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AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ L APJA

Tisztelt Bábolnaiak!

2009!
Ismét eltelt egy év! Ismét egy kilométerkõ, melyet magunk mögött kell
hagynunk, mert visszatérni nincs hova, s mert utunkat – bármilyen rögös
is – végig kell járnunk.
Nehéz volt az elmúlt év, mindenki számára küzdelmes. Magánszemélyek,
családok, üzleti vállalkozások, társaságok egyaránt megsínylették.
2010!
Igen, új évet kezdtünk már pár napja. Reményeink szerint könnyebb és
jobb lesz, mint az elõzõ év volt. Sokszor mondtuk már ezt, de úgy vélem
mindig optimistának kell lenni.
S azt is tudni kell végre elfogadni: hogy csak együtt, egymással szót értve
juthatunk egyrõl a kettõre! Deák Ferenc, a haza bölcse úgy fogalmazott,
hogy „boldogulásunk elsõsorban önmagunktól függ”. De természetesen a
közösségben! Hisz különbözhetünk bármennyire egymástól, egyek vagyunk mégis. Az egybetartozásunk nem kérdéses.
S így az év fordulóján emlékezzünk arra is, hogy elõdeink, szüleink áldozatos szeretete tett bennünket azzá, amik vagyunk. Nélkülük más volna az
életünk !
Településünk a 2009-es évben pályázatainknak köszönhetõen sokat fejlõdött, bízunk benne ez így lesz ebben az évben is.
Sok még a tennivalónk, de természetesen megfontoltan tesszük dolgunkat
jövõnk, gyermekeink jövõje érdekében. Hisz mindannyian felelõsek vagyunk életünkért, családunkért, szûkebb közösségünkért, a városért, a közélet alakulásáért.
Ehhez – s a mindennapjaikhoz – kívánok most mindenkinek erõt, egészséget a 2010-es évre. Otthon, a mieink közt pedig szeretetet, békességet és
sok – sok örömet.
Isten éltesse mindnyájunkat!
Isten éltesse Bábolnát!
dr. Horváth Klára polgármester

Karácsony Bábolnán
Lapunkban képes beszámolókat találhatnak a város
karácsonyi eseményeirõl

Szilveszteri mulatság nyugdíjas módra
(Tudósítás a 2. oldalon.)

Ötven éve jóban-rosszban
Cikkünk a 3. oldalon.

ÚJÉVI VERS
B orongós napok tûnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha,
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erûs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre,
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai.

TEKE:
Körmendi Imre
korosztálya
legjobbjai közt

Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idõ,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövõ!

Az ifjú tekézõ tehetség,
Körmendi Imre, a BSE
ifjúsági játékosa, december
12-én és 13-án kvalifikálta
magát a szolnoki országos
döntõbe.
Cikkünk a 22. oldalon

K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe.
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak.
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!
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vek ha múltok, ha elszálltok napok
idámságot, örömet számolatlan adjatok.
lfusson most az óévnek malaca,
öbbé ne legyen senkinek panasza.
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Bábolnaiak látogatása San Gimignanoban
Bábolna
Önkormányzata
évek óta próbálkozik olasz
testvértelepülési kapcsolat kialakításával. Ez a próbálkozás a
megvalósulás szakaszába lépett!
2009. tavaszán Marco Lisi
polgármester vezetésével látogatott el San Gimignano-i dele-

lasztások voltak, az új polgármester Giacomo Bassi lett.
Megválasztását követõen rövid
idõn belül meghívta Bábolna
vezetését viszontlátogatásra városába. 2009. december 2-tól –
5-ig tartó utazásunk során megismerkedhettünk
San

dr. Horváth Klára polgármester, Giacomo Bassi polgármester
gáció Bábolnára. Nagyon tetszett nekik településünk, már az
itt-tartózkodás elsõ napján az
együttmûködés lehetõségeirõl
beszéltek.
Olaszországban 2009. elsõ
félévében önkormányzati vá-

Gimignano új vezetésével, a településsel, annak idegenforgalmi látványosságaival. A delegáció tagjai voltak dr. Horváth
Klára polgármester, Szaxon J.
Attila vezérigazgató, Nagy Lajos vezérigazgató – helyettes,

Nagy Lajos vezérigazgató-helyettes, dr. Horváth Klára polgármester,
Giacomo Bassi polgármester, G. Nagy Ágnes tolmács, Szaxon J. Attila
vezérigazgató
BSE elnöke, valamint G. Nagy lyes egyeztetésünk során megálÁgnes tolmács. A kinn-tartóz- lapodtunk az együttmûködés lekodás során rendkívül szívélye- hetséges irányaiban, így többek
sen fogadtak bennünket, megis- között a kulturális élet és sport
merkedhettünk a toszkán étel- területén történõ együttmûkökülönlegességekkel, s a finom désben. Szóba került egy 2010.
olasz borokkal. San Gimignano évi bábolnai mûvészcsoporti
az UNESCO világörökség ré- fellépés San Gimignano-i fesztiszeként mûemléki védettséget válon, vagy esetleg egy Bábolna
élvez, középkori városi hangu- – San Gimignano focimérkõzés.
Bízunk abban, hogy sikerül
lat uralkodik a település egész
ezt az olasz kapcsolatot minterületén.
Giacomo Bassi polgármester denki számára hasznossá tenni!
úrral történt többszöri szemé-

Szilveszteri mulatság
nyugdíjas módra
Minden év végén, Szilveszter közeledtével a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ és városunk önkormányzata óévbúcsúztató batyus bálra invitálja Bábolna
nyugdíjasait. Az eseményre december 30-án a Szabadidõközpontban került sor.
Mint mindig, most is nagy népszerûségnek örvendett a mulatság, az asztaloknál elkelt minden ülõhely. A bált Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ nyitotta meg, majd dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte az egybegyûlteket.
Amint Szõke Tamás, nyugdíjasaink kedvenc zenésze a „billentyûk közé csapott”, gyorsan megtelt a táncplacc, hiszen ez a korosztály imád táncolni. A táncot az Idõsek Klubjának vidám mûsora szakította meg mintegy negyed órára. A
tréfás, jelmezes elõadás idõutazásra invitálta a nézõket a divat, az öltözködés jegyében.
Természetesen a bálok közkedvelt „tartozéka”, a tombolasorsolás sem maradhatott ki a programból, melynek során sok ajándékot vihettek haza a szerencsések.
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Ötven éve jóban-rosszban
A mozi, a pocsolya, meg a karikagyûrû

1957 egy esõs délutánján Zalka Irén
barátnõjéhez indult, akivel egy mozifilmet szerettek volna megnézni. Az út
szélén ballagó lányt egyszer csak egy pocsolyán áthajtó motoros telefröcskölte
sárral. A figyelmetlen vezetõt Grónyi

Gyulának hívták, aki késõbb megpróbálta kiengesztelni a szemrevaló teremtést. A két fiatal összeismerkedése ezt
követõen filmbe illõ volt. A snájdig motoros tervéhez szövetségesül megnyerte
a mozi pénztárosát, aki a következõ elõ-

adásra „véletlenül” épp az Irénke melletti széket neki tartotta fenn. Talán az
akkor megnézett film, talán az õszinte
bocsánatkérés tette, de hamarosan karikagyûrû ragyogott a fiatalok ujján. Két
esztendõvel késõbb, december 5-én pedig kimondták a boldogító igent. Az
1959-ben tett fogadalmat ötven esztendõvel késõbb ismét megerõsítették dr.
Horváth Klára polgármester elõtt. Újra
felhúzták egymás ujjára az örökkévaló-

ságot jelképezõ karikagyûrût és a hitvesi csók sem hiányozhatott. Az aranylakodalomra eljött Marika lányuk, Gyula
fiuk, három unokájuk, rokonaik, barátaik, a kedves ismerõsök. Az ötven
együtt töltött esztendõ emlékére Bábolna Város Önkormányzata egy félszáz virágszálból összeállított virágkosarat
ajándékozott az örökifjú házaspárnak.
- bm -

NAGYADÓZÓK FOGADÁSA
A bábolnai önkormányzat minden év végén fogadást rendez azoknak a cégeknek,
vállalkozásoknak, amelyek a település kiemelt adózói közé tartoznak. A „nagy-adózók” fogadására 2009. december 10-én, a polgármesteri hivatal dísztermében került sor.
Dr. Horváth Klára, Bábolna polgármesterasszonya az eseményen tartott ünnepi
köszöntõjében felhívta a figyelmet arra, hogy a településen nagy volumenû fejlesztések, építkezések folynak. A jelenleg zajló, néhol már befejezett építkezések mindegyike nagyrészt pályázati pénzbõl valósult meg, vagyis a város pénze valójában csupán az „állagfenntartásra” lenne elegendõ. Dr. Horváth Klára a legnagyobb, már folyamatban lévõ pályázatok közül kiemelte a több mint 200 millió forintból megvalósuló iskola-felújítási-, valamint az alig kisebb értékû Egészségügyi Központ épületfelújítási és fejlesztési munkálatait.
Bábolna polgármestere külön köszönetet mondott azoknak a cégeknek, amelyek
adójukat a város kasszájába fizetik be, hiszen mint mondta, ezek az adóforintok kellenek az önkormányzat intézményeinek zavartalan mûködtetéséhez és ahhoz, hogy
a már sokszor említett sikeres pályázatok önrészét a város vezetése elõ tudja teremteni. Dr. Horváth Klára köszöntõ szavai végén arra kérte a meghívottakat, hogy véleményeikkel, építõ kritikáikkal segítsék a bábolnai önkormányzat munkáját, hiszen
a település fejlõdéséért mind az ott lakók, mind pedig a település vezetése egyaránt
felelõs, ezért mindig és mindenkor közösen kell cselekedniük.
Cikkünk végén úgy gondoltuk, számot adunk arról, milyen volumenû cégek, vállalkozások mûködnek jelenleg Bábolnán. Tesszük ezt egyrészt az önkormányzat ké-

résére, másrészt pedig azon tévhitek eloszlatására, miszerint településünkön egyre
kevesebb kis- és nagyvállalkozás mûködik. Kérjük, ítélje ki-ki maga értékrendje szerint.
100.000,- Ft alatt adózók száma
114
100.000,- Ft és 500.000,- Ft között adózók száma
86
500.000,- Ft és 1.000.000,- Ft között adózók száma
20
1.000.000,- Ft és 5.000.000,- Ft között adózók száma
29
5.000.000,- Ft felett adózók száma
14
Nagy Attila István

Évösszegzés a horgászegyesület házatáján
A 2009-es év problémákkal, vitákkal, megoldásra
váró kérdésekkel kezdõdött az Ölbõ-tavi Horgászegyesület életében. Hosszas vajúdást követõen, a gondokat
megtárgyalva, az egyesület és tagjai érdekeit szem elõtt
tartva a vezetõség túljutott a nehézségeken és rendezte sorait.
Az egyesület évzáró, évösszegzõ értekezletét december 29-én tartotta a Szabdidõközpontban, melyen a
tagság nagy része megjelent. Balogh István elnök úrtól
megtudtuk, hogy 152 fõ bejegyzett tag horgászhatott a
tavon. A tagdíjakból 4.655.000,- Ft bevételük származott, míg a napijegyes horgászok mintegy másfél millió forintot fizettek az egyesület kasszájába. Bábolna
Város Önkormányzata is támogatta a horgászokat 150
ezer forinttal.
Természetesen bevételeik nagy részét halvásárlásra,
telepítésre, a tó karbantartására fordították. Elnök úr
beszélgetésünk során kiemelte, hogy a gazdasági vál-

