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Kinek segíthet a NemzetiKinek segíthet a Nemzeti
Eszközkezelõ?Eszközkezelõ?
Információnk a 4. oldalonInformációnk a 4. oldalon

Jubileumi Katalin-bálJubileumi Katalin-bál
Írásunk az 5. oldalonÍrásunk az 5. oldalon

Pályaválasztás 2012Pályaválasztás 2012
Tájékoztatónk a 6. oldalonTájékoztatónk a 6. oldalon

TTermálkutak – termelésre készenermálkutak – termelésre készen
TTudósításunk a 9. oldalonudósításunk a 9. oldalon

Labdarúgás – Labdarúgás – 
hullámzó teljesítményhullámzó teljesítmény
Írásunk a 18. oldalonÍrásunk a 18. oldalon

Békés, áldott karácsonyiBékés, áldott karácsonyi
ünnepeket kívánunk mindenünnepeket kívánunk minden

kedves olvasónknak!kedves olvasónknak!
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SzeretetSzeretet
A szeretet a szívben A szeretet a szívben 
a legnagyobb kincs, a legnagyobb kincs, 

Õrizgesd, melengesd akkorÕrizgesd, melengesd akkor
is, ha másod nincs.is, ha másod nincs.

Szeresd embertársaidat Szeresd embertársaidat 
és önmagadat,és önmagadat,

mert a sorstól úgysemmert a sorstól úgysem
remélhetsz sokat.remélhetsz sokat.

Szeress mert melege átjárjaSzeress mert melege átjárja
szíved,szíved,

és kérhetsz a sorstól egyés kérhetsz a sorstól egy
jobb életet.jobb életet.

Higgyed, hogy megadjaHiggyed, hogy megadja
neked, mert hit nélkül élnineked, mert hit nélkül élni

nem lehet,nem lehet,
szeress testvért és anyát, aztszeress testvért és anyát, azt

aki életet ád!aki életet ád!

Gyermekedet tanítsd a jóra,Gyermekedet tanítsd a jóra,
hogy szájahogy szája

ne nyíljon soha csúnyane nyíljon soha csúnya
szóra.szóra.

Embertársadat le ne nézzed,Embertársadat le ne nézzed,
mert ettõl lesz mert ettõl lesz 
önbecsülésed.önbecsülésed.

A szorgalom, a munkaA szorgalom, a munka
nemesít,nemesít,

és ez szentesíti a célt, haés ez szentesíti a célt, ha
ezek az erények tündökölnekezek az erények tündökölnek

benned,benned,
sokkal könnyebb lesz asokkal könnyebb lesz a

szíved és jobb lesz aszíved és jobb lesz a
kedved.kedved.

Szeretni és becsülni fognakSzeretni és becsülni fognak
érte, mert létednek ez azérte, mert létednek ez az

erénye,erénye,
s ha sorsodtól jutalmats ha sorsodtól jutalmat

kapsz érte, tudd meg, hogy akapsz érte, tudd meg, hogy a
szeretetnek lett ez a bére, szeretetnek lett ez a bére, 

s akkor nyugodtan hajthatods akkor nyugodtan hajthatod
álomra a fejed, mert amitálomra a fejed, mert amit

tenned kellett, tenned kellett, 
azt már megtetted.azt már megtetted.

Nyugodtan várhatod a holNyugodtan várhatod a hol--
napot, mert lelked többé márnapot, mert lelked többé már

nem háborog.nem háborog.
Szeretet kísérjen utadonSzeretet kísérjen utadon

végig és adják rád áldásukatvégig és adják rád áldásukat
az Égik!!!az Égik!!!

Írta: Braun Józsené, Írta: Braun Józsené, 
a Derû Háza lakójaa Derû Háza lakója

Idén járt le a Bábolnai Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat válasz-
tott képviselõinek kétéves mandá-
tuma. Ezért – ahogy a demokráciá-
ban szokás – , választással döntöt-
ték el, kik irányítsák a jövõben a
szervezetet. A november 11-én az
általános iskolában tartott voksolá-
son 95-en éltek szavazati jogukkal
a 11-18 év közötti diákok közül. 

Az eredmények összesítése után
kialakult a végeredmény. 75 szava-
zattal Popovics Linda érdemelte ki
a Gyök  polgármesteri címet. Gyõ-
zelméhez Lengyel Dániel, leköszö-
nõ GyÖK vezetõ is gratulált. A gyer-
mek képviselõ-testület összetétele
pedig a következõképpen alakult:
Csillag Máté, ifj. Popovics György,
Vámos Gábor, Mednyánszky Ri-
chárd, Kráz Barnabás és Szabó
Bence. 

A lehetséges 7 mandátumból 6-ot
szereztek meg a bábolnai diákok,
igaz összesen ennyien indultak a
gyermek önkormányzati székekért.

Az újonnan választott GyÖK ve-
zetõ elsõ interjújában terveirõl is
beszélt. Mint mondta, folytatni kí-
vánja az eddigi sikeres programo-
kat, de fõként a fiatalabbakra fóku-

szálva újfajta rendezvények beindí-
tásán is gondolkodik. 

