel három hónapon át tartó mérkõzéssorozatra,
a meccsek színvonala, a játék kiegyensúlyozottsága javult.
Több korábbi résztvevõ gárda egyesítette erõit, mint például a két ácsi csapat, illetve a banaiak, akik a „Szûzoltókkal” együtt alkotnak immár ütõképes társaságot.
Már az elsõ fordulót követõen kirajzolódni látszottak az
erõviszonyok, hiszen a tavalyi bajnok „Márkaszerviz” ellentmondást nem tûrõ határozottsággal gyõzte le ellenfeleit úgy, hogy négy forduló után még gólt sem kaptak. Az
ácsiak remekül kezdtek, õk is elkezdték hengerelni ellenfeleiket, de a harmadik és negyedik fordulóra mintha kicsit alábbhagyott volna a lelkesedés. A banai csapat lehet
a torna egyik meglepetése, hiszen eddig még õk is a veretlenek közé tartoznak, és már a második helyet birtokolják.
A „T-Kopiker” együttese még nem igazán talált magára, a
fiatal kocsi gárda pedig már javuló teljesítményt mutat. A
tárkányiak meglehetõsen hullámzóan teljesítenek, míg a
szendi csapat számára már felvillant az elõbbre jutás lehetõsége. A komáromi együttes hiába játszik tetszetõs, szép
focit, ellenfeleit egyelõre nem sikerült egyszer sem legyõzni.
Az 1. forduló mérkõzései (2008. december 7.):
Rózsaszín Lódobogás Ács–Másnapos Banda Kocs
Régi Csibészek Komárom–T-Kopi Trans Bábolna
Csak Tárkány– BANAKER Bana
Szend SE – Márkaszervíz Bábolna

11:5
3:5
3:6
0:12

5.
6.
7.
8.

T-Kopi Trans Bábolna
Régi Csibészek Komárom
Csak Tárkány
Szend SE

Mérkõzés
1
1
1
1
1
1
1
1

Pont
3
3
3
3
0
0
0
0

Gólarány
12:0
11:5
6:3
5:3
3:5
3:6
5:11
0:12

A 2. forduló mérkõzései (2008. december 14.):
Másnapos Banda Kocs – Szend SE
Márkaszervíz Bábolna – Csak Tárkány
T-Kopi Trans Bábolna – Rózsaszín Lódobogás Ács
BANAKER Bana – Régi Csibészek Komárom

5:2
3:0
0:6
2:1

2. forduló után a bajnokság állása:
1. Márkaszervíz Bábolna
2. Rózsaszín Lodobogás Ács
3. BANAKER Bana
4. Másnapos Banda Kocs

Mérkõzés
2
2
2
2

Pont
6
6
6
3

Gólarány
15:0
17:5
8:4
10:13

3
0
0
0

5:9
4:7
3:9
2:17

A 3. forduló mérkõzései (2008. december 21.):
09:00 Rózsaszín Lódobogás Ács – BANAKER Bana
09:55 Másnapos Banda Kocs – T-Kopi Trans Bábolna
10:50 Csak Tárkány – Szend SE
11:45 Régi Csibészek Komárom – Márkaszervíz Bábolna

1:4
3:4
7:3
0:3

3. forduló után a bajnokság állása:
1. Márkaszervíz Bábolna
2. BANAKER Bana
3. Rózsaszíni Lódobogás Ács
4. T-KOPIKER Trans Bábolna
5. Másnapos Banda Kocs
6. Csak Tárkány
7. Régi Csibészek Komárom
8. Szend SE

Mérkõzés
3
3
3
3
3
3
3
3

Pont
9
9
6
6
3
3
0
0

Gólarány
18:0
12:5
18:9
9:12
13:17
10:12
4:10
5:24

A 4. forduló mérkõzései (2009. január 4.):
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

4:3
2:3
1:0
4:2

4. forduló után a bajnokság állása:

Az 1. forduló után a bajnokság állása:
1. Márkaszervíz Bábolna
2. Rózsaszín Lódobogás Ács
3. BANAKER Bana
4. T-KOPI Trans Bábolna
5. Régi Csibészek Komárom
6. Csak Tárkány
7. Másnapos Banda Kocs
8. Szend SE