ság õket is komolyan érintette, hiszen a halárak is
emelkedtek. Mégis öt alkalommal telepítettek az
Ölbõi-tóba halakat több mint hat millió forint értékben. Majd hét mázsa ponty, ötszáz kiló afrikai harcsa
és másfél mázsa amur állt fogásra készen. A horgászok
ebbõl személyenként 30 db-ot foghattak ki évente, az
ezen felüli mennyiséget már napijegyre vihették haza.
Az évzáró közgyûlésen több változtatást is elfogadott
a tagság. Ezek közül a legfontosabb, hogy nem emelkedik a tagdíj – marad tagonként 30 ezer forint -, de a
kifogható halak számát 25 db-ra mérsékelték. Az újonnan belépõ tagok számára 50 ezer forint az elsõ éves
díj. A napijegyek árát viszont növelték, 2010-ben már
3.500,- Ft-ot kell fizetni ezért.
A taggyûlésen döntés született arról is, hogy az árak
kiszámíthatóságát figyelembe véve a tóba kora tavaszszal és késõ õsszel telepítsenek halakat, így talán csökkenteni tudják a költségeket. Ezáltal ugyan kevesebb
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hal kerülhet a tóba, de sportszerû horgászattal, kíméletes bánásmóddal remek kikapcsolódásra nyílik továbbra is mód.
Az Ölbõi-tó karbantartásával kapcsolatban Balogh
István fontosnak tartotta elmondani, hogy a tulajdonos
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft-vel konszolidálódott
az egyesület viszonya, a szükséges munkálatokat egymás közt megosztva igyekeznek vonzóvá tenni ezt a
környezetet mind a horgászok, mind pedig a kirándulók számára.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tájékoztató a 2009. december 17-én tartott testületi ülésrõl
Bábolna Város Önkormányzatának
képviselõi december 17-én tartották az
év utolsó testületi ülését. Az elsõ napirendi pontban a szokásoknak megfelelõen beszámoló hangzott el a két ülés
között történt eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról, valamint a bizottságok által hozott döntésekrõl. Az elsõ napirendi pontban elhangzottakból
többek között kiemelendõ két elismerésben részesült, bábolnai véradó neve.
Egyikük Katona László, aki 103-szoros
véradóként november 27-én a Parlamentben, míg Zábrádi János 70-szeres
véradóként november 30-án Tatabányán vehetett át kitüntetést.
A bizottságok által hozott döntések
közül szintén említést érdemel az Országzászló Emlékmû újralétesítésével
foglalkozó döntés, amelynek értelmében az emlékmû létesítésérõl a jövõ év
folyamán a város költségvetési helyzetének függvényében szavaznak majd a bizottságok.
Az Idegenforgalmi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott a Pannon Takarékszövetkezet
tábláinak kihelyezésével, annak érdekében, hogy a takarékszövetkezetet ezen
túl könnyebben meg lehessen majd találni.
Szintén az elsõ napirendi pontban
esett szó a 2009. évi faültetésekrõl,
amelyek során a bábolnai önkormányzat összesen 58 darab fát ültetett a településen, valamint a lakosságtól kért véleményt azzal kapcsolatosan, hogy
2010-ben Bábolna mely területén folytassák a további parkosításokat. A választás végül a Sportcsarnok környékére
esett.
A második napirendi pontban került
sor az önkormányzati bérlakások 2010.
évi lakbérének megállapítására. A képviselõ-testület 5%-os inflációkövetõ bér-

emelést szavazott meg, kivéve a szociális helyzet alapján kiutalt bérlakásokat,
amelyek bérleti díja 2010-ben nem
emelkedik. A költségelvû bérlakások
bérleti díja azonban nettó 725
Ft/hó/m2-re, míg a piaci alapú bérlakások havi díja komfortos lakás esetében
nettó 315 Ft/hó/m2-re, összkomfortos
lakás esetében pedig nettó 370
Ft/hó/m2-re növekszik majd 2010. január elsejétõl.
A harmadik napirendi pontban került módosításra a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló rendelet, amely során a város képviselõi a sírhelyek árát és
a temetéssel kapcsolatos szolgáltatások
díját 2010. január elsejétõl 5%-kal
emelte meg.
A negyedik napirendi pontban került
sor a közterület használati díjak 2010re vonatkozó megállapítására. A képviselõ-testület a közterület használati díjak mértékén végül nem változtatott, így
továbbra is a 2009.-ben érvényben lévõ
tarifák érvényesek az idei esztendõben
is.
Az ötödik napirendi pontban az eddigi csatornadíjak 5%-os emelésérõl
döntött a képviselõ-testület. Így 2010.
január elsejétõl a lakosság által fizetendõ csatornadíj nettó 216 Ft/m3-re, míg a
közületi fogyasztás után fizetendõ csatornadíj nettó 372 Ft/m3-re emelkedik.
A hatodik napirendi pontban a bábolnai önkormányzat tulajdonában lévõ
építési telkek ára került megtárgyalásra.
A város képviselõi nem emeltek az eddig
érvényben lévõ árakon, így Bábolnán az
idei esztendõben is nettó 3200 forintot
fog majd érni az építési telkek négyzetmétere.
A hetedik napirendi pontban az étkezési térítési díjak inflációkövetõ emelésérõl döntött a képviselõ-testület. A
Bábolnai Óvoda és Bölcsõde esetében

2010. január elsejétõl az óvodások és a
bölcsõdések számára nettó 296 forintba
fog kerülni egy ebéd, míg a felnõtteknek, alkalmazottaknak és a vendégeknek ezen túl nettó 524 forintot kell
majd fizetniük a fõétkezésért.
A Bábolnai Általános Iskola konyháján a napköziseknek nettó 340 forintot,
a menzásoknak 256 forintot, a felnõtteknek, alkalmazottaknak és a vendégeknek pedig 534 forintot kell fizetniük
január elsejétõl. A Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola tanulói számára 2010. január elsejétõl nettó
464 forintba kerül majd az ebéd.
Nyolcadik napirendi pontban beszámoló hangzott el a Komárom-Bábolna
Többcélú Kistérségi Társulás mûködésérõl. A részletes írásos beszámolón túl
a testületi ülésen elhangzott az is, hogy
az eddigi gyakorlattal ellentétben a második tanév kezdetével a Bábolnai Óvodában és a Bábolnai Általános Iskolában 3 logopédus látja majd el a szolgáltatást, de a Kistérségi Társulás ígéretet
tett arra, hogy 2010. szeptember elsejétõl ismét 1 logopédus fog foglalkozni az
összes, arra rászoruló gyermekkel Bábolnán. A beszámolót végül elfogadta a
képviselõ-testület.
A kilencedik napirendi pontban beszámoló hangzott el az Idegenforgalmi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2009. évi munkájáról. A
beszámolót elfogadta a képviselõ-testület.
A tízedik napirendi pontban a Kulturális és Sport Bizottság számolt be egész
éves munkájáról. A képviselõk ezt a beszámolót szintén elfogadták.
A tizenegyedik napirendi pontban a
bábolnai képviselõ-testület 2010-re vonatkozó munkatervének elfogadására
került sor.

A tizenkettedik napirendi pontban a
képviselõ-testület a Városi Óvoda és Bölcsõde, valamint a Bábolnai Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosította.
A tizenharmadik napirendi pontban
a Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna Kft. finanszírozásáról szavaztak a
képviselõk. A döntés alapján új szerzõdést kötött Bábolna Város Önkormányzata a bábolnai Kardirex Kft.-vel, amely
2010. január elsejétõl egészen 2012.
december 31-ig marad érvényben. Az új
szerzõdés értelmében a város önkormányzata évi 19.000.000 Ft-tal fogja támogatni a Kardirex Egészségügyi Központot, így az eddig mûködõ szakellátások továbbra is mûködni fognak. A most
érvénybe lépõ finanszírozás a következõ
három esztendõben az esetleges infláció emelkedés mértékének a felével növekedhet majd. A Bábolna által vállalt finanszírozási összeget még egy dolog befolyásolhatja. Amennyiben Bana és
Tárkány települések összesen évi 3 millió forintnál többel támogatnák a bábolnai Kardirex Egészségügyi Központ mûködését, abban az esetben Bábolnának
arányosan kevesebbet kell majd támogatásként kiutalnia a szakellátást mûködtetõ Kft. részére. A finanszírozás
mértékét 2013. január elsejéig újra fogja tárgyalni a város képviselõ-testülete.
Az Egyebek napirendi pontban a bábolnai Egészségügyi Központ épületével
kapcsolatos 20 millió forintos nyertes,
eszközbeszerzésre irányuló pályázat került kihirdetésre, amelynek segítségével
új orvosi- és informatikai eszközök kerülnek majd a felújított épületbe.
Szintén ebben a napirendi pontban
döntöttek a képviselõk arról, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat a Kisfaludy-, a Széchenyi és a Rózsaerdei lakótelep játszótereinek felújítása érdekében.
Nagy Attila István

VÁLASZ A SHAGYA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMI ELNÖKÉNEK decemberi cikkére
A Fórum decemberi számában dr. Horváth Klára
kuratóriumi elnök írására – amelynek tartalmát
vitatom - az alábbi választ adom. Sajnálom, hogy az
Elnök Asszony kérdésével, véleményével nem keresett meg személyesen, hanem az alább leírt jogi
kérdést a személye elleni támadásnak vélte, és
mindezzel a közszolgálati sajtó nyilvánosságához
fordult.
Az Alapítvány Felügyelõ Bizottsága (FB) a 1997.
évi CLVI. törvény 11.§ (3) bekezdése alapján folytatta le belsõ vizsgálatát és kezdeményezte a
Kuratórium összehívását szeptember elején amiatt,
hogy az Alapítvány Kuratóriumának elnöke a
törvény és a belsõ szabályzatok figyelmen kívül
hagyásával: elõzetes nyilvános pályázat és kuratóriumi döntés nélkül adott át 9.600.000,- Ft-ot az
EPONA Kft-nek. A kuratóriumi ülésen kifejtettem,
hogy álláspontom szerint az ügylet utólagos
jóváhagyására nincs jogi lehetõség, mert a törvény
kogens: a szabályaitól való eltérést nem engedi

meg. Ezt a véleményt a kuratóriumi ülésen senki,
így dr. Horváth Klára jogászkollégám sem vitatta. A
Kuratórium azonban ennek ellenére utólagosan
hagyta jóvá a szabálytalan átutalást.
Az 1997. évi CLVI. törvény 11.§ (5) bekezdése
kimondja, hogy ilyen esetben a felügyelõ bizottság
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet. Az FB-tagokat errõl
tájékoztattam, az ügyet az FB lezárta, feljelentés
megtétele szóba sem került.
Az Alapítvány és a támogatott Kft. közötti megállapodást megismertem és véleményeztem. A
cikkben hivatkozott másik megállapodás, amely az
Iskola és az EPONA között régebben jött létre, a
szabálytalan átutalás kérdésében nem releváns.
Minden esetben teljeskörûen tájékoztattam dr.
Horváth Klárát az FB munkájáról.
A cikkben sugalmazottakkal ellentétben nincs
közöm a sajtóban megjelent cikkekhez, valamint a
településen terjesztett fénymásolt írásokhoz.
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A Felügyelõ Bizottság egyébként több esetben is
kiállt az Alapítvány és az Iskola érdekei mellett,
akár az Alapítóval szemben is.
A Felügyelõ Bizottság feladata az Alapítvány és
szervei törvényes mûködésének és gazdálkodásának ellenõrzése. A kötelezõen elõírt eljárásokat
tehát lefolytattuk a 1997. évi CLVI. törvény 11.§ (3)
és (5) bekezdése szerint.
Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Felügyelõ Bizottság elnöke
A jelen cikkben megfogalmazottakkal már
nem kívánok vitázni. A decemberi Bábolnai
Fórumban tényeket írtam le tájékoztatásul. A
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft., mint
alapító a Komárom-EEsztergom megyei
Fõügyészséghez fordult az ügyben állásfoglalás
végett. Várjuk meg véleményüket.

dr. Horváth Klára a Shagya Alapítvány elnöke
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Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése
Bábolna Város Önkormányzata 2009. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretén
belül KDOP-2009.-4.2.2 kódszámú „Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése” támogatás elnyerésére.
A „Két keréken Bábolnán Bábolna–Nagyigmánd
kerékpárút építése II. szakasz” címû pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, amelynek során
137.829.219,- forint projekt összköltség mellett
117.154.836,- forint támogatásban részesültünk.
A pályázat célja Bábolna város központjától, az
Ötösfogat étteremtõl Nagyigmánd nagyközség közigazgatási határáig a 8136. számú, Tata-Gyõr országos öszszekötõúttal párhuzamosan haladó, egyoldali, kétirányú kerékpárút kiépítése. Az országút minõségében
hiányosságok mutatkoznak, a padkakialakítás nem
megfelelõ, az út széle töredezett, felfagyásból adódóan
kátyús és nem megfelelõen helyreállított. Az út keresztmetszeti lejtése a megengedettnél meredekebb,
ami még bizonytalanabbá és veszélyesebbé teszi a kerékpáros közlekedést.
A fejlesztéssel érintett szakaszon 2008-ban halálos
kimenetelû kerékpáros baleset történt, így kiemelt cél
a hasonló balesetek megelõzése, illetve csökkentése.
A fejlesztéssel a település meg kívánja teremteni a
kerékpározás biztonságos feltételeit, ösztönözni kívánja a lakosságot a kerékpáros közlekedésben való
részarány növelésére. A kerékpárút kiépítésével több
települést és szinte az összes korcsoportot érintõ fejlesztés valósul meg, mely hosszútávon javítja az életminõséget, hozzájárul a pozitív településkép kialakításához, továbbá erõsíti a környezetvédelemmel, egészségvédelemmel kapcsolatos törekvéseket.
A beruházás eredményeképpen a közlekedés, és az
útvonalon található forgalomvonzó létesítmények
megközelítése is könnyebbé válik.
A térség munkalehetõségei közül Bábolna tekintetében kiemelt szereppel bír a Nagyigmándi Burgert
Róbert Ipari Park, mert akik nem tudnak Bábolnán
munkát vállalni, azok az öt kilométerre fekvõ Ipari
Parkba települt vállalatoknál keresnek munkát. Az
ingázók között jelentõs számban szerepelnek azok,
akik kerékpárral közelítik meg a munkahelyüket
mind Nagyigmándról Bábolnára, mind Bábolnáról
Nagyigmándra, így számukra is kiemelt jelentõséggel
bír a kerékpárút megépítése.
A kerékpáros közlekedést indikálják a tömegközlekedésben rejlõ hiányos buszjáratok is.
A napi kerékpáros közlekedésre alkalmas kerékpárút turisztikai szerepet is betölt, és a településeken
kívül az idegenforgalmi célú fejlesztés is meghatározó
A Támogatási Szerzõdés megkötése folyamatban
van, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására 2010. I. negyedévében, míg a kivitelezésre várhatóan a II. és III. negyedévben kerül sor.
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Erre 2009. évben az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül
„Belterületi utak fejlesztése” címû pályázati kiírás keretében került sor.
„Jókai és Erzsébet utca felújítása Bábolnán” címû
pályázatunk
sikeres
elbírálását
követõen
113.967.195,- forint projekt összköltség mellett
79.777.037,- forint támogatást ítéltek meg részünkre.
A projekt célja Bábolna város központjában a Jókai
Mór utca és Erzsébet utak burkolatának felújítása, valamint a projekt által érintett utakon zárt csapadékvíz
elvezetõ rendszer kiépítése.
A beruházás során kiemelt figyelmet fordítva a biztonságos közlekedésre, az óvoda elõtt gyalogátkelõhely
kialakítására kerül sor, illetve két sárga villogó kerül
kihelyezésre. A kerékpáros közlekedést elõsegítõ 2 darab- egy nyitott és egy fedett, 10-10 férõhelyes kerékpártároló kerül elhelyezésre, valamint a két utca találkozásánál, a Rendõrség épületénél található „körforgalom” kerül parkosításra, füvesítésre, ezzel segítve a
zöldfelületi fejlesztéseket. A mûemléki környezethez
való illeszkedést figyelembe véve a járdák térkõ burkolattal kerülnek kialakításra.
A Támogatási Szerzõdés megkötése folyamatban
van, a kivitelezés várhatóan 2010. év II. vagy III. negyedévben kezdõdhet meg.