Majd’ két héttel a szavazás után
az új összetételû diákönkormány-
zat a felnõtt képviselõ-testület no-
vember 24-i ülésén tette le esküjét.
A Himnusz közös eléneklését köve-
tõen elsõként Popovics Linda
mondta el polgármesteri fogadal-
mát, majd a diák képviselõk is es-
küt tettek. Az ünnepi ülésen dr. Hor-
váth Klára átadta az újonnan vá-
lasztott GyÖK vezetõnek és a  kép-
viselõknek a megbízóleveleket,
majd Csillag Vivien leköszönõ
gyermekönkormányzati képviselõ-
tõl és Lengyel Dánieltõl az ifjúsági
szervezet korábbi polgármesterétõl
egy már-már Bábolna védjegyévé
vált ajándék lópatkó kíséretében
búcsút vett a városvezetõ. Dr.  Hor-
váth Klára búcsúztatójában kiemel-
te: Lengyel Dániel polgármestersé-
ge idején megújult a GyÖK, nem-
csak a fiatalságnak igyekezett szí-
nes programokkal kedveskedni, de
egyebek között az õ érdeme az is,
hogy sok esetben a „nagyok” mun-
káját is tevõlegesen segítette a
gyermekönkormányzat.

BM

VVEZETÕVÁLTÁSEZETÕVÁLTÁS AA GYÖK GYÖK ÉLÉNÉLÉN

AADÓZÓKDÓZÓK FOGADÁSAFOGADÁSA
Hagyomány, hogy év vége felé közeledve a város mintegy köszö-

netképpen vendégül látja  legnagyobb adózóit. Idén december 13-án
kora este az Ötösfogat étteremben a meghívottak beszámolót hallgat-
hatnak meg arról, mire is fordította az önkormányzat a befizetett fo-
rintjaikat. Ezt követõen kötetlen beszélgetésre és egy finom vacsorá-
ra invitálják a gazdasági vállalkozások képviselõit.
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November 24-én a szokottnál töb-
ben érkeztek a Bábolnai Önkormány-
zat soron következõ ülésére. A meg-
növekedett létszámot az ülés elõtt
szûk két héttel tartott gyermek önkor-
mányzati választás indokolta. A ta-
nácskozás elsõ része így ünnepi testü-
leti üléssé alakult. (Errõl bõvebben a 2.
oldalon olvashatnak.)

Miután mindenki gratulált a leköszö-
nõ és az újonnan választott GyÖK ta-
goknak, ismét szokásos medrében ha-
ladt tovább a felnõttek képviselõ-testü-
leti ülése. Elsõként a legutóbbi össze-
jövetel óta eltelt idõszak eseményeit
tekintette át dr. Horváth Klára, majd a
lejárt határidejû határozatok ismerteté-
sét követõen a két bizottság számolt
be a napirendekhez nem kötõdõ dön-
téseirõl. A polgármester ennél a pont-
nál tartotta fontosnak tájékoztatni a
képviselõket és a lakosságot arról,
hogy lezárult a személyét érintõ, két
éve tartó peres eljárás a sajtóban csak
„Bábolnai földügyletek”-ként emlege-
tett kázusban.  

A következõ három napirendi pont
mind-mind az idei illetve a jövõ évi költ-
ségvetés körül forgott. Elõbb az önkor-
mányzat harmadik negyedévi gazdál-
kodását fogadta el a grémium, majd az
idei módosított bevételi és kiadási fõ-
összegekre (831.558 illetve 861.558 e
Ft) adták áldásuk. Végül a 2012-es
költségvetési koncepció és az annak
elõkészítéséhez az önkormányzat által
megfogalmazott, 16 elembõl álló
szempontrendszer került jóváhagyás-
ra a testület elé. Alig néhány percet
vett igénybe az éves belsõ ellenõrzési
terv elfogadása is, mielõtt a grémium a
földpályázatok témakörére tért volna.
Az ügy – épp a korábban említettek mi-
att –  nagy körültekintést igényel a vá-
ros elöljáróitól. Mint ismeretes, a testü-
let még szeptemberben az önkor-
mányzat illetve a Gyógyfürdõ Kft. tulaj-
donában lévõ összesen mintegy 50
hektárnyi földterület kulturállapotban
tartására pályázatot írt ki. A leadási ha-
táridõig  ezekre 7 jelentkezõ adta be
ajánlatát. A testület azonban most úgy
határozott, új tendert ír ki a földek
hasznosítására. A jelenlegi pályázati
kiírásban hektáronként a korábbi 30
ezer helyett 40 ezer forintban határoz-

ták meg a bérleti díj összegét. Új elem,
hogy már ennél a tendernél is tisztán
üzleti alapon, értékelési szempontként
kizárólag a pályázó által tett árajánlatot
veszik majd figyelembe. Így a nyertes
kiválasztásánál nem nyom a latban,
hogy az ajánlattevõ eddig milyen mér-
tékû adóval gazdagította a várost, sem
az, hogy milyen egyéb szponzorációs
tevékenységeket végzett a település
érdekében. A javaslatot egyhangúlag
elfogadta a testület.

Hasonlóan nagy egyetértésben
emelték fel mindannyian a kezüket az
ÉDV Zrt. megkeresésére is. Dr. Hor-
váth Klára tájékoztatásként elmondta:
a kormány 2013-tól a vízi- és a szenny-
vízközmû vagyon hasznosítását regio-
nális társaságokra kívánja bízni. Térsé-
günk legnagyobb ilyen profilú cége az
ÉDV Zrt., amellyel a testületi döntés ér-
telmében az önkormányzat hamaro-
san megkezdi az egyeztetéseket.

Hét igennel hozzájárult a grémium
ahhoz is, hogy a város a HPV fertõzés
elleni védõoltás költségének egy ré-
szét átvállalja. A döntést megelõzõen a
12-16 éves korú leánygyermekeket ne-
velõ családok körében felmérést vé-
geztek a témával kapcsolatban. Az 51
megkérdezettbõl kevesen, mindössze
13-an válaszoltak a megkeresésre. A
többség csak abban az esetben vállal-
ja a megelõzõ oltást, ha az önkor-
mányzat teljes mértékben vagy rész-
ben állja annak árát. A számítások sze-
rint ez 206 ezer forintjába kerülne Bá-
bolnának.