2
2
2
2

1. Márkaszervíz Bábolna
2. BANAKER Bana
3. Rózsaszín Lódobogás Ács
4. T-KOPIKER Trans Bábolna
5. Másnapos Banda Kocs
6. Csak Tárkány
7. Szend SE
8. Régi Csibészek Komárom

Mérkõzés
4
4
4
4
4
4
4
4

Pont
12
12
6
6
6
3
3
0

Gólarány
19:0
16:7
18:10
11:16
16:19
12:15
9:27
7:14

Legjobb góllövõk:
Rózsaszín Lódobogás Ács: Skuba 4, Somogyi 1, Mészáros 1, Kubola
1, Balázs 2, Tóth A. 5, Kovács 3, Nagy 1,
Másnapos Banda Kocs: Gombik 4, Zsülinszky 2, Csonka 3, Farkas
1, Kovács 5,
T-K
Kopi Trans Bábolna: Végh 4, Pauer 1, Szabó R.2, Romhák 1,
Borzuk 1, Kalamár 1, Horváth T. 1,
Régi Csibészek Komárom: Beiberger 2, Herczeg 1, Lencse 1, Varga 1,
Vígh L. 2,
Csak Tárkány: Sárközi G. 6, Horváth L. 4, Dömötör 2,
BANAKER Bana: Szedlacsek Z. 5, Szedlacsek S. 8, Márkus 2, Bíró 1,
Márkaszervíz Bábolna: Gyécsek K. 4, Ollé I. 8, Pohl 3, Rózsahegyi 2,
Pankovics 2
Szend SE: Kiss 5, Pográcz 1, Bazsó 1, Bakulár 2,
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II. Ovis Mikulás Kupa
December 6-án már második
alkalommal rendezett településünk sportcsarnoka Szilágyi Ágnes szervezésében óvodáskorú
gyermekek számára labdarúgó
tornát. A Mikulás-nap alkalmából megrendezett kupára ezúttal három csapat nevezett:
Ászár, Héreg-Tarján és természetesen Bábolna apró labdarúgó palántái kergették a labdát a
sportcsarnok küzdõterén. Versenyen kívül még egy együttes is
pályára lépett, mégpedig az egy
évvel ezelõtti bábolnai ovis-csapat tagjai, akik a mostani bábolnai ovisokkal játszottak bemutató mérkõzést a szépszámú közönség legnagyobb tetszésétõl
övezve. A gyermekek hihetetlen elánnal harcoltak a labdá-

ért, fáradhatatlanul szaladtak
az ellenfél kapuja felé, hogy
gólt érhessenek el. Minden
egyes mérkõzés külön élménynyel szolgált a nézõk számára,
de az ifjú játékosok õszinte gólöröme volt a legnagyszerûbb
látvány.
A nap fénypontja a szánkóval, krampuszai társaságában
érkezõ Mikulás volt. Batyujában a szaloncukron és a gyümölcsön kívül érmeket is hozott, melyeket a csapatoknak
adott át. A mérkõzésekre helyi
és vidéki gyermekek és szüleik
látogattak el, akik együtt örülhettek a Mikulás ajándékainak.
A mérkõzések végeredményeképp az Ászár csapata lett
az elsõ 6 ponttal, második a Bá-

Az elsõ helyezést elért ászári csapat

A harmadik helyet a Héreg-Tarján együttese szerezte meg

A bábolnai óvodások focicsapata, akik ezúttal a képzeletbeli dobogó
második fokára állhattak fel.