Befejezõdtek a felújítási
munkálatok a Bábolnai
Általános Iskola új épületében
Bábolna Város Önkormányzata 2008. évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program keretén
belül KDOP-2007.-5.1.1/2F kódszámú, „Közoktatási
infrastrukturális fejlesztés” támogatás elnyerésére „A
régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlõ esélyek és
a korszerû feltételek megteremtése a Bábolnai Általános Iskolában” címmel.
A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a komáromi székhelyû WF Építõipari és Szolgáltató
Kft-vel kötöttünk szerzõdést a kivitelezésre vonatkozóan. A kivitelezési munkák elsõ szakaszában az új iskola épületében a multifunkcionális mûvészeti terem kialakítása és az épület teljes földszinti részének komplex akadálymentesítése kezdõdött meg annak érdekében, hogy a 2009/2010-es tanévet már zavartalan körülmények között, megújult környezetben kezdhessék
meg a diákok.
A szeptemberi iskolakezdésre elkészült az akadálymentes mozgáskorlátozott vizesblokk, beépítésre került a személyemelõ berendezés, amellyel a magasföldszinten található mûvészetoktatási terem megközelítése biztosított. Novemberre elkészült a multi-

funkciós mûvészetoktatási terem átalakítása is, így a
karácsonyi ünnepséget már itt tarthatták az iskola tanulói.
A multifunkciós mûvészeti teremben padló, menynyezet és falburkolat kiépítésre, színpad építésre, 108
db elõadótermi szék beszerzésére, valamint acél szerkezetû ajtó elbontására új fa nyílászáró beépítésére került sor.
A multifunkciós mûvészetoktatási terem kialakításával biztosítani kívánjuk az iskolában tanuló diákok
és hozzátartozóik, valamint a helyi lakosság kulturális,
mûvészeti teritóriumának kitágítását a helyi tánccsoportok, színjátszó csoport, Ácsi fúvószenekar számára
az általuk képviselt mûvészeti ághoz méltó környezetben történõ felkészülést és színvonalas elõadások lebonyolítását.

A KOMTÛZ tájékoztatója
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 1995. évi
XLII. törvény és a 27/1996.(X. 30.) BM. sz. rendeletben elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari munkák
közül az éves kéményellenõrzést és tisztítást, valamint az elmaradt éves szolgáltatási díj beszedését
végezzük ütemtervünk szerint 2010. január 4-tõl a
teljes településen.
Mellékelten közöljük a Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés 12/1995. (XII. 28.) önkormányzati rendelet mellékletét a 2010. évi kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatások díjakról.
A turbós kémények (égéstermék elvezetõ rendszerek) idõszakos ellenõrzését, szükség szerinti
tisztítását a fûtési szezon befejezése után végezzük,
melyrõl az ingatlantulajdonosokat egyénileg értesítjük.
A következõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás,
a kémények bontásnélküli mûszaki felülvizsgálata,
melyet ütemtervünk szerint szeptember hónapban hajtunk végre. 2010-ben az év utolsó harmadában végezzük a kémények második
ellenõrzését, szükség szerinti tisztítását.
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. Törvény 2008. évi módosítása szerint meghosszabbított ügyfélszolgálatot tartunk a komáromi kirendeltségünkön minden hétfõn 8.00–20.00 óráig.
Komárom-EEsztergom megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.
Folyamatosan kötelezõ munkák
Évente kötelezõ ellenõrzés, tisztítás sormunkában (éves
díj 25% Áfá-vval)

Megnevezés

Lakossági
(Áfá-val)
1.170,- Ft
3.745,- Ft
745,- Ft
2.930,- Ft

Közületi
(Nettó)
3.005,- Ft
4.815,- Ft
1.640,- Ft
3.740,- Ft

Egyedi (db) gravitációs
turbós
Gyûjtõ (szint) gravitációs
turbós
Kisközponti 60 kW alatt (db)
gravitációs
1.920,- Ft 4.500,- Ft
turbós
5.315,- Ft 6.820,- Ft
Központi 60 kW felett (fm)
gravitációs
715,-Ft
turbós
2.045,-Ft
A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak.
A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve
tüzelõberendezés) ellenõrzése, tisztítása az éves
díj fele.

Jókai és Erzsébet utca
felújítása Bábolnán
A település fejlesztési céljai között hosszú évek óta
kiemelt szerepet tölt be a város útjainak felújítása. Ennek érdekében az elmúlt évek során több pályázati kiíráson sikeresen indult a település, amelyek keretében
megújult szinte valamennyi, az önkormányzat tulajdonában lévõ lakóutca burkolata.
A városközponti fejlesztések – körforgalom kialakítása, játszótér felújítás, parkoló kialakítása a Polgármesteri Hivatal mellett, Egészségügyi Központ felújítása – arra ösztönöztek bennünket, hogy a közintézményeink megközelítésére szolgáló Jókai és Erzsébet utak
felújítására is keressünk megoldást.

BÁBOLNAI FÓRUM

6. oldal

2010. január

www.btv.hu

VÁROSUNKBAN JÁRT A MIKULÁS
A Mikulás az általános iskolában kezdte bábolnai körútját.
Az alsós diákok verssel, énekszóval köszöntötték, miközben
az adventi gyertyákat is meggyújtották. A felsõsök a korábbi
évek hagyományaihoz híven ez
alkalommal is meglátogatták
kisebb diáktársaikat, hogy
együtt ünnepelhessék Mikulás
napját.
Az óvodában az ablakon
keresztül kopogtatott a Mikulás
a gyermekek legnagyobb
meglepetésére. Körbejárt az
udvaron, mindenkinek
integetett, majd betért a
legapróbbakhoz, a bölcsõdei
csoportba, ahol kiosztotta
ajándékait.

A Szabadidõközpont színpadán
„Csudálatos Mikulás” címmel
a Mesekocsi Színház elõadását
tekinthették meg óvodások,
iskolások. A darab fõszereplõi,
a krampuszok gyakran
segítségre szorultak,
így a nézõk az elõadás aktív
részeseivé váltak.

Városunk központjában is
tiszteletét tette a Mikulás.
Krampuszával sétálgatott fel, s
alá, közben leszólított kicsiket,
nagyokat, fiatalokat,
idõsebbeket. Aki verssel, vagy
énekkel lepte meg,
jutalmat kapott szaloncukor
formájában.

A „FIDESZ-Mikulás” immár
20. éve látogat el Bábolnára.
A Szabadidõközpont színpadán
ezúttal is megajándékozott
kicsiket, nagyokat. Ezúttal
meglepetésmûsorral is
kedveskedtek a szervezõk,
fergeteges bûvészparádét
láthattak a résztvevõk.
Természetesen a hagyományos
filmvetítés sem maradt el.
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Nagykarácsonyban jártunk
„Minden jó, ha a vége jó,
Az év jó, mert jó a december,
E gazdag, ajándékozó
Kedves hónap, szép ünnepekkel.”
(Csorba Gyõzõ: December)
Az adventi idõszak az óvodás gyermekeknek egyet jelent az év végi ünnepekre való felkészüléssel. Ez a várakozással teli idõszak az idén különösen nagy élményt hozott a pillangós
csoport gyermekeinek.
December 3-án ugyanis Nagykarácsonyban jártunk, ahol személyesen
találkozhattak óvodásaink a magyarországi Mikulással. A házában dallal
és verssel csalogatták elõ az õsz szakállú Télapót, majd bemehettek dolgozószobájába, ahol láthatták a sok-

sok levelet, amit a gyerekek küldtek a
kívánságaikat ráírva. Az udvaron felülhettek a Mikulás szánjára és láthatták a rénszarvasait is. Természetesen
az ajándékozás sem maradt el, nemcsak a csomag került a hátizsákokba,
hanem az otthonról hozott játék helyett egy újabb az adok- veszek ládából is. Ezzel még nem ért véget a „jó
világ”, ugyanis az eddig felgyülemlett
izgalmat levezethették a gyerekek a
Mikulás játszóházában, ahol mûsor,
mozgásos játékok, kézimunka tevékenységek vártak rájuk. Néhány perc
után mindenki megtalálta a számára
legkedvesebb elfoglaltságot a gyerekektõl nyüzsgõ nagy teremben.
Úgy gondolom nem mindennapi
élménnyel lettek gazdagabbak óvodá-

saink. Hogy ezt mind átélhették, abban nagy szerepe van Szabó Ferencnek és Koppendorfer Tamásnak, akik
nagyvonalúan állták az útiköltséget,
amit a ránk bízott gyermekek és szüleik nevében ezúton is hálásan köszönünk.
Másnap itthon ajándékmûsor és
Mikulás-csomag várta a gyerekeket.

A mi óvodásaink olyan szerencsés
helyzetben vannak, hogy minden ünnepükön bõségesebb ajándék jut nekik Moroviczné Erzsike és a Vöröskeresztes aktivisták jóvoltából. Önzetlen
támogatásukat tisztelettel köszönjük.
Kívánunk nekik sok erõt és kitartást
további munkájukhoz.
Szendi Józsefné óvodapedagógus

KARÁCSONYI GALÉRIA KIÁLLÍTÁS AZ ÓVODÁBAN
A háromhavonta megújuló
galériánk kiállítási anyagát
igyekszünk mindig az aktualitásnak megfelelõen megválasztani. Így esett választásunk decemberben a gyertyákra, mécsesekre.
A gyertya a fényt, melegséget, a folyton megújuló életet
jelenti az ember számára. A kisgyermek számára a születésnapi
tortát, a meghitt hangulatot, a
karácsonyt. Lelkes szülõk és
óvó nénik segítségével gyûlt
össze a rendkívül változatos
gyûjtemény. A gyerekek ízelítõt
kaphattak a gyertyakészítés

technikáiból, a gyertyák sokféle
illatából, színébõl, formájából.
Megnézhették, tapinthatták
azokat az anyagokat, amibõl a
gyertyák készülnek (méhviasz,
parafin, állati zsiradék stb.).
Láthattak olyan gyertyákat,
amik formába öntve készültek,
de a legszebbek azok voltak,
amelyeket úgy faragtak, hajlítottak csipkésre, legyezõformájúra. Közben persze mindenkinek volt valami élménye a gyertyával kapcsolatban, amit megoszthatott a többiekkel.
A kiállítás végén közösen
meggyújtottuk az adventi koszorú második gyertyáját és el-

énekeltük az Ég a gyertya ég címû dal „karácsonyi” változatát:
Ég a gyertya ég,
El ne aludjék
Szíveinkbõl a szeretet
Ki ne aludjék.

Ezzel a kis dallal kívánunk mi
is Önöknek boldog, békés ünnepeket.
Az óvoda gyermekeinek és
dolgozóinak nevében:
Szijártóné Bojtor Katalin

FELHÍVÁS

Óvodánk 2010. év júniusában ünnepli fennállásának 60. évfordulóját.
Ez alkalomból régi tárgyakból, játékokból, fotókból szeretnénk kiállítást szervezni.
Kérem azok jelentkezését, akik rendelkeznek ilyen emlékekkel, és szívesen kölcsönöznék azt a kiállítás idejére.
A jelzést kérem Somogyiné Szabados Marianna intézményvezetõ részére a 369-030 telefonon.
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„ A LÓ EGÉSZSÉGET ÕRIZ, NEVEL, TANÍT. A LÓ A TÁRSAD!”