Az ülés vége felé immár sokadjára
került elõ a Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás ügye, amelyet csak a formalitás

kedvéért – hisz mindenki ismeri már –
a polgármester röviden összefoglalt.
Eszerint a társulási tagként korábban
jóváhagyott 10 százalékos önrészt –
ami a város esetében 20 millió forintot
jelent  – szeretné a konzorcium 30 szá-
zalékosra felsrófolni, illetve a különbö-
zetként jelentkezõ 20 százalék (azaz
60 millió forint) további sorsát firtatja. 

Bár a kérdés nem elõször került a
testület elé, a grémium következete-
sen ragaszkodik eddigi álláspontjá-
hoz, miszerint nem hajlandó a 20 milli-
ós önrésznél többet fizetni. Elhangzott:
Bábolnán kívül jó néhány település vi-
tatja a megemelt önrész jogosságát.
Õk, ha nem sikerül megállapodni a
szolgáltatóval, pertársaság létrehoza-
talát fontolgatják és jogi útra terelik az
ügyet.

Végül a város rendezési tervének el-
készítésével megbízott TÉR-HÁLÓ Kft.
képviselõje kapott idõt, hogy számot
adjon az utóbbi egy évben elvégzett
munkájáról. A nagy vonalakban már
késznek tekinthetõ terv a város jelenle-
gi struktúráját és jövõbeni terveit igyek-
szik figyelembe venni, s ehhez igazítja
az egyes városrészi besorolásokat is.
Az elmondottakkal a testület egyetér-
tett, de Popovics György, Lukáts Péter
és Zábrádi János kiegészítõ informáci-
ókat kért fõként a Bábolna következõ
tíz-húsz évére vonatkozó koncepciót il-
letõen. 

Az ülés hátralévõ részében már csak
az egyebek napirendi pontba sorolt
névhasználati kérelemrõl és a fogásza-
ti ügyelet megnyugtató megoldásáról
esett szó, valamint zárt ülés keretében
egy felülvizsgálati beadványt vitattak
meg a képviselõk. 

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

NAPRAKÉSZEN

Elkészült Bábolna 2012-es falinaptára. A város megkapó hangulatát, leg-
szebb pontjait színes fotókkal bemutató kalendárium ajándéknak is, de saját
használatra is kiváló. A kiadványhoz városunk lakói a szokásoknak megfele-
lõen idén is térítésmentesen juthattak a december 1-jén a Szabadidõközpont-
ban tartandó városgyûlésen. Ekkor adták át a „Közérdekû információk Bábol-
náról” címû füzetet is. Akik ekkor nem tudják átvenni a naptárt és a füzetet,
azok december 2-tõl a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtehetik
azt. 
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Immár két éve, hogy Budai Gyula
egykori MAGOSZ szövetségi igazgató,
a Fidesz elszámoltatási kormánybizto-
sa feljelentést tett ellenem, majd sajtó-
tájékoztatók keretében erre a feljelen-
tésre hivatkozva és alapozva tett rám
terhelõ és valótlan tartalmú kijelentése-
ket. 

Természetesen bepereltem Budai
Gyulát és a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetséget is, hogy igazamnak ér-
vényt szerezhessek.

A bíróság elsõfokú – majd fellebbe-
zés folytán másodfokú – jogerõs ítéle-
tében megállapította, hogy Budai Gyu-
la valótlanul állította, a Fidesz pedig
valótlanul híresztelte,

– hogy bármilyen földügyet úgy-
mond megúsztam volna, 

– hogy közokirat-hamisítást követ-
tem volna el,

– hogy a nevem korrupciós sorozat-
hoz fûzõdne.

A bíróság mind Budai Gyulát, mind
pedig a Fideszt eltiltotta a további jog-
sértéstõl, egyúttal kötelezte õket, hogy
az ítélet rendelkezõ részét tegyék köz-
zé annak jogerõre emelkedését követõ
8 napon belül a fidesz.hu honlapon
legalább 30 napra, és a megállapított
jogsértésért fejezzék ki sajnálatukat.

A tényekhez még hozzátartozik,
hogy  a  Budai  Gyula  által  2009-ben
tett feljelentés nyomán indított nyomo-
zást  az  illetékes  hatóságok  idõköz-
ben bûncselekmény hiányában meg-
szüntették. 

A magam részérõl ezzel természete-
sen lezártnak tekintem az ügyet.
Ugyanakkor remélem, hogy immár
nyugodtan folytathatom polgármesteri
munkámat, egyúttal további tisztessé-
ges és jó munkát kívánok Budai Gyulá-
nak is.

Dr. Horváth Klára
Bábolna Város Polgármestere

KERTÉSZKEDÉS
MÁRCIUSTÓL

Lapunk elõzõ számában adtunk hírt
a ,,Termelj otthon” elnevezésû mozga-
lomról, amely a konyhakertészkedés
fellendítését, valamint a részben vagy
egészben önellátó háztartások elõmoz-
dítását tûzte ki célul.

Aki szeretne csatlakozni a mozga-
lomhoz, az e havi számunkban megta-
lálható jelentkezési lapot kitöltve, de-
cember 31-ig juttassa el a Polgármeste-
ri hivatalba. A beérkezett igények és a
jelentkezõk száma alapján az önkor-
mányzat pénzügyi bizottsága február-
ban dönt arról, az önkormányzat mek-
kora pénzeszközzel tudja támogatni az
akcióhoz csatlakozni kívánókat.