A résztvevõk közösen a Mikulással

A bemutató mérkõzés másik bábolnai együttese

bolna együttese 3 ponttal, harmadik helyet pedig HéregTarján csapata szerezte meg.
Minden csapat oklevelet és serleget kapott.
Legtechnikásabb
játékos
Olexa Máté (Bábolna), gólki-
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rály Zséfár Roland (Ászár) 4
góllal. Kupán kívül külön indult
és bemutató mérkõzést játszott
a 2007-ben megrendezett elsõ
Ovis Focikupán szerepelt bábolnai ovisok csapata. Õket különdíjban részesítettük.
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Óévbúcsúztató Szilveszteri Focikupa
A sportcsarnok az év utolsó napjaiban is szolgált programmal a labdarúgás kedvelõi számára. Szilágyi
Ágnes szervezõmunkájának köszönhetõen immár hatodik alkalommal zajlott december utolsó
szombatján az „Óévbúcsúztató
Szilveszteri Focikupa” elnevezésû
labdarúgó torna.
Ezúttal nyolc együttes nevezett
az éjszakába nyúló rendezvényre,
akik Gyõrbõl, Tatáról, Tárkányból,
Mezõörsrõl,
Nagyigmándról,
Szõnybõl, és természetesen Bábolnáról vettek részt a teremtornán.
Mint látható, rendkívül sokszínû
volt a résztvevõk palettája, elsõsorban Bábolna környékérõl, de meszszebbrõl is akadtak vállalkozó kedvû focisták.
A szervezõk két csoportra osztották a csapatokat, akik körmérkõzéses formában döntötték el a
helyezéseket. Aztán a csoportok elsõ két helyezettje játszhatott a végsõ gyõzelemért, a végsõ helyezésekért. A döntõ mérkõzést már az éjszaka kellõs közepén játszotta a

„Bástya Sörözõ Bábolna”, illetve a
„Hasszán Tata” gárdája. Rendkívül
színvonalas, korrekt játékkal kezdõdött a döntõ, kiegyenlített küzdelem folyt a pályán. Aztán egy, a
játékosok által vitatott játékvezetõi
ítéletnek köszönhetõen elszabadultak az indulatok, melyek sorozatossá váltak, és rányomták bélyegüket
a mérkõzésre. A végén szinte „vérre menõ” küzdelmet vívott egymással a két, egyébként remek focistákból álló csapat, de a rendes játékidõben nem tudták döntésre vinni a
dolgot. Hetes rúgások következtek,
melyekbõl a „Hasszán Tata” gárdája jött ki gyõztesen, így idén õk
nyerték el a kupát.
A teremtorna során egyébként
kitûnõ mérkõzéseket láthatott a
közönség, sportszerû, színvonalas
labdarúgásnak lehettek tanúi a
sportcsarnokba látogatók. A szabályok betartását három játékvezetõ:
Cseh László, Csillag József és Nagy
Ferenc igyekezett betartatni. A
rendezvényen a jó hangulatról zene, büfé és a mérkõzések izgalma

A gólkirály címet Gyüszi Levente (Hasszán Tata) kapta

A legjobb kapus címet Csóka László (Haverok Nagyigmánd) nyerte

A tombola fõdíját, egy élõ malacot, Keszthelyi László etei lakos nyerte

A torna gyõztese a ,,Hasszán Tata’’ csapata

gondoskodott. Mint minden évben,
most is a tombolán értékes nyeremények kerültek kisorsolásra. A
fõdíjat, egy élõ malacot Keszthelyi
László etei lakos nyerte.
HELYEZÉSEK:
1. Hasszán Tata
2. Bástya Sörözõ Bábolna
3. Haverok Nagyigmánd
4. Házi Tej Szõny
5. Csoda 13 Mezõõrs
6. REPLAY Tárkány
7. ALL-IN Bábolna
8. PIA Gyõr
Legjobb Kapus: Csóka László
(Haverok Nagyigmánd)
Gólkirály: Gyüszi Levente 10 gól
(Hasszán Tata).
TÁMOGATÓK:
PEGANO-PIG Kft., Kiss Sándor
Bábolna, IKR Zrt., Bábolna Város
Önkormányzata, Tóth Tibor
Aranypatkó étterem, Árvarázs Bolt
Bábolna, Ferenc Katalin látszerész,
Misztótfalusi Kft. Bábolna, Popovics György, Hoffer és Hoffer Kft.
Gyõr, Lovasbolt Bábolna, Irodacentrum Kft. Bábolna, Nagy Fe-
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renc, Csillag József, Cseh László játékvezetõk, Pábli Zsolt, Vida Pékség Bábolna, Kovács Ferenc Gazdabolt Bábolna.

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
Nyomda:
Misztótfalusi Kft. Bábolna