Különös élményben volt része annak a 45 fõ lovas szakiskolás tanulónak, akik részt vehettek az OTP Bank Lovas Világkupa Lovas Show mûsorán.
A mûsort december 4-én tekintettük meg, ahol a következõ
programszámok kápráztatták el
a nézõket.
15.00-15.30 Szentkirályi Kupa Szimultán Fogathajtó versenyre került sor 2 póni kettes-,
4 egyes- és 10 kettes fogat részvételével
15.30-15.50 Díjkiosztásra került sor
15.50-17.50 Show mûsorok
- Kinder Kupa: „jelen és jövõ” olimpikonok és gyerekek díjugrató versenye.
- OTP Kupa Fedettpályás
póni magasugró rekord
felállítás, ahol a magasság
147 cm volt.
- Sóskúti manók zenés játéka.

- Mészáros gyerekek bemutatója, akiket már Bábolnán is megcsodálhattunk
- Kutyabemutató – Agility
- Póni galopp a Bábolna Takarmány díjáért II. elõdöntõ
17.50-18.00 Uniqa támogatásával J.F. Pignon - lovak szabadon idomítása következett.
A lovas szakiskolások rendezvényen való részvételében
Tuska Pál szakedzõ mûködött
közre, aki a Pettkó-Szandtner
Tibor Lovas Szakképzõ Iskola
szakmai felügyeletét végzi, és a
belovagló képzés egyik oktatója.

Általános iskolai tanulmányait Tótkomlóson kezdte,
majd Soltvadkerten fejezte be.
Kiskunhalason a II. Rákóczi Fe-

renc Szakközépiskolában érettségizett.
Állattenyésztõ üzemmérnöki
oklevelet 1985-ben Kaposváron, míg a szakedzõi képesítést
1994-ben a Testnevelési Egyetem elvégzésével szerezte meg.
2002-ben lótenyésztõ szakmérnökként diplomázott Kaposváron.
1967-ben kezdett lovagolni
Mezõhegyesen Mátchánszky
Gyula mesteredzõ irányításával.
1971-ben a kiskunhalasi lovasiskolába került, mint ifjúsági
versenyzõ.
1980-ig díjugratásban versenyzett, többször volt ifjúsági
és junior csapat magyar bajnoka.
A válogatott tagjaként 1974ben ifjúsági díjugrató Európa
Bajnokságon vett részt Svájcban.
A military szakágban 1981tõl versenyzett.
Országos felnõtt bajnoki
eredményei:
1982. ezüstérem
1983. bronzérem
1992. bronzérem (Zátony)
1995. bronzérem (Zátony)
1996. aranyérem (Darius)
1999. ezüstérem (Zátony)
2000. aranyérem (Melittis xx)
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2001. aranyérem (Gábris xx)
2002. ezüstérem (Gábris xx)
Legfontosabb
válogatottbeli szereplései:
1974. Luczern Díjugrató Ifi EB
1991. Landlich EB, Svédország
1992. Samoul (F) Olimpiai
minõsítõ
1993. Achelschwang (D)
Európa Bajnokság
1994. Hága (NL)
Világbajnokság
1995. Róma (I)
Európa Bajnokság
1995. Róma (I) Katonai
Világbajnokság
1996. Atlanta, Olimpia
1998. Róma (I) Világbajnokság
1999. Ausztria Duna Alpesi
Kupa
Oktató munkájához tartozik,
hogy kollégájával, Prutkay Zoltánnal, évek óta szerveznek
edzõtáborokat a Kisbábolna
Lovas Klubban mindhárom
szakágban (díjugratás, díjlovaglás, military). Munkájukhoz kívánunk jó egészséget, és további
sikeres felkészítéseket.
A nyitó gondolat jegyében
szeretném, ha a ló valóban
egészséget õrizne, nevelne, tanítana és barát lenne.
Bierbauer Imréné
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ÜNNEPRE
KÉSZÜLTÜNK
„ A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.”
Második alkalommal került
megrendezésre
a
PettkóSzandtner Lovas Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjai számára a karácsony elõtti közös
összejövetel, és az elismerõ oklevelek átadása.
A nagy rohanásban megálltunk egy percre, és igyekeztünk
meglepetést szerezni az ott tanuló diákoknak. A meglepetés
szerzésében fontos szerepet kapott az iskolavezetés, akik megszervezték az ünnepi ebédet az
összes tanuló számára.
A diákönkormányzat segítségével ajándékok átadására is
sor került, aminek a legnagyobb

Geothe

vel köszöntötte a nézõket, majd
Gyarmathi Ábrahám szintén a
9. évfolyam tanulója hegedûjén
karácsonyi dallamok csendültek
fel Sásdiné Schnur Bernadett
tanárnõ kíséretével.
A „Cseperedõk” néptánccsoport egyéni és páros táncosait
nagy tapssal fogadták tanulóink. Köszönjük Bors Erikának
és Török Sándornak a tánccsoport vezetõinek, hogy elfogadták a felkérést, és vidám hangulatot varázsoltak a színpadra.
A mûsorban felléptek:
Morvai Eszter – Kráz Barnabás, Török Márton, Sermesic
Anna – Istenes Bence.

érdeme, hogy a rajzokat a tanulók saját maguk készítették.
Pelczéder Zoltán igazgató úr
köszöntõ szavai után a színvonalas mûsorban felléptek az iskola diákjai. Katona Kitti a 9.
évfolyam tanulója „Bakó Tibor:
Karácsony melege” címû versé-

A rendezvény további részében díjak átadására került sor.
Második alkalommal került
kiosztásra az „ELISMERÕ
OKLEVÉL” azoknak a tanulóknak, akik tanulmányi munkájukkal, példamutató magatartásukkal, és a gyakorlatokon

végzett munkájukkal példaképei lehetnek diáktársaiknak.
Ebben a tanévben HERK
EDIT és DERGEZ ESZTER
12. évfolyam lótartó- és tenyésztõ tanulók érdemelték ki ezt a
címet.
Az õszi Szupermarathon futóversenyen a szakképzõ iskola
diákjai is nagy létszámmal indultak. Dr. Horváth Klára polgármester asszony megköszönte
minden indulónak a részvételét,
és ajándékok átadására is sor
került.
Az összejövetel utolsó részében adták át a DÖK képviselõi
és a rajzok készítõi a meghívott
vendégeknek és tanároknak az
ajándékokat, megköszönve az
éves munkájukat.

Pelczéder Zoltán

Katona Kitti

Dergez Eszter

Gyarmathi Ábrahám
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Öröm volt nézni az „egy asztalhoz ülõ” ebédhez készülõ diákokat. Az ételek elkészítésében nagy érdeme volt a Bábolnai Általános Iskola Napközi
konyhájának, a felszolgálásban
pedig a Pábli Zsolt által vezetett
Szabadidõközpont dolgozóinak, akik a helyszínt is biztosították.

Herk Edit

A diákok nevében megköszönöm az iskolavezetésnek és a
fenntartó Shagya Közhasznú
Alapítványnak az étkezéshez az
anyagi háttér biztosítását.
Az ünnepi összejövetel valóban minden résztvevõnek meglepetést és örömöt okozott.
Bierbauer Imréné
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IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM
Kedves Olvasó!

Bár az idei esztendõ nem köszöntött ránk hóval, kemény faggyal, de tudjuk jól, hogy az év végezetével a
télnek még nincs vége, a nagyobbik fele még hátra van. Nem tudhatjuk, hogy milyen idõt hoz az új esztendõ.
Ezért Gárdonyi Géza szívet melengetõ meséjével kívánok melegséget a szívekbe, szeretetet, békességet, boldogságot, jó egészséget mindenkinek a 2010-es esztendõben.
Veresné Szkocsek Mária

Gárdonyi Géza
Egyszer nagy hideg volt. Az
ablakot jégvirágok nõtték be.
Az emberek bundában mentek
ki a szobából: a fülükre ráhúzták a sapkát, és kék orral és
könnyezõ szemmel tértek viszsza. Azt mondták, hogy soha,
mióta élnek, ilyen hideg nem
volt.
Juliska rálehelt az ablakra. A
jégvirágok megolvadtak egy helyen a leheletétõl, és kerek tisztaság támadt ottan. Juliska kinézett azon a kertbe. Mit látott?
Hóval prémezett fákat, és fehérséget mindenütt.
Az ablaktól néhány lépésnyire volt egy almafa. Annak az
egyik ágán egy madárka ült. Piciny lába belesüllyedt az ágon
fehérlõ hóba. Szomorúan csipegett. Egyszer csak lehunyta a
szemét. A feje aláhanyatlott. A
következõ pillanatban lehullott
az ágról, és beleesett a hóba. A
hátára esett. A lába az ég felé.
Ott is maradt mozdulatlanul.
- Istenem! - kiáltott fel Juliska. - Meghalt?
- Ki halt meg? - kérdezte Mariska.
- A kis madár. Megfagyott
szegény.
Azzal kendõt kapott a vállára, és kifutott. Fölvette a kis
madarat, és bevitte a szobába.

- A CINEGE
Ott addig-addig melengették, mígnem egyszer csak fölemelte a fejét. Egy darabig bágyadtan nézett Juliskára, aztán
felröppent. Rászállott a sifonér
tetejére, és onnan pislogott szét
a szobában.
A leányok nevettek és tapsoltak, hogy így visszanyerte életét
a madárka. Elõhoztak egy üres
kalitkát a kamrából, és hívogatták bele:
- Gyere bele, kis madár, ez
lesz a te házad, adunk neked
kendermagot, friss vizet. Olyan
jó dolgod lesz, mintha nyár volna.
A madárka azonban nem értette a hívogató szót. Rémülten
kerengett ide-oda a szobában.
Olykor nekirepült az ablaknak,
és nagyot dobbantott rajta.
Mindenképpen ki akart menni,
vissza a tél rideg-hideg, havas
világába.
Végre megfogták és betették
a kalitkába. Hogy vergõdött a
kis bolondos cinege! Mindenképpen ki akart szabadulni.
Aztán mikor látta, hogy a leányok elvonultak a szoba tulsó
sarkába, megállott. A melle pihegett. Nagy ijedelemben volt
szegény.
Hanem azután, mikor észrevette, hogy nem bántja senki, le-

Mai karácsonyi ének
December 20-án kemény mínuszok és hóesés, hófúvásos idõ volt. Az udvaron a szél öszszehordta a havat, ezért neki kellett állni elsöpörni. Sajnos a jeges úton kicsúszott a lábam
alól a talaj, s sikerült egy nagyot esnem. Most
nem tudtam mosolyogni a szerencsétlenkedésemen, mint máskor, ha ilyen történt velem,
mert alig tudtam feltápászkodni. A jobb kezem nagyon fájt. Úgy gondoltuk a férjemmel,
hogy talán nem ártana megmutatni egy orvosnak. A balesetin a doki nézve a röntgenfelvételt megkérdezte, hogy a karácsonyi sütiket
megsütöttem-e már. Ekkor már tudtam, hogy
baj van. A kórházban kaptam egy rögzítõ sínt
a kezemre. Hazafelé fokozatosan döbbentem
rá, hogy nemcsak a süteményekkel lesz gond,
de más egyéb apró dolog sem fog menni egyedül. Gondolok itt a fõzésre, takarításra, a csa-

ugrott a kendermagos vályúhoz,
és evett-evett szegényke, és
ivott rá nagyokat.
Néhány nap múlva megszelídült. Nem verte többé a szárnyával a kalitka drótjait. Jólesett neki a meleg szoba meg a jó
étel-ital. Egyszer mi nem jutott
eszébe: felült a legfelsõ ülõkére,
és nótára gyújtott.
A lányok örvendezve állották
körül.
- Dalolj, dalolj, aranyos cinege!
És a madár dalolt, dalolt félig
lehunyt szemmel, boldogan. Vajon mirõl dalolt? Talán a tavaszról? Talán a napsugárról?
Talán az ibolyáról? Talán egy
másik kis cinegérõl, aki azóta
megfagyott?
Az egész telet ott töltötte a
kis madár. Jókedve volt. Meg is
hízott. A tolla élénkebb színben
ragyogott, mint mikor odakerült.
Aztán jött a tavasz. A mezõkön kizöldült a fû. Meleg napsugár szállott az égbõl. Az almafa virágzott, s künn csicseregtek
a fecskék.
A cinege kidugta a fejét a
drótokon, és szomorúan nézett
ki az ablak üvegén át a szabadba. Nem dalolt többé.
Csak ült elgondolkozva, szótlanul.