A termelõk az igényelt vetõmagcso-
magokat – a tavaszi kerti munkák kez-
detén – azaz márciusban vehetik át az
önkormányzattól.

A devizahitelesek terheinek csök-
kentésére eddig csak az árfolyam-
rögzítés és a rögzített árfolyamon
történõ végtörlesztés intézménye
állt rendelkezésre. Ezek az intézke-
dések azonban pont a legkiszolgál-
tatottabbak számára nem jelentettek
megoldást.

Ugyanakkor 2012. január 1-jén kezd
el mûködni a Nemzeti Eszközkezelõ
Társaság. Az Eszközkezelõ célja, hogy
a fizetésképtelenné vált lakáshitelesek
számára adjon egy utolsó esélyt arra,
hogy ne veszítsék el lakásukat. A prog-
ram legfontosabb eleme, hogy a sú-
lyos adósságcsapdába került ingatlan-
tulajdonosból bérlõ válik, a lakóingat-
lan tulajdonjogát pedig – a hitelezõ
bank közremûködésével és beleegye-
zésével – a Magyar Állam a Nemzeti
Eszközkezelõn keresztül szerzi meg. A
korábbi tulajdonos így saját otthoná-
ban maradhat, és azt a késõbbiekben
– a tervek szerint 2 éven belül – vissza
is vásárolhatja.

Elsõ hallásra a rendszer keretei jók,
de ha megnézzük a részletes szabá-
lyokat, akkor láthatjuk, hogy az na-
gyon szûk kört fog érinteni. 

A feltételek alapján például egy két-
gyermekes család esetében is az
egyik szülõnek munkanélkülinek kell
lennie, míg a másik nem nagyon ke-
reshet többet, mint a minimálbér.
Egyébként nem lesznek jogosultak a
jövedelem korlát elérése miatt a támo-
gatásra, ugyanis az 1 fõre jutó kereset
nem  érheti  el  a  25 650  forintot.  Ilyen

jövedelemi viszonyok mellett (havi
100-120 ezer forintos családi költség-
vetés) viszont nehezen képzelhetõ el,
hogy ezek a családok tömegesen jel-
záloghitellel rendelkezzenek. Így a
rendszernek tényleg csak pár ezer
résztvevõje lehet, igaz, a kormány is
csak évi 5000 ingatlan megvásárlásá-
val számol.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

NEMZETI ESZKÖZKEZELÕ – KINEK IS SEGÍTHET?

RÉSZLETES FELTÉTELEK
– A háztartásban élõk egyike szociálisan rászoruló és a család egy fõre jutó
keresete 25 650 forint alatt marad. (Szociálisan rászoruló az, aki 67 százalék-
ban munkaképtelen, 50 százalékos egészségkárosodást szenvedett, vagy
vakok személyi járadékában részesül, fogyatékossági támogatást kap vagy
álláskeresõ (16 éven felüli, munkaviszonya nincs és a munkaügyön regiszt-
rált)
– Legalább 2, maximum 20 éves még középfokú tanulmányait folytató nevelt
gyerek (2 gyerek után jogosult családi pótlékra)
– az ingatlan lakóház vagy lakás és 2011. szeptember 28-án és azt követõen
is az adós bejelentett lakhelye
– a hitel ingatlanfedezete kizárólag a megvásárlásra szánt ingatlan
– nincs a nevén másik ingatlan, vagy haszonélvezeti jog
– Budapesten és megyei jogú városokban legfeljebb 15, máshol legfeljebb
10 millió forintos forgalmi értékû ingatlan, mely a jelzálogszerzõdés megköté-
sekor került megállapításra
– A lakóingatlan kényszerértékesítés elõtt áll
– Az ingatlan vásárlásakor az önerõ meghaladta a 20 százalékot, önerõt érin-
tõ támogatások esetén a hitel összege nem nagyobb, mint a forgalmi érték.



OVI-ZSARU IGAZIBÓL
Intézményünkben az ovizsaru prog-

ram keretében a rendõr személyével
és munkájával ismerkedhettek a gye-
rekek novemberben. A programban
résztvevõ rendõrnõ kézfogással üdvö-
zölte valamennyi óvodásunkat, majd
elõkerültek a rendvédelmi szakember
nélkülözhetetlen munkaeszközei (bi-
lincs, láthatósági - és golyóálló mel-
lény, gumibot, rendõrsapka), melyeket
a gyerekek fel is próbálhattak. A be-
szélgetés során kiderült, milyen sok is-
merettel rendelkeznek a kicsik a témá-
val kapcsolatban, de az egyenruhás
vendég kiemelte a rendõr munkájának
segítõ szándékát is. A program továb-
bi foglalkozásain az óvónõk „Rend-
õr Robi” bábfigura segítségével mélyí-
tik óvodásaink ismereteit a témával
kapcsolatban. 

A délelõtti program zárásaként a
rendõrautót is megtekinthették és ki-

próbálhatták a gyerekek, mondani
sem kell: nagy örömükre.

Somogyiné Sz. M. óvodavezetõ
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Az idei évben 10. alkalommal szer-
veztük meg az óvoda – bölcsõde jóté-
konysági bálját.

A Szabadidõközpontban tartott ren-
dezvény 86 fõ résztvevõje nagyon jól
szórakozott. A bál történetében rend-

hagyó módon nem élõ zene, hanem
Retro disco biztosította a jó hangulatot
a táncolni vágyóknak. A zenét szolgál-
tató Láng Krisztián és Pábli Zsolt jóvol-
tából egész este tele volt a „táncpar-
kett”. A bál megnyitásaként egy
Zumba táncos pár hozta meg a kedvet
a hajnalig tartó tánchoz. Az est hangu-
latát fokozta a Karaoke show, melyben
a fiúk Zorba táncot, a lányok Kán-kánt
táncoltak, – valamint a bál 10 éves tör-

ténetébõl összeállított mix, melyben új-
ra élhették a több éve bálozók az elõ-
zõ évek szülõk által elõadott fergete-
ges mûsorait.

A rendezvény szervezése kapcsán
az elõzõ hetekben, az intézmény Só-

szoba kialakítási szándékát támogatni
kívánók a lapunkban is meghirdetett
„Só-tégla” jegyeket vásárolhattak és
árverésre kiállított tárgyakra licitálhat-
tak, melyek aztán a bálban találtak ve-
võre. Valamennyi támogatással együtt
a bál bevétele 420 000 Ft lett.

Az intézmény köszönetét fejezi ki,
mindenkinek, aki a bál megszervezé-
sét és a Só-szoba megvalósítását
bármi módon támogatta.

Agrofil 2000 Kft., Dr. Almádi Miklós, Antos Zsó-
fia, Bábolna Ménesbirtok Kft., Bábolna Város
Önkormányzata, Bábolna Pékség, Bábolnai Álta-
lános Iskola, Bakonyi Rajmund, Balázs Márk, Ba-
logh Csaba, Balogh Tibor, Bernáthné Gerencsér
Anett, Berta Sándor Mtech. Autóalkatrész,
Bierbauer Imre, Bioporta, Blitzer Gyula, Bolla Im-
re, Bonafarm Bábolna Takarmány Kft., Bor Fe-
renc, Böröcz József, Búza Istvánné, Cafe Bábol-
na, Choi Szilvia, Czanek Attila, Csillag József,
Detti Masszázs, Dombi Károly, Dr. Horváth Klára,
Eurós Bolt, Faragó Ügyvédi Iroda, Foxbit Iroda-
centrum, Fõnix Virágbolt, Frézia Virágbolt, Gallina
Lászlóné, G-M Cargo Kft., Gregus család,
Hanaszek Tamás, Hantos Péter, Herczeg Róbert,
Heszler Zsolt, Homoki Judit, Horváth Ferencné,
Horváthné Szûcs Zsanett, Horze Lovasbolt Bá-
bolna, IKR ZRT., Illés Eszter, Istenesné Nagy Zsu-
zsanna, Jin Qiu Kft., Kapuiné T. Gabriella, Kardos
Franciska és Tóth József, Kéri család, Knoll Ró-
zsa, Kovács Péter, Kovácsné Õsz Melinda,
Körmendiné Molnár Eszter, Lakasz Tímea, Láng
Krisztián, László Szilvia, Lovász Jánosné,
Marcinkó Norbert, Mária Gyógyszertár, Martini
Divat, Martonosiné H. Mária, Matics Éva, Mészá-
ros János, Mohácsi Gábor, Nagy Alfréd, Nagy
Lászlóné, Osgyán László, Pábli Zsolt, Pál és Hor-
váth Bt., Péter Attila, Petõcz Gáborné, Petõcz
Gabriella, Polgár Ádám és Kardos Eszter,
Pollinger Mónika, Põczéné S. Szilvia, Prekler
László és Sebestyén Edina, Reál Manna, Runyai
Tiborné, Sáhóné Horváth Márta, Samu Méhészet,
Skultéti Mária, Somogyiné Szabados Marianna,
Sós Istvánné, Szabó család, Szabó Ferenc, Sza-
bó Gyuláné, Szendi Józsefné, Szepesi Tamásné,
Szijártóné Bojtor Katalin, Szkók Ferenc, Tóth Jó-
zsef, Török Sándor, Trifusz Barna, Turcsán Gábor,
Varga Márta, Vass Levente, Veresné Szkocsek
Mária, Szülõi Szervezet Tagjai, Óvodai és Bölcsõ-
dei csoportok

JUBILEUMI KATALIN-BÁL

JÓTÉKONY
SZÜLÕK

Az elmúlt három évben megren-
dezett Szülõk Bálja rendezvények
bevételébõl vásárolt eszközöket ad-
ta át az iskolaszék és a szülõi mun-
kaközösség az általános iskolának
használatra november 29-én. A
több mint 800 ezer forintból olyan
mûszaki berendezéseket vásárol-
tak, melyek az oktatás számára
hasznosak, de az iskola saját költ-
ségvetésébõl nem tudta volna be-
szerezni azokat. Így asztalifocit, de-
korációs eszközöket, a tankonyha
számára edénykészletet, három
DVD lejátszót, rádiós CD lejátszó-
kat, fejlesztõjátékokat, szkennert és
két interaktív eszközt projektorokkal
szereztek be a szülõk.
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Az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen ebben a
tanévben is tartottunk nyílt napokat az általános iskolá-
ban. 

Az õszi szünet utánra idõzített rendezvény idén is 3 napig
tartott. November 8-án és 9-én az elsõ két tanórában az al-
só tagozatos gyermekek szülei, 10-én az elsõ három órá-
ban pedig a felsõs diákok szülei tekinthettek be az osztá-
lyok tanórai munkájába.

A szülõk az adott tanórán láthatták a gyermekek és a pe-
dagógus együtt munkálkodását, követhették gyermekük
munkáját, meggyõzõdhettek az osztálytársak tudásáról, a
közösségbe járó tanulók egymáshoz való viszonyáról, a pe-
dagógus tevékenységérõl. Az érdeklõdõk ízelítõt kaptak
abból, milyen a foglalkozások légköre és hangulata.