lád kiszolgálására, stb. Csak fokozatosan jöttem rá, hogy ennél egyszerûbb, eddig teljesen
természetes dolgok sem fognak menni. Ilyen
az öltözködés, hogy mást ne is említsek. Az elsõ napok azzal teltek, hogy semmi nem úgy
ment, mint ahogy annak kellett volna. Pedig
mellettem állt a férjem, aki mindenben támogatott, Õ volt az, akire számíthattam mindenben. Nahát a tehetetlenségem miatti idegességem és türelmetlenségembõl származó
kiállhatatlanságom is neki jutott. Úgy vártuk
a karácsonyt, hogy valamit majd csak sikerül
ketten együtt fõznünk, s az lesz az ünnepekben az ebédünk. Volt rá próbálkozás, de azt
inkább nem részletezném.
Lassan minden barátunk megtudta, hogy
gondban vagyunk, s itt kezdõdtek el életünk
talán legörömtelibb napjai. Ahogy jött a
szenteste sorba kaptuk a barátoktól, ismerõsöktõl a süteményeket, ünnepi vacsorákat.
Még egyetlen egy ünnepen sem volt annyi fi-
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- Most már eresszük el - szólott Juliska -, látom, hogy kívánkozik.
- Jaj, ne eresszük el - felelt
Mariska -, ki énekel akkor nekem?
- Ejnye, te szívtelen - szólt Juliska -, hát te csak arra gondolsz, hogy énekeljen neked:
nem látod, hogy õ szegény milyen szomorú? Ez nem sárga-fekete kanári, nem rabnak született madár, ez a szabadság madara, börtön neki a kalitka.
Meghalna bánatában, ha bezárva hagynánk.
- Hát jó - szólt Mariska -,
eresszük szabadon.
De mikor a kis cinege kiröppent és eltûnt a fák lombjai között, Mariska mégis sírva fakadt. És hát Juliska is törülgette
a szemét.
- Isten áldjon, kis madár mondogatták a kendõvel integetve.
- Isten áldjon - mondotta
Mariska -, sohase hallom többé
a szép éneklésedet.
Másnap, ahogy ott ültek a
szobában, az ablakon át beszálló napfényben, egyszer csak egy
ismerõs madárdal hangzik az
ablakon át.
Ott volt a kis cinege. Ült a
barackfán. Énekelt Mariskának
meg Juliskának.

nomság az asztalunkon, mint ezen a karácsonyon. Minden falat tele volt emberi szeretettel
aggódással. Még most sem tudok úgy gondolni az idei karácsonyra, hogy ne homályosulna
el a szemem. Nem tudom, hogy ezeknek az
embereknek hogyan fogom tudni meghálálni,
amit értünk tettek, hogyan fogom viszonozni
azt a sok jót és szeretetet, amit tõlük kaptunk.
Most így ötven éves fejjel kellett megtapasztalnom, hogy igazából mi is a szeretet.
Köszönök mindent. Köszönöm a sorsnak,
vagy inkább a Jó Istennek, hogy ilyen emberek
között élhetek, s egy lehetek ebben a rohanó
világban, aki megtapasztalhatta ezt az érzést,
ezt a boldogságot, egy másik ember féltõ gondoskodását a bajban.
Már nem vagyok ideges, türelmetlen, mert
tudom, hogy ha baj ér sok jó ember van körülöttem, akikre számíthatok.
Egy bábolnai boldog lakos
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A méregtelenítésrõl
A méregtelenítés a szervezet olyan
életfunkció-csoportja, amelybe az emésztés, tápanyag felszívódás, feldolgozás,
hasznosítás, salakanyagösszegyûjtés és kiválasztás együttesen beletartozik. Szûkebb
értelemben a szervezetben jelenlévõ külsõ és belsõ eredetû anyagok fokozott kiválasztását és közömbösítését elõmozdító
természetes módszerek összessége.
A méregtelenítõ módszerek a klasszikus természetgyógyászathoz tartoznak.
Mi is a „méreg”?
A méreg az , ami azonnal vagy órákon
belül kedvezõtlen választ vált ki a szervezetben. Kisebb adagban , de megismételt
bevitel esetén, idült folyamatként szintén
károsodáshoz vezet.
Milyen anyagok és hatások jöhetnek
számításba?
1. toxikus nehézfémsók, amelyek beépülhetnek a csontrendszerbe:
- kadmium, ami okozhat krónikus fáradtságot, magas vérnyomást, reumatoid
artitist, hajhullást, csontritkulást. Megtalálható fõleg marha és disznó belsõségekben
- ólom, ami okozhat szédülést, székrekedést, impotenciát, meddõséget, csontritkulást. Megtalálható zöldségekben, gyümölcsökben, máljban, vesében.
- higany, ami okozhat depressziót,
migrént, hajhullást, ingerlékenységet, étvágytalanságot. Megtalálható a tengeri halakban, amalgám fogtöméseknél.
- nikkel, ami okozhat cukorbetegséget,
bõrproblémákat.
2. nitritek, nitrátok, amelyek tartósítószerként használatosak a húsiparban.

3. mosogatószerek, tisztítószerek, öblítõk, különféle adalékanyagok, amelyek
rákkeltõek, emésztési, bélpanaszokat
okoznak.
Hogy ezen egészségkárosító anyagok
ne tudjanak elszaporodni és megbetegedést, kellemetlen tüneteket okozni, javasolt a szervezet idõszakonkénti méregtelenítése.
Hogyan tudjuk eldönteni, hogy szervezetünknek méregtelenítésre van szüksége?
Csaknem mindig felborul a finoman
kialakított egyensúlyi állapot, ha az egyén
túlsúlyos, mozgásszegény életmódot folytat, étkezése rendszertelen, folyadékfogyasztása alacsony, alvás- ébrenléti ritmusa kiegyensúlyozatlan.
Az alábbi tünetek tartoznak ide, különösen akkor, amikor a belgyógyászati kivizsgálás eredménye negatív:
- székrekedés
- hasmenés
- széklet normálistól való eltérése
- erõs szagú széklet (erjedés, rothadás
miatt)
- szájszag
- hasi diszkomfortérzés
- visszatérõ haspuffadás
- lepedékes nyelv
- fáradékonyság
Az antibiotikum fogyasztás is fontos
adat, mert ez egyértelmûen károsítja a
bélflóra összetételét és stabilitását.
Mindezeken túlmenõen kedélyállapot
hullámzások, alvászavarok testi oka is
gyakran a méregegyensúly fennállásával
indokolható.

A méreganyagok kiválasztásában nagy
szerepet játszanak veséink, májunk, tüdõnk, beleink és bõrünk is.
Abban azonban, hogy öntisztító szerveink maradéktalanul el tudják látni feladatukat, gyakran segítségre szorulnak.
Attól függõen, hogy mennyire vagyunk
elsalakosodva, rövidebb vagy hosszabb
tisztító kúrákra van szükség. Fontos, hogy
évente kétszer feltétlenül tisztítsuk meg
szervezetünket.

Számtalan módszer közül választhatunk. A bõr szaunával, a vesék a megnövelt folyadékbevitellel, a máj a táplálékok
megvonásával, a belek az emésztési folyamat serkentésével, a tüdõ pedig a friss levegõn történõ testmozgással méregteleníthetõ.
Fontos szempont, hogy minden esetben kérje ki orvos, vagy képzett természetgyógyász tanácsát.

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
AZ EGÉSZSÉG A KORONA AZ EMBER FEJÉN
DE CSAK A BETEG LÁTHATJA MEG AZT.

PROBLÉMÁI VANNAK TESTI-LLELKI EGÉSZSÉGÉVEL
ÉS A SZELÍD GYÓGYMÓDOT KERESI?
Jöjjön el és segítek megtalálni a megoldást
Állapotfelmérés,kezelés,masszázs,elõadások
WWW.FITOHED.MLAP.HU
FÁBIÁNNÉ DR. TÓTH HEDVIG
GYÓGYSZERÉSZ, TERMÉSZETGYÓGYÁSZ, FITOTERAPEUTA,
BEMER TERAPEUTA
Tel.:30 517 4790 - Email:tothhedi@t-oonline.hu
FITOHED KFT

Néhány észrevétel a múlt év eseményeirõl
Ilyenkor az új esztendõ elsõ napjaiban az ember
önkéntelenül is számvetést készít. Milyen volt számára az elmúlt esztendõ? Jó, vagy kevésbé jó? Gazdagabbak lettünk-e vagy szegényebbek? Voltak-e örömeink,
vagy bánataink? És még lehetne sorolni sok mindent,
amit számba kellene venni ahhoz, hogy teljes képet
kapjunk errõl az idõszakról. Erre nem vállalkozunk,
néhány észrevételt azonban teszünk.
A helyi történéseken kívül, a hírközlõ eszközök
(sajtó, rádió, televízió) jóvoltából sok mindenrõl értesülünk nem csak hazánk, de az egész világ eseményeirõl is. A világválság, amely az elmúlt évben keletkezett a leggazdagabb országokban, bennünket , magyarokat is elért. Magáról a világválságról azt tudtuk,
hogy korábban a múlt század közepén, a 30-as években sújtotta a tõkés országokat. Ezt mint történelmi
eseményt tartottuk számon és különösebb jelentõséget nem tulajdonítottunk neki. Arról, hogy megismétlõdhet, és bennünket magyarokat is érinteni fog,
mi egyszerû emberek még álmunkban sem gondoltuk. Pedig érintett! Mégpedig súlyosan! Vállalatok,
üzemek sokasága ment tönkre. Munkahelyek százai
és ezrei szûntek meg. A munkanélküliség soha nem
látott méreteket öltött. Erõteljes emberek ezrei, férfiak, nõk váltak munkanélkülivé, és persze kereset
nélkülivé! Voltak családok, amelyek ez miatt nem
tudták kifizetni a lakbért. És mi történt? Nem akartunk hinni a szemünknek és fülünknek. Apró gyerekes családokat kilakoltattak! Egyszerûen kitették õket
az utcára! Ez nem igaz! Ez nem lehet igaz! Ilyen

nincs! Fakadtak ki megdöbbenve a mindennapok
egyszerû emberei. Nincs olyan emberi közösség, vagy
állam, amely ezt megengedi, vagy eltûri. Sajnos volt!
Országunk társadalmi, gazdasági életérõl hihetetlen
rossz képet tártak elénk a hírközlõ szervek. A magyar
föld által megtermelt jó minõségû gabona, tej, hús,
gyümölcs a termelõ nyakán maradt, mert eladni
nem tudta, így ebbõl megélni sem tudott. Egymást
érték a tüntetések. Tüntettek a tûzoltók, a pedagógusok, a tejtermelõk és még lehetne sorolni. A korábban zavartalanul mûködõ közintézmények, egészségügy, oktatás stb. most szinte nem tudnak mûködni. A
tisztesség, az emberség, a becsület helyett a hazugságok és a becsapások léteztek és léteznek ma is. A közbiztonság is sajnos ilyen. Mindezt a válság okozta, és
mélyítette el. Hogy mikor lesz ennek vége? Mikor jön
egy jobb kor, ezt sajnos nem tudjuk.
Ami a sok keserûség mellett némi vigaszt nyújtott
és nyújt ma is, az a sportélet. Hazánk ma is a világ
sportjának élvonalába tartozik. Sport nagyhatalom
vagyunk! Bizonyítják ezt a világversenyek eredményei. A közelmúltban rendezett kajak-kenu világbajnokságról versenyzõink 6 aranyéremmel tértek haza.
Ettõl többet csak a németek szereztek. A 20 éven aluliak labdarúgó világbajnokságán fiataljaink bronzérmet szereztek, megelõzve ezzel olyan futball-nagyhatalmakat, mint Spanyolország, Olaszország, Németország. A törökországi Úszó Európa Bajnokságon
úszóink 3 aranyérmet nyertek, ezenkívül nyertek
még 11 érmet. Erdei Zsolt ökölvívónk két súlycso-
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portban is világbajnok lett, hogy csak néhány kiemelkedõ sporteseményt említsünk a sok közül. Mindez
büszkeséggel tölthet el bennünket.
Városunk az elmúlt év alatt élte a megszokott életét. Társadalmi életünket 2 esemény, a Mátray-ház által rendezett ,,Csipke Ünnepe’’, és az IKR által rendezett ,,Gazdanapok’’ tették színessé. Mindkét rendezvény országos érdeklõdést és elismerést váltott ki.
Gazdasági életünkbõl hiányoztak a korábban megszokott nagyberuházások. Most mindössze 2 felújítási, illetve bõvítési beruházás volt, állami erõbõl az iskola, magánerõbõl a pékség kapott ilyen beruházást.
Új munkahelyek ezzel nem születtek. Közbiztonságunk szilárd, annak ellenére, hogy kisebb betörések
illetve lopások elõfordultak. Sportéletünk zavartalan
volt. Labdarúgóink játékán még van javítani való. Viszont a nõi kézilabdázóink és tekézõink kitûnõen
szerepeltek. Sportcsarnokunk nemcsak a helyi, de a
környék igényeit is kielégíti. Önkormányzatunk
munkája ezúttal is rendszeres és tervszerû volt. Errõl
a lakosság is meggyõzõdhetett, miután azt a munkát
a helyi TV, valamint az önkormányzat lapja, a
,,Bábolnai Fórum’’ rendszeresen közölte. Az apparátus tagjai udvariasak és segítõkészek voltak és ma is
azok.
Önkormányzatunkról tehát elmondhatjuk azt,
hogy a múlt évben is jó gazdája volt a területnek és ez
bíztató a jövõt illetõen is.
Szakács Ferenc
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Szárnyatlan angyalok
Ahány ember él a Földön, annyiféle problémát hurcolunk magunkkal. Kinek
anyagi gondjai vannak, ki megromlott egészségével küzd, megint mások családjuk körében nem találják meg az összhangot. A megoldás akkor hatásos, ha személyre szóló. Ezen dolgozik az önkormányzat Szociális Alapellátó Központja.
Karácsony elõtt végigkísértük a Szociális
Alapellátó dolgozóinak egy napját. Az intézmény Ady Endre utcai központjában a
vezetõ: Berkesné Szûcs Ágnes fogad. Elmondja, maroknyi csapat dolgozik azon,
hogy a sérült, beteg, idõs, saját vagy netán
mások hibájából krízis helyzetbe került felnõtteken és gyerekeken segíthessenek. Ha
kell, a segélyek kérelmezésében közremûködnek, ha szükséges a munkához jutásban
nyújtanak kezet. A rászorulóknak rendszeresen élelmiszert, ruhát és játékokat is juttatnak – mondja, - s közben az intézmény
társalgójában felállított karácsonyfa alatt
összegyûjtött ajándék dobozokra pillant.
Míg az igazgatónõ feladataikról beszél,
Farkas Nikoletta családgondozó érkezik. A
fiatal szakember jelenleg 18 család sorsát
követi nyomon havi, kéthetenkénti rendszerességgel. – Nem segélyeket osztunk, hiszen
nem ez a mi feladatunk – magyarázza. Inkább a munka világába való visszatérést
szorgalmazzuk az állásinterjúra való felkészítéssel, jelentkezési lapok kitöltésével, ingyenes pszichológiai és jogi tanácsadással,
de akár a munkába járáshoz nélkülözhetetlen menetrend kinyomtatásával is.
A szegénység, a hátrányos helyzet mélységeit jól ismerõ családgondozó szerint jól
mûködik a rendszer, hiszen a rászoruló családok maguk is jelentkezhetnek a szolgálathoz, ám a szomszédok, ismerõsök is ajánlhatják megoldásként a családsegítõt a krízisben levõknek.
Még hosszan sorolná feladatait Farkas
Nikoletta, amikor az intézmény autója begördül az alapellátó épülete elé. Rabi Judit
a gyermekjóléti szolgálat elkötelezett szakembere tessékel a mikrobuszba. Farkaskút
puszta felé vesszük az irányt, ahol egy rábízott, háromgyermekes családhoz igyekszünk. Közben mesél a mindennapjairól.
Arról, hogy a gyermekjóléti szolgálat – nevébõl adódóan – fõként a hátrányos helyzetû gyermekekre fókuszál. - Azon dolgozunk, hogy az ilyen környezetben élõ kicsik
is hasonlóan élhessenek, mint szerencsésebb társaik – mondja Rabi Judit. A mi
munkánk nem „projektekbõl” épül fel. Nálunk a kis eredményeket is sikerként kell elkönyvelni. Ehhez próbálunk minden segítséget megadni az alapellátásba, vagy a védelembe helyezett gyerekeknek és szüleiknek.
A látogatás véget ért, az autó visszagördül Bábolnára, az Idõsek Klubja épülete
elõtt parkolunk le. Odabenn a konyhában