A korábbi évekhez viszonyítva a szülõi aktivitás sem vál-
tozott. Legtöbben az elsõs és másodikos gyermekük telje-
sítménye iránt érdeklõdtek, de a 3-4. osztályokban, sõt a
felsõ tagozaton is szép számmal ültek be anyukák és apu-
kák az iskolapadba.

Köszönjük a szülõknek, hozzátartozóknak a nagyszámú
érdeklõdést. A visszajelzések, és a magas részvételi arány
azt jelzi számunkra, hogy a jövõben is igény van ilyen, vagy
hasonló programok szervezésére. 

Peresztegi Gáborné igazgató

A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde hagyományte-
remtõ szándékkal november 11-én, Márton napján lám-
pás  felvonulást  szervezett  az  intézményben.  Délután
4 órától a csoportokban kicsik és nagyok együtt készít-
hették el az óvónõk által elõre gyártott alapanyagokból
a különféle típusú lámpásokat. A szülõk gyermekek
nagy számban vettek részt a rendezvényen.

Az elkészült lámpásokkal elõször az óvoda udvarán
vonultak fel a kicsik ludas dalokat énekelve, majd hosz-
szú „világító” sorban a település központjáig vonultak.
A körforgalomnál a szülõi szervezet jóvoltából libazsí-
ros kenyér és forró tea várta a résztvevõket. Köszönjük
a szülõi szervezet tagjainak támogatását, mellyel tartal-
masabbá tették a felvonulásunkat. 

Somogyiné Szabados Marianna 
intézményvezetõ

NYÍLT NAPOK
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

PPPPÁÁÁÁ LLLL YYYY AAAA VVVV ÁÁÁÁ LLLL AAAA SSSS ZZZZ TTTT ÁÁÁÁ SSSS 2222000011112222....
Mint már a lap elõzõ számában is hírt adtunk róla,

nyolcadik évfolyamos tanulóink elérkeztek életük egyik
sorsfordító eseményéhez, a pályaválasztáshoz. Milyen
iskolát válasszanak, merre tovább? A döntést nem köny-
nyû meghozni 14-15 éves fejjel. Szükség van a szülõk
tapasztalatára, tanácsára, a pedagógusok segítségére.
Nemcsak iskolát kell választani, hanem több mindent
kell mérlegelni. El kell dönteni, hogy érettségit adó kö-
zépiskolába vagy szakiskolába kíván-e továbbtanulni a
diák. Az érettségi a cél, mert majd diplomát akar szerez-
ni, vagy az érettségi mellé már valamelyik szakma alap-
jait is el akarja sajátítani?

A  megszerzett képzettséggel majd el tud-e helyez-
kedni? Milyen a bizonyítvány? A tanulmányi eredmény
alapján bejut-e az adott iskolába?

A kérdésekre nem könnyû megtalálni a helyes választ.
Iskolánk különbözõ rendezvényekkel nyújt segítséget di-
áknak, szülõnek egyaránt. A SULIBÖRZÉN Gyõr közép-
iskoláival, a tatabányai Pályaválasztási Kiállításon  me-
gyénk iskoláival ismerkedhettek a tanulók, ízelítõt kap-
hattak egyes szakmák mesterfogásaiból. A pályaválasz-
tási szülõi értekezleten a felvételi eljárás rendjérõl, a je-
lentkezés módjáról hallgathatnak meg tájékoztatót az ér-
deklõdõk.

Megfontolt, jó döntés szükséges, hiszen gyermekeink
jövõje a tét.

A felvételi eljárás ütemezése:

2011. 12. 10. A tanulók jelentkezése az írásbeli vizsgára.

2012. 01. 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.

2012. 01. 21. Egységes írásbeli felvételi vizsgák.

2012. 01. 26. Pótló írásbeli felvételi vizsgák.

2012. 02. 09. A középfokú iskolák értesítik az írásbeli
eredményérõl a tanulókat.

2012. 02. 17. Az általános iskola továbbítja a jelentkezé-
si lapokat a középfokú iskoláknak, az adatlapokat a Fel-
vételi Központnak.

2012. 02. 20- 03. 09. A szóbeli meghallgatások az általá-
nos felvételi eljárás keretében.

2012. 03. 13. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvános-
ságra hozatala.

2012. 03. 14-19. A tanulói adatlapok módosítása.

2012. 04. 25. A középfokú iskola megküldi a felvételrõl
vagy az elutasításról szóló határozatot. 

2012. 05. 25. A fenntartónak benyújtott jogorvoslati eljá-
rás befejezése.

2012. 06. 27 – 29. Beiratkozás a középfokú iskolába.

Jó döntést, sikeres felvételit kívánok valamennyi nyolca-
dikos diákunknak!

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs
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A mesék világában élni felemelõ gyermeki
érzés, de a mesék hallgatása, olvasása a ta-
nulás, a választékos szókincs megszerzésé-
nek alapja is. Október 18-án délután Kovács
Marianna mesemondó mesélt legkisebb isko-
lásainknak.

Annak a kisgyereknek, akinek rendszeresen
mesélnek, gazdagabb a szókincse és a fantá-
ziája, sõt, a probléma megoldó képessége is
jobb az átlagnál. Kovács Marianna mesemon-
dó a fejbõl mesélt mesék birodalmába kalau-
zolta el az iskolásokat. Az interaktív mesedél-
utánon a kicsik és a mesélõ együtt alakították
a történeteket. A röpke egy óra alatt két mesé-
re is jutott idõ, a gyerekeket gyorsan magával
ragadta a történetek fonalának gombolyítása.

A Bábolnai TV a „15 éve történt”
címû mûsorában tavasszal  levetítet-
te az 1996-ban zajlott csecsemõgon-
dozási és gyermekápolási vetélke-
dõnk archív felvételét. Innen jött az
ötlet, ismételjük meg. 

Felhívásunkra 12 csapat jelentke-
zett, s végül egyéb okok miatt csak 10
csapat mérte össze tudását. Nagy iz-
galommal készültünk a rendezvény le-
bonyolítására.

Sajnos, dolgunkat az utolsó héten
megnehezítette a rendelõben történt
csõtörés, ami nem várt, sürgõsen
megoldandó feladatokat gördített
utunkba. 

November 4-én délután az általános
iskola mûvészeti termében szülõk, ki-
sebb-nagyobb gyerekek, nagyszülõk,
szurkoló vendégek gyülekeztek. Dr.
Kiss Katalin a köszöntõje után ismer-
tette a programot, a rendezvény mene-
tét. A csapatok több fordulóban vetél-
kedtek egymással, TOTÓ-t töltöttek,
elméleti és gyakorlati feladatokat ol-
dottak meg  az öttagú zsûri Bene
Istvánné, Bierbauer Imréné, Mesterné
Szteblák Brigitta, Roxin Tünde, Dr.
Szendi Júlia elõtt.

A TOTÓ-t nagyon ügyesen megol-
dották a csapatok, ezért rögtön az ele-
jén szoros verseny alakult ki. A gyakor-
lati részben az elõkészített eszközök-
bõl válogatták ki a feladat  megoldásá-
hoz szükséges tárgyakat, majd a zsûri
elõtt bemutatták azokat. Többek kö-
zött lázcsillapítás, kullancseltávolítás,
égés elsõsegély nyújtása, fogápolás
bemutatása, útipatika összeállítása,
stb. szerepelt ebben a részben. Plusz-
pontért gyermekdalokat, mondókákat,
ringatókat lehetett elõadni. Az erre a

feladatra vállalkozó anyu-
kának, apukának gyermek
és nagymama is besegí-
tett, ami nagyon kedves
színfoltot adott a rendez-
vénynek.

Az elméleti kérdést min-
den csapat  egyesével fejt-
hette ki, miközben a többi-
ek lázasan készültek saját
feladatukra. A zsûri kérdé-
seket tett fel, értékelt és na-
gyon sok dicséretet osztott ki a részt-
vevõknek.

Az utolsó hajrá elõtt a versenyzõk ki-
csit lazítottak, amíg  Dr. Bérciné Szabó
Julianna jógafoglalkozást  tartott a na-
gyobb gyerekeknek. A szakember
együtt nevetett,  kúszott, mászott a
résztvevõkkel, akik ennek minden pil-
lanatát élvezték. Láthattuk, hogy a jóga
milyen pozitív hatást gyakorol a  gyere-
kek figyelmére, mozgáskoordinációjá-
ra, koncentrációjára.

Végezetül a villámkérdések - amik
nem csak tudást, de gyorsaságot is
igényeltek - felállították a verseny vég-
eredményét.

A küzdelem végig nagyon szoros
volt. A csapatok pontszámai nagyon
közeliek voltak, de a versenyben min-
dig dönteni kell. Az elsõ helyen a Zûr-
õsök csapat végzett. Nyereményüket,
a Polgármesteri Hivatal által felajánlott
vásárlási utalványt, Bierbauer Imre al-
polgármester adta át.

Második helyezést ért el a Bukfenc
csapat, õk Béres készítményeket tar-
talmazó ajándékcsomagot nyertek,
melyet a cég képviselõjétõl vehettek
át. A harmadik helyen végzett  Lángos
csapatnak Lõrikné Nemes Mária az ál-
tala felajánlott védõoltásra beváltható

ajándékutalvánnyal gratulált. A vetél-
kedõre invitáló felhívásunk úgy szólt,
hogy lelkes, aktív házaspárok jelentke-
zését várjuk. Külön díjakat is osztot-
tunk a legaktívabban közremûködõ
családnak, anyukának, illetve apuká-
nak. Ezeket a díjakat Dr. Kiss Katalin
gyermekorvos, Kozma Ágnes gyógy-
masszõr és a Numil Kft ajánlotta fel. 

Nem készültünk legaktívabb nagy-
mama díjjal, de örömmel tapasztaltuk,
hogy több esetben a versengõ csapa-
toknak a nagymamák is ügyesen be-
segítettek.

Ígéretünkhöz híven senki nem távo-
zott üres kézzel. A helyezést el nem ért
csapatoknak emléklappal és vásárlási
utalvánnyal gratuláltunk. A  hangulat
igazán jól alakult, vidám délutánt töltöt-
tünk együtt. A visszajelzések alapján a
résztvevõk és vendégek egyaránt jól
érezték magukat. Az építõ kritikákat
megfogadva a jövõben is fogunk ha-
sonló összejövetelt szervezni.

Köszönjük támogatóink segítségét:
Bernáth család, Béres Gyógyszergyár,
Capsula Bt,  Hérics Józsefné, Kardirex
Egészségügyi Központ, Dr.Kiss Kata-
lin, Kozma Ágnes,  Polgármesteri Hiva-
tal - Bábolna, Naposcsibebolt Kft.,
Numil Kft. Kuti Erika

VETÉLKEDTÜNK...