már javában porcírozzák a fõzeléket fasírttal. Jelenleg 72-en jogosultak a szociális étkeztetésre, õk jövedelmi viszonyaiknak
megfelelõen fizetnek térítést ezért. Az óvoda konyhájában készített ételt néhányan
helyben, jó hangulatban fogyasztják el, mások éthordóban viszik haza, de az intézmény a beteg, magáról gondoskodni képtelen lakosoknak házhoz szállítja a meleg
ebédet. Míg ezt megtudom, az alapellátó
edényekkel megpakolt mikrobusza elindul,
hogy a megadott címekre kiszállítsa az aznapi menüt.
Nagy Istvánné Babi is ott szorgoskodik a
konyhában. Amikor az utolsó éthordó is
megtelik, a gondjaira bízottakról mesél.
Munkája a házi segítségnyújtás. Legalább is
hivatalosan így nevezik azt a végtelen türelmet, lelkiismeretességet, empátiát követelõ
hivatást, amellyel a fogyatékkal élõket, a
család nélküli betegeket, öregeket gondozza megszokott környezetükben. Napirendjében éppúgy szerepel a fürdetés, mint a
vérnyomásmérés, a gyógyszerek kiváltása, a
háziorvossal való kapcsolattartás. Persze, a
szeretõ család állandó figyelmét nem lehet
pótolni. Így, amennyiben a törvényben
megszabott napi négy órás ellátást meghaladja egy gondozott ápolása, Nagy Istvánné
Babi a megfelelõ intézményben segít elhelyezni az érintettet, ahol állandó felügyelet
mellett élhet tovább.

2010. január
Eközben az Idõsek Klubjában már asztalt bontanak. Nevetés, jóízû incselkedés
hallatszik a terembõl, miközben Márkusné
Major Ida vezetõnõ avat a részletekbe. – Mi
a nyugdíjasok napközbeni tevékenységéhez
nyújtunk segítséget és teret. Szabad illetve
kötött foglalkozások keretében, társaságban töltik idejüket a klubtagok – kezdi az
intézmény bemutatását az energikus vezetõnõ. Körben a falakon tablószerûen elhelyezett képek, amelyek egy-egy kirándulásnak vagy bálnak állítanak emléket. Korukat
meghazudtoló nagymamák, nagypapák mosolyognak a fotókról, akik az életben éppily’
fiatalosak. Közben a szociálpedagógus végzettségû vezetõnõ már a fellépéseiket sorolja, hiszen a sokadik X-en túl is szívesen énekelnek, verselnek, táncolnak az Idõsek
Klubja tagjai, s tudásukat rendre meg is
mutatják a városi rendezvényeken. Legutóbb adventkor léptek fel verses mûsorukkal, de házi készítésû süteményeikkel legalább ennyire elvarázsolták a vásár közönségét.
Véget ér a nap, amelyen egy villanásnyi
idõre beleláthattunk a segítõk munkájába.
Róluk szól ez a cikk. Legközelebb majd talán azokról a jó szándékú adakozókról mesélünk, akik a segítõknek segítenek, hogy
szebb, méltóbb legyen a rászorulók ünnepe.
Mert ki-ki erejéhez mérten adhat. Van, aki
ingyen fuvarral szállítja Bábolnára az adományként kapott élelmiszerrakományt, más
halomnyi szaloncukrot ajánlj fel a kispénzûeknek. A történetben mégis az a legszebb,
hogy ezek a névtelen jótevõk és a Szociális
Alapellátó munkatársai valamennyien tudják a titkot: jót tenni nemcsak karácsonykor
lehet…
-bm -

2009. november 17-25-ig a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
ismételten élelmiszercsomagot osztottak a rászorulók részére, melyre az Ady utcai
épületben került sor.
Ebben az évben már másodszor érkezett nagy mennyiségû adomány a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettõl.
Kiosztásra került 800 kg liszt, 450 kg porcukor, 210 kg cérnametélt, 500 kg tejpor,
151 kg sajtos keksz.
A segélyezettek körét az EU határozza meg.
Településünkön 154 fõ kisnyugdíjas, valamint 160 létminimum közelében élõ,
hátrányos helyzetû család részesült az adományból.
Ezzel párhuzamosan, november 23-tól a Családsegítõ új, Zrínyi utcai épületében
megkezdtük a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány által a Bábolna RT-tõl, illetve
annak jogutódjától nyugdíjba vonultak számára, az alapító okiratban meghatározott
nyugdíjas támogatás kiosztását, mely ebben az évben az új adótörvények miatt 5000 Ft
értékû élelmiszercsomag volt. Intézményünkben 346 csomag átvételére került sor.
A Bábolnai Önkormányzat a hagyományokhoz híven ismét megajándékozta nyugdíjas lakosainkat karácsony elõtt. Minden Bábolnán élõ nyugdíjas kapott egy finomságokból összeállított csomagot, mely a 2000 Ft-os utalványt váltotta fel. Ebbõl több, mint
700 ember részesült.
Bízunk benne, hogy az ünnepek elõtt sok családnak szereztünk örömet!
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ
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A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat a Vöröskereszt
helyi aktivistáival karöltve minden év karácsonyát megelõzõen ellátogatnak a Bábolnához tartozó pusztákra, hogy
megajándékozzák az ott élõ családokat. Ez évben változtattak a korábbi hagyományokon, és a családsegítõ központjába invitálták az általuk patronált családokat. Karácsonyfát
állítottak, és az ünnep hangulatához híven karácsonyi dalokat énekeltek. Ezután a gyermekek és szüleik átvehették a
nekik szánt ajándékcsomagokat, majd tízóraival és játékkal
folytatódott a bensõséges rendezvény.

Az új év változást hozott a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ életébe. Nagy János Csaba gépkocsivezetõ 2005-ben lett nyugdíjas, de õ ugyanúgy
dolgozott tovább. Most azonban 50 év kemény
munkája után ténylegesen nyugdíjba vonult.
Bensõséges ünnepségen búcsúztattuk õt.
2010. január 4-tõl Deli Róbert vette át a munkáját.

7.30–11.00 és 13.00–17.00
az ügyfélfogadás szünetel
8.00–11.00 és 12.00–15.00
7.30–11.00
7.30–11.00

A polgármester fogadónapja:
csütörtök 8.00–12.00
Házipénztári kifizetések:
Hétfõ
8.00–15.00
Szerda
8.00–14.00

BÁBOLNA VÁROS
POLGÁRMESTERI
HIVATALÁNAK
közvetlen elérhetõségei
Központ
Polgármesteri titkárság
Jegyzõ
Aljegyzõ
Pénzügy
Pénzügyi vezetõ
Építésügy
Adóügy
Gyámügy
Munkaügy
Bábolnai Televízió

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

www.btv.hu
Tisztelettel megköszönöm Bábolna Város Polgármesteri Hivatalának, az ott dolgozóknak, valamint a
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársainak
nyugdíjba vonulásom alkalmából rendezett bensõséges
ünnepséget, és hogy jó szívvel emlékeznek rám ezután
is.
Nagy János Csaba

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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Karácsonyvárás vásárral
Advent utolsó péntekén betlehemes játékkal, mézeskaláccsal, kézmûves
foglalkozással várták a karácsonyra hangolódni kívánókat a
Szabadidõközpontba.
Az immár másodszor megrendezett vásáron az Idõsek Klubja, a
Bábolnai Óvoda, a Református Egyházközség, a Rákóczi Szövetség és a
szervezõ Cseperedõk Néptánc Egyesület kínálta szebbnél szebb portékáit. A
nagymamakorúak házi süteményeiket, az óvodapedagógusok saját
készítésû asztaldíszeiket, a lelkész úr és felesége, a gyülekezet asszonytagjai
által készített csipkecsodákat hozták eladni. A házigazda Cseperedõk nemcsak látványnak kiváló, ám ízben is kitûnõ mézeskalácshalmokkal torpedózták meg az ünnep elõtti fogyókúrát. A szép számmal megjelent gyermeksereg persze leginkább a kézmûves asztalok körül szorgoskodott. A
tatai Pötörke Népmûvészeti Egyesület képviseletében érkezõ mesterek
ugyanis a villámgyorsan elõállítható bõr tárgyak és ajtódíszek készítésének
rejtelmeibe avatták be az érdeklõdõket.
Az est fénypontja kétségtelenül az Isõdek Klubjának szép karácsonyi
elõadása és a Cseperedõk szülõkkel kiegészült néptánccsoportjának betlehemes mûsora volt. Az emelkedett hangulat tovább folytatódott, amikor az

2010. január

ünnepre meghirdetett betlehem-készítõ pályázat díjazottjait szólította dr.
Horváth Klára polgármester.
A forró teával és mézeskaláccsal „ízesített” rendezvény a sötét estébe
nyúlt, ám ezt senki sem bánta. Ajándékokkal, jó hangulattal töltekezve
igyekeztek haza a szervezõk és a résztvevõk, hogy otthon ki-ki folytassa a
karácsonyvárást, immár saját családja körében.
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Karácsonyi ünnepségek Bábolnán
A bábolnai zeneiskolások
szokásos karácsonyi hangversenyére a
Szabadidõközpont színpadán került sor. A
növendékek bemutatkoztak
egyéni hangszeres produkciókkal, fellépett a
fúvószenekar utánpótlás
együttese, kamarazenei
mûveknek tapsolhatott a
közönség. Az ütõs szekció
ezúttal hangszer nélküli,
egyedi elõadást nyújtott,
majd a karácsonyi hangulatot a drámacsoport és a
moderntáncosok tették még
érzékletesebbé. A karácsonyi
koncert csúcspontját most is
a tanárok és diákok közös
éneklése nyújtotta.

A Cseperedõk néptánccsoport immár
felnõtt ifjoncai évrõl évre egy szép
népi hagyományt, a regölést elevenítik
fel karácsony második napján.
Dudaszóra, énekelve járták most is a
település utcáit. Meglátogattak több
családot, ahol jókívánságaikat
elénekelték, majd a háziak enniinnivalóval kínálták õket. Voltak, akik
a tarisznyájukba is tettek néhány dolgot - szalonnát, kolbászt, kalácsot,
bort -, amit a nap végén közösen
fogyasztottak el a legények.
Az Idõsek Klubjába
rendszeresen látogatnak el
óvodások. Ezúttal a Pillangós
csoport adott elõ karácsony
alkalmából betlehemes játékot.
Ezután dr. Horváth Klára
polgármester köszöntötte a
nyugdíjasokat, majd
átnyújtotta az önkormányzat
karácsonyi ajándékát,
egy varrógépet.
Már hagyománnyá vált, hogy
az óvodában óvónõk lepik meg
karácsonyi mûsorral a gyermekeket. Elõbb azonban õk
adtak elõ betlehemes játékot,
majd karácsonyi énekek és
bábjáték következett. Az
óvónénik elõadása ezúttal is
elnyerte az apróságok tetszését.
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Karácsonyi készülõdés az iskolában
Az advent idõszakát lázas
készülõdés és felfokozott várakozás jellemezte az általános iskolában.
Több éves hagyomány,
hogy tanulóink munkáiból –
amelyek heteken keresztül
készültek elsõsorban rajz és
technika órákon, napközis
foglalkozásokon és egyéb tanórákon – karácsonyi kiállítást
szervezünk.
A kiállítás megnyitójára
december 14-én került sor. A
részt vevõ szülõk, gyerekek és
vendégek megcsodálhatták a
különféle technikákkal készült karácsonyi üdvözlõkártyákat, asztali díszeket, függõdíszeket és ajándéktárgyakat.
A látvány örömén túl alkalom
nyílt az ötletszerzésre is. A
vállalkozó kedvûek karácsonyig akár el is készíthették az
egyszerû, de látványos tárgyakat.
A kiállítás megtekintése
után az aulában játszóház vette kezdetét. Pedagógusok és
szülõk irányításával a gyerekek ötletes ajándékokat készíthettek, amelyek bizonyára
kellemes meglepetést jelentettek a családtagoknak karácsony estéjén.

December 22-én a téli szünet elõtti utolsó tanítási napon, megújult környezetben
tartottuk közös karácsonyi ünnepségünket. Mintegy karácsonyi ajándékként elsõ ízben
vettük birtokba a napokban
elkészült szép, multifunkcionális mûvészeti termet.
Az alsósok ünnepi verses
összeállítása meghitt hangulatot teremtett. Az énekkar felcsendülõ karácsonyi dalai, a
hangszeres elõadások, a német nyelven elõadott versek,
az angol dalok fokozták a karácsonyi hangulatot.
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A 8. osztályosok Andersen:
A kis gyufaárus lány címû
megható történetét adták elõ,
kellemes perceket szerezve
ezzel a jelenlévõknek. A produkciók sorát pedagógusok
betlehemes éneke zárta.
Csillagszórók és gyertyák
fényének közepette az idén is
kellemes karácsonyi meglepetésnek bizonyult a két hatalmas torta, melyet a gyerekek
most is üdvrivalgással fogadtak.
Peresztegi Gáborné
igazgató
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Ünnepségek a bábolnai
Nepomuki Szent János katolikus
templomunkban
December hónap a várakozás, s lelki felkészülés a Megváltó eljövetelére. Az Adventi hetek gyorsan teltek, míg bekövetkezett az
ünnepek elsõ napja: szenteste. Templomunkban 21,30 órakor kezdõdött a gyermekek pásztorjátéka, ami nagyon bensõséges, jól felkészült, s természetesen csodálatos volt. Majd 22 órakor elkezdõdött a szentesti mise, 25-én a karácsony elsõ napján megáldásra
került Varga Imre plébánosunk részérõl a két szép új csillárunk.
Nagyon szépen köszönjük az adományokat a csillárok megvásárlásához. A régieknél sötét volt a templom belseje, s nem utolsó
sorban nem illett a késõi barokk díszítéshez. Mégegyszer nagyon
köszönjük az egész éves adományokat, az 1 % -ot, a szakemberek
gyors hibaelhárítását, takarítást, virágadományokat, a Polgármesteri Hivatal segítségét. S közösen a templom teljes felújítása a cél
pályázat útján, ebben is segítséget kapunk dr. Horváth Klára polgármestertõl, valamint Bihari Gábor képviselõtõl.
Szeretnénk, ha a katolikus templomunk a kis városunk egyik ékköve lenne.
Gergely Lajosné

Karácsonyi hangverseny
Beethoven szerint „két dolog van a világon, ami az embert emberré teszi: a vallás és a mûvészet.” Nos, akik december 27-én ellátogattak a bábolnai katolikus templomba, mindkettõbõl ízelítõt
kaphattak Bartal Éva Tímea zenetanár, katolikus templomunk
kántora karácsonyi orgonakoncertje jóvoltából. A mûsoron olyan
ismert zeneszerzõk mûvei szerepeltek, mint Johann Sebastian
Bach vagy Antonio Vivaldi, emellett meghallgathattuk Solymosi
Tamás Franciaországban élõ, magyar származású orgonamûvész
Portugál passacagliá-ját, Domenico Zipoli Pastorale-ját, César
Frank offertóriumát, valamint Franz Gruber és Gergely Ferenc
Stille Nacht feldolgozását.

Azoknak, akik eljöttek erre az orgonakoncertre, a templom légköre és az ahhoz illõ orgonamuzsika minden bizonnyal kitûnõ alkalmat nyújtott egy kis töprengésre, elmélyülésre e szép ünnep üzenetérõl, valódi tartalmáról, amely mai rohanó, profitorientált világunkban mintha valamelyest feledésbe merült volna... Köszönjük
Bartal Éva Tímeaának a sok készülést és az áldozatos munkát,
amellyel erre a színvonalas koncertre készült. Reméljük, a bábolnai
és környékbeli zeneszeretõ közönség a jövõben is élvezheti a tanárnõ kiváló orgonajátékát. Ehhez kívánunk neki sok elhivatottságot
és jó egészséget!
Dr. Veres Zoltán

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus
Templom, Bábolna
2010 JANUÁR HÓNAPBAN
17-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 2. vasárnap
24-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 3. vasárnap
31-én vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 4. vasárnap
FEBRUÁR
7-énn vasárnap 10.15 órakor szentmise
- Évközi 5. vasárnap
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Árvai Lászlóné Magdika 34/368-546
A szentmisék idõpontja változhat.
Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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Karácsony szent napjának késõ délutánján a református
templom is megtelt hívekkel. A szentesti istentiszteleten ezúttal
dr. Novadovszky Nóra orgonált, Molnár Varga Péter hirdette az
igét, és az ünnepi együttlét tetõpontján a gyülekezet fiatal hívei
adtak elõ betlehemes elõadást.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 17.
JANUÁR 24.
JANUÁR 31.
FEBRUÁR 7.
FEBRUÁR 14.

–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051
Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:
Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266
Kántorok:
Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781
Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.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; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JANUÁR 17. vasárnap 15 óra
Igét hirdet:
IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész, tel.:20/824-2252
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.
Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;
http://enekeskonyv.lutheran.hu/

ARANY JÁNOS ANYANYELVI VERSENY
2009. december 13-án Budapesten a Mûszaki Egyetemen került megrendezésre a fent említett verseny országos döntõje. Iskolánk négy tanulója indulhatott el az
országos megmérettetésen. A döntõt két forduló elõzte meg, az itt elért eredmények
alapján juthattak tovább a tanulók. Az írásbeli feladatok a diákok helyesírási, nyelvhelyességi készségeit, szókincsük gazdagságát, anyanyelvi jártasságát mérik. Így volt
ez az országos döntõn is.
45 perc alatt 30 feladattal kellett megbirkózniuk a versenyzõknek .Tanulóink jól
szerepeltek: Bognár Lilla (4. b ), Szabó Attila (5. b), Patkó Noémi (8. b) osztályos tanulók a 10. helyezést érték el, Nagy Nikolett 8. a osztályos tanuló a 11. helyen végzett.
Diákjainknak gratulálunk, és arra bíztatjuk õket, hogy szeressék, ápolják tovább
anyanyelvüket, bõvítsék megszerzett ismereteiket.
Veresné Szkocsek Mária

Versenyzõk: Bognár Lilla, Patkó Noémi, Nagy Nikolett, Szabó Attila
Felkészítõ tanárok: Czinderné Francsics Judit, Klincsokné Sarf Lívia,
Veresné Szkocsek Mária
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AZ OKMÁNYIRODA

A 18. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL

VERSENYKIÍRÁSA

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

400,- Ft/60 perc
20,- Ft/A4-es lap
30,- Ft/A4-es lap
50,- Ft/A4-es lap
100,- Ft/A4-es lap

nyitva tartás:
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

szünnap
11.00–15.00
14.30–17.30
11.00–15.00
14.00–17.00

Célja: Megyénk amatõr sakkozóinak kívánunk díjazott
versenyzési és találkozási lehetõséget biztosítani.
Idõpont: 2010. január 30-án 8 órakor (regisztrálás 7 órától)
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola
Nevezési idõpont: 2010. január 28-áig (csütörtök)
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 telefonon (Ált. Iskola 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 AZ 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 a résztvevõktõl függõen változnak.
A versenyt végigjátszók között az eredménytõl függetlenül
ajándékokat sorsolunk ki.
Játékidõ és versenyforma: Általában svájci rendszerben
gondolkodunk, 2 X 15 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, 2010. január 04.
Bierbauer Imre szervezõ
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Téli Teremlabdarúgó Kupa – nyolcadszor, új csapatok részvételével
Hagyományos sporteseményeknek se szeri, se száma
Bábolnán. Szerencsére Szilágyi Ági szervezõ fáradhatatlanul dolgozik azért, hogy az amatõr labdarúgás
mind nagyobb teret nyerjen, mind többen mûveljék
ezt a sok költséget nem igénylõ sportágat.
Ezért sportcsarnokunkban már nyolcadik alkalommal
indult útjára a Téli Teremlabdarúgó Kupa, melyre ezúttal kilenc csapat nyújtotta be nevezését. Gyõrbõl,
Tárkányból, Bábolnáról, Banáról és Szendrõl érkeznek
hétrõl hétre lelkes focisták, hogy megküzdjenek a helyezésekért. Fordulóról fordulóra remek, színvonalas,
küzdelmes meccseket láthatnak a nézõk.
Január 3-ig öt fordulót bonyolítottak le, melyek eredményeit és a bajnokság állását az alábbiakban közöljük.
I. forduló (2009. december 6.)
GYV-SC Gyõr – Bástya Sörözõ Bábolna
4:2
Tárkány Replay – Szûzoltók Banaker
2 : 10
Márkaszervíz Bábolna – IKR a Kukoricás Fiúk 0 : 1
Szend SE – BSE Ifi
4:2
szabadnapos: T-Kopiker Bábolna
II. forduló (2009. december 13.)
Szûzoltók Banaker - T-Kopiker Bábolna
4:3
IKR a Kukoricás Fiúk - Tárkány Replay
3:5

BSE Ifi - Márkaszervíz Bábolna
0 : 15
Bástya Sörözõ Bábolna - Szend SE
7:3
szabadnapos: GYV-SC Gyõr
III. forduló (2009. december 20.)
GYV-SC Gyõr - IKR a Kukoricás Fiúk
12 : 6
T-Kopiker Bábolna - BSE Ifi
6:2
Márkaszervíz Bábolna – Szend SE
elmaradt
Bástya Sörözõ Bábolna - Szûzoltók Banaker
1:2
szabadnapos: Tárkány Replay
IV. forduló (2009. december 27.)
Márkaszervíz Bábolna - Bástya Sörözõ Bábolna 2 : 3
Szend SE - Tárkány Replay
3:1
T-Kopiker Bábolna - GYV-SC Gyõr
4:6
IKR a Kukoricás Fiúk - Szûzoltók Banaker elmaradt
szabadnapos: BSE Ifi
V. forduló (2010. január 3.)
Szûzoltók Banaker – BSE Ifi
4:2
GYV-SC Gyõr - Szend SE
6:3
Tárkány Replay - Márkaszervíz Bábolna
0:3
T-Kopiker Bábolna - Bástya Sörözõ Bábolna
5:3
szabadnapos: IKR a Kukoricás Fiúk
Elmaradt mérkõzések:
IKR a Kukoricás Fiúk - Szûzoltók Banaker
6:8
Márkaszervíz Bábolna - Szend SE 2010. január 10.

V. forduló után a bajnokság állása:
1. Szûzoltók Banaker
2. GYV-SC Gyõr
3. Márkaszervíz Bábolna
4. T-Kopiker Bábolna
5. Bástya Sörözõ Bábolna
6. Szend SE
7. Tárkány Replay
8. IKR a Kukoricás Fiúk
9. BSE Ifi
A Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség ebben a szezonban is
megrendezi utánpótlás labdarúgók részére futsaal teremfoci tornáit. A bábolnai sportcsarnokban a következõ idõpontokban játszanak labdarúgóink.
2010. január 9.: U19
2010. január 16.: U16
2010. január 30.: U10
2010. január 30.: U14

Óévbúcsúztató
Szilveszteri Focikupa

A bábolnai sportcsarnok fennállásának hét éve alatt több, immár hagyományossá vált sportrendezvénynek adott otthont. Ezek közé tartozik az „Óévbúcsúztató
Szilveszteri Focikupa”, melyet Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka a kezdetektõl
fogva nagy lelkesedéssel szervez.
December 30-án délelõtt 10 órától folytak a küzdelmek kilenc csapat részvételével. A torna szervezõje két csoportra osztotta az együtteseket. Délelõtt tíztõl késõ
délutánig, majd a másik csoportban éjszakába nyúlóan tartottak a csoportmérkõzések. Ezúttal kilenc társaság nevezett a tornára Gyõrbõl, Nagyszentjánosról, Bábolnáról, Komáromból, Komárnóból, Kisújfaluból (Szlovákia), Naszályról és
Ménfõcsanakról. A találkozókat magas színvonal, sportszerû játék és látványos futball jellemezte. A két csoport elsõ és második helyezett csapatai vívtak aztán este
körmérkõzést a döntõbe jutásért. A „Cafe Roma Gyõr”, az „Ellenzék
Nagyszentjános”, a „Bástya Sörözõ Bábolna”, valamint a „Régi Csibészek Komárom” jutottak a négyes döntõbe. Izgalmas, igazi teremfocit láthatott a közönség,
melynek végeredményeként a gyõri és nagyszentjánosi együttes játszhatta a döntõt.
Az ellenfelek nem bírtak egymással, és a szilveszteri focikupák hagyományait õrizve csupán hétméteres rúgásokkal tudták eldönteni az elsõ és második hely sorsát.

A szilveszter foci kupa ez évi gyõztese a Cafe Roma Gyõr együttese
A tombola minden hasonló rendezvény népszerû velejárója, a közönség kedvence. Ezúttal is értékes nyeremények várták a szerencsés tombolavásárlókat, de igazán Beigelbeck Attila és családja örülhetett. A komáromi csapat kitûnõsége nyerte
meg a fõdíjat, egy szép nagy malacot.
A rendezvény fõ támogatói voltak: Bábolna Város Önkormányzata, Hungary-Pork
Kft. Gyõr, IKR Zrt., Skuba István, Tóthné Piszton Katalin, Popovics György, Müller Tamás (lovasbolt), Koppendorfer Tamás, Fõnix Virágbolt, Vida Pékség, Kiss Sándor,
Szilágyi Ágnes, Csillag József.
EREDMÉNYEK:
I. Cafe Roma Gyõr; II. Ellenzék Nagyszentjános; III. Bástya Sörözõ Bábolna
IV. Régi Csibészek Komárom; V. GYV-SC Gyõr; VI. FC Kisújfalu (Szlovákia)
VII. FC Ágyúsok Naszály; VIII. ESK Ménfõcsanak; IX. Lelkes Amatõrök Komárno
Legjobb kapus: Tóth Gergõ (Bástya Sörözõ Bábolna)
Gólkirály: Gölesz Norbert (GYV-SC Gyõr)
Legsportszerûbb csapat: Lelkes Amatõrök Komárno
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Utánpótlás focisták
karácsonyi meglepetése
A Bábolna SE Labdarúgó Szakosztálya
december 21-én az utánpótlás focicsapatok
tagjai részére karácsonyi ünnepséget rendezett a sportcsarnokban. A szakosztály vezetõi az ünnepi alkalom kapcsán jutalmakat,
ajándékokat is kiosztottak az ifjú labdarúgók közt.

Elsõként Pelczéder Zoltán szakosztályvezetõ szólt az ifjú focistákhoz. Mint mondta, az összejövetel célja az volt, hogy a
sportegyesület szerény lehetõségeihez képest minden sportoló focistájukat megajándékozhassák így karácsony elõtt. Dr. Horváth Klára polgármester felszólalásában azt
hangsúlyozta, hogy mind az önkormányzat,
mind pedig az egész település kifejezetten
büszke azokra az utánpótlás korú labdarúgókra, akik vállalják az edzések és a mérkõzések megpróbáltatásait, küzdenek még akkor is, amikor reménytelennek látszik egyegy meccs. Megköszönte a gyerekeknek az
elért eredményeket és bíztatta õket a jövõbeni még sikeresebb szereplésre.
Ezt követõen Popovics György, a fiatal
focisták fõ támogatója, lelkes szponzora
szólt az egybegyûltekhez. Õ legfontosabbnak azt tartja, ami a labdarúgás alapja: az
utánpótlás szakszerû nevelését. Amint kifejtette, utánpótlás nélkül nincsen foci.
Még ha néha nem is zökkenõmentesen, de

Szilágyi Márk
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TEKE - Körmendi Imre
korosztálya legjobbjai közt
Múlt havi lapszámunkban beszámoltunk sportkedvelõ
olvasóinknak az ifjú tekézõ tehetség, Körmendi Imre országos korosztályos bajnokságban való szárnyalásáról. Jelesül
arról, hogy a BSE ifjúsági játékosa december 12-én és 13-án
kvalifikálta magát a szolnoki országos döntõbe.
Ezen a versenyen szakvezetõi két különbözõ kategóriában nevezték Imikét. Indult egyéniben és versenyzett párosban egy gyõri kitûnõséggel, Kiss Norberttel, a Gyõrhõ játékosával. Tekézõnk szenzációs sikert ért el. Páros versenyben
második helyen végzett, ahol õ 547 fát ért el, társa pedig 591
fát dobott. Ez azt jelenti, hogy serdülõ korosztályban az ország második legjobb párosa.
Imike egyéniben is szépen teljesített. A Szolnokon megrendezett selejtezõn a 13. helyet sikerült megszereznie, és
csupán 5 fával maradt le a döntõben való szereplésrõl.
Ez a szereplés valószínûleg egy szép sportkarrier kezdetét
is jelentheti, reméljük, a folytatás is ilyen kitûnõ lesz.

Körmendi Imre és Kiss Norbert

folyamatos fejlõdés mutatkozik a bábolnai
utánpótlás nevelésében.
A rendezvény szervezõi ezután apró
ajándékokkal kedveskedtek mindazon felnõtt segítõknek, akik az utánpótlás csapatok körül tevékenykednek. Így megköszönték az áldozatos munkát Szilágyi Ágnesnek,
Hegedûs Györgynének, Barta Lászlónak,

Vidovics Annának, Körmendi Eszternek és
Kiss Gábornénak.
Az ajándékozásból természetesen a focisták sem maradhattak ki. Az év játékosai:

Németh Levente

Popovics György

BÁBOLNAI FÓRUM

az 1998-as korosztályból Gonda Gergõ, az
1997-es korosztályból Szilágyi Márk, az
1996-os korosztályból Németh Levente, az
1995-ös korosztályból Popovics György, az
1994-es korosztályból Fábián Dávid, az
1993-as korosztályból Greiner Márton vehetett át elismerést.
A szakosztály vezetése egy óriási focipályát formázó tortával kedveskedett még játékosainak, majd minden igazolt labdarúgó
egy-egy focilabdát vihetett haza ajándékként.

Fábián Dávid

Greiner Márton
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Utánpótlás kézilabda torna
Antos Csaba emlékére

A vándorserleg tulajdonosa egy évig Öttevény csapata

A második helyezett Nagyigmánd

Bábolnán jól mûködõ sikeres felnõtt, nõi kézilabdacsapat mûködik. Ám,
az idõ könyörtelensége folytán, ha nincs
utánpótlás, ennek a sikersorozatnak
egyszer vége szakad. Ezért döntött úgy a
sportszakosztály elnöksége, hogy a tragikus hirtelenséggel elhunyt, egykori vezetõségi tag: Antos Csaba emlékére
utánpótlás kézilabda tornát szervez.
Három környezõ településrõl érkeztek a csapatok az öttevényi, a tárkányi,
a nagyigmándi és természetesen a házigazda csapat vett részt a sportcsarnokban megrendezett mérkõzésen.
A rendezvényt a fõszponzor IKR Zrt.
vezérigazgató-helyettese, Nagy Lajos nyitotta meg. A köszöntõbõl kiderült: az
emléktornával Antos Csaba nyomdokaiba kívánnak lépni a szervezõk, hiszen a
fiatalon távozott sportszeretõ szakosztályi tag a kézilabda utánpótlás nevelést
tûzte ki céljául. Ugyanakkor a házigazdák a sporteseménnyel lehetõséget adtak az egyelõre a meccsrutint nélkülözõ
csapatuknak, hogy összemérhessék
magukat a kortársakkal valamint, hogy
a lányok egy kicsit szippanthassanak a
tétmérkõzések levegõjébõl is.
A meccseken a bábolnai lányok derekasan helyt álltak, még akkor is, ha
vendéglátóként csupán a negyedik helyet szerezték meg. A torna legjobbjaként a kupát az öttevényi kézisek vihették haza, és ugyancsak õk birtokolhat-

ják egy évig a vándorserleget. A rendezvényt életre hívók ugyanis hagyományt
szeretnének teremteni ezzel a tornával.

A TORNA VÉGEREDMÉNYE:
I. Öttevény; II. Nagyigmánd; III. Tarján;
IV. Bábolna
A vándorserleg tulajdonosa egy évig
Öttevény csapata.
KÜLÖNDÍJASOK:
All Star csapat tagjai: kapus: Ráduly Réka, Öttevény; bal szélsõ: Bodor Fruzsina, Öttevény; bal lövõ: Szabó Dorottya,
Öttevény; irányító: Martin Mercédesz,
Tarján; beállós: Balambér Tamara, Tarján; jobb lövõ: Szûcs Gabriella, Bábolna; jobb szélsõ: Pirik Martina,
Nagyigmánd
Torna gólkirálynõje:
Vörös Dóra, Nagyigmánd
Legjobb bábolnai játékos:
Bors Nikoletta
Legjobb bábolnai védõjátékos:
Kun Nikoletta
Köszönetünket szeretnénk kifejezni
támogatóinknak: IKR ZRT., Bábolna
Város Önkormányzata, Misztótfalusi
Nyomda, Régi Kft. (Mez Bolt) Gyõr.
Külön köszönetünket fejezzük ki az
Antos családnak, hogy részvételükkel
megtisztelték az emléktornát és részt
vettek a díjkiosztásban.

A harmadik helyezést Tarján csapata érte el

A torna különdíjasai

A torna negyedik helyezettje Bábolna

A díjakat az Antos család tagjai adták át
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Mikulás és foci - a legfiatalabbak kitûnõen szórakoztak
December 5-én délelõtt
óvodás korú focisták vették
birtokba a sportcsarnok küzdõterét. A harmadik alkalommal megrendezett Ovis Mikulás Labdarúgó Kupán ez alkalommal Várpalotáról, Kisbérrõl,
Koppánymonostorról,
Nagyigmándról és természetesen Bábolnáról vettek részt
csapatok.
Szilágyi Ágnes, a sportrendezvények fáradhatatlan szervezõje lapunk számára elmondta, hogy nagy örömmel
töltötte el a jelentkezõk nagy

létszáma. Külön örült annak,
hogy Várpalotáról is eljöttek
az ottani óvodás focisták, amit
Bierbauer Imre alpolgármester úrnak köszönhettek. Fia
ugyanis azon a településen él,
és unokája lelkes óvodás labdarúgó.
A meccseket óriási küzdelem jellemezte, a gyerekek hatalmas lelkesedéssel kergették
a labdát, és annál nagyobb
öröm töltötte el õket egy-egy
gól megszerzése után. Mi is lehet egy ilyen rendezvény célja,
mint a sportág népszerûsítése,

a jó hangulat, a közösségi szellem erõsítése és a sportszerû
életmódra való nevelés.
Az esemény meglepetése
természetesen a Mikulás volt,
aki krampuszaival érkezett a
sportcsarnokba. Az ifjú sportemberek versekkel, dalokkal
szórakoztatták, aki ezért szaloncukorral ajándékozta meg
õket.
Talán az eredményhirdetést
várták leginkább a focisták. A
szervezõk ezúttal minden
résztvevõt gyõztesnek értékeltek, így aranyérmet kapott

mindenki. Külön díjazták a
legjobb kapust, a gólkirályt és
a legtechnikásabb játékost.
EREDMÉNYEK:
I. Várpalota
II. Kisbér
III. Koppánymonostor
IV. Bábolna
V. Nagyigmánd
Legjobb kapus:
Gyarmati Attila (Kisbér)
Gólkirály: Papp Bertalan
(Várpalota)
és Horváth Csongor
(Koppánymonostor)
4-4 góllal
Legtechnikásabb mezõnyjátékos: Csomai Csaba (Bábolna)

A kupa gyõztese Várpalota

A második helyezett Kisbér csapata

Az „Ovis Mikulás Kupa”
támogatói voltak:
Bábolna Város Önkormányzata, Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollégium, dr.
Almádi Miklós, dr. Faragóné
dr. Novadovszky Nóra, Kiss
András,
Ruskó
József,
Bierbauer Imre, Pábli Zsolt,
Szilágyi Ágnes.

BÁBOLNAI
FÓRUM
AZ ÖNKORMÁNYZAT
HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
Koppánymonostor együttese a harmadik helyen végzett

A hazai csapat negyedik lett

FELELÕS KIADÓ:
a BTV ügyvezetõje
Fõszerkesztõ és fotók:
Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai:
Török Sándor
Pruzsinszki Erika (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

Az ötödik helyezett Nagyigmánd gárdája
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