MMESÉK VILÁGÁBAN



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu8

2011. december

Legidõsebb lakosainkat köszöntötte dr. Horváth Klára
polgármester és Berkesné Szûcs Ágnes a Szociális
Gondozási Központ vezetõje november 11-én.

A Móra utcai családi házban a 91 éves Pauer Rudolf fo-
gadta a köszöntõket. Õ 1920-ban Jeges pusztán született.
Immár négy éve, hogy településünk legidõsebb férfi lako-
sa. Idén nyáron hosszú idõt töltött kórházban, intenzív osz-
tályon, de vasakaratának köszönhetõen felgyógyult súlyos
betegségébõl. Jelenleg lányával és két
unokájával él Móra utcai házukban.

Aztán a 95 esztendõs Törköly Pálnét
látogatták meg Toldi utcai otthonában.
Ida néni Nagyigmándon született,
nyugdíjas éveit Bábolnán, lányánál tölti
jó erõben, egészségben. Szeret rejt-
vényt fejteni, és szívesen válogat a kü-
lönbözõ TV-csatornák mûsoraiból. A la-
kásból már ritkán mozdul ki, de ha te-

heti és az idõjárás is megengedi, örömest élvezi
kertjükben a napsütés jótékony hatását. Õ három
éve már, hogy Bábolna legidõsebb hölgy lakosa.

Hantos

RANGIDÕS BÁBOLNAIAKAT KÖSZÖNTÖTTEK

November országszerte az egész-
ségnevelés hónapja. Intézményünk-
ben már hagyomány, hogy ennek
keretében egészségnapot szerve-
zünk. 

Célunk, hogy már ifjú korban ráirá-
nyítsuk gyermekeink figyelmét az
egészségmegõrzés fontosságára, tu-
datosítani szeretnénk, hogy legdrá-
gább kincsünk az egészség. Mindezt
játékosan, a gyermekek tudására, kre-
ativitására építve igyekszünk megten-
ni. November 18-án tíz különbözõ fel-

adat, próbatétel elé állítottuk diákjain-
kat. Plakátot kellett készíteniük külön-
bözõ – az egészség megõrzésével
kapcsolatos –  témákban. Elõadást
hallgathattak a helyes bõrápolásról,
helyes táplálkozásról Hodován
Tamásné kozmetikus és Hérics
Józsefné védõnõ közremûködésével.
Majd különbözõ játékos, sportos, krea-
tív és szellemi tudást igénylõ feladatok
következtek. 

Utolsó feladatként minden osztály-
nak azonos alapanyagból salátatálat

kellett készíteni, amit az
eredményhirdetés után
el is fogyaszthattak. 

Diákjaink ügyesen, jól
„vizsgáztak”. 

A legjobban teljesítõ
két osztály a 6. a és a 7.
b. Reméljük, felnõttként
is vigyázni fognak egész-
ségükre, és mindig szem
elõtt tartják Manfred Kets
De Vries gondolatát:

“Az egészség olyasmi,
mint a gondosan égetett
gyertya. Ha körültekintõ fi-
gyelmet szentelünk gyer-
tyánknak, sokáig fog égni.”

Veresné Szkocsek
Mária

VIGYÁZZ! KÉSZ! HÓ!
Mire lapunk megjelenik, lehet,

már el is olvadt az elsõ hó. A de-
cember beköszönte ugyanis egyet
jelent a téli csapadék menetrend-
szerû megjelenésével. Ahogyan a
közútkezelõ felkészül a várható idõ-
járási helyzetekre, városunk is meg-
tette az elõkészületeket a téli
hóeltakarítás, síkosság mentesítés
érdekében. Önkormányzatunk –  az
elõzõ évekhez hasonlóan  – Kiss
Lajos vállalkozóval kötött december
1-jei hatállyal szerzõdést a munkák
elvégzésére. A szakember lapunk
kérdésére elmondta: készen állnak
a télre. A jármûvek és a hótoló la-
pok karbantartása, cseréje már
megtörtént. Az utak szórásához
szükséges mennyiségû só illetve az
apró szemû zúzott kõ is zsákokban
áll már a raktárakban. Ha a helyzet
úgy kívánja, a korábbi évek gyakor-
latának megfelelõen a gépi hóelta-
karítással foglalkozó társaság dol-
gozói a hóesés kezdete után más-
fél-két órával már járni fogják az
utakat hóekéikkel. A szabályoknak
megfelelõen elõször a fõutak, majd
a magasabb számú, alsóbb rendû
utak hómentesítését végzik, de a
hóesés intenzitásától függõen akár
3-4 órába is beletelhet, mire többé-
kevésbé minden utca járhatóvá vá-
lik Bábolna belterületén. 

EGÉSZSÉGNAP
A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
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BEKAMERÁZVA
Az önkormányzat a lakossági igé-

nyekre reagálva a nyáron egy térfigye-
lõ kamerarendszer kiépítésérõl határo-
zott. A döntést tett követte, s a projekt
november végén ért befejezõ fázisá-
hoz. Ekkor a város frekventált pontjain,
összesen tizenegy helyszínen – így a
település kivezetõ útjain illetve a forgal-
masabb csomópontokban, intézmé-
nyek környékén – szerelték fel a kame-
rákat, amelyek képei a polgármesteri
hivatalban kialakítandó monitorszobá-
ba futnak be.

A berendezések beüzemelése már
megtörtént, így vélhetõleg a projekt át-
adási idõpontját (december 31-e) tar-
tani lehet. A megvalósult beruházástól
a város a közbiztonság jelentõs javulá-
sát várja.

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 a
második kéményellenõrzést és tisztítást, valamint az elmaradt szolgáltatási díj
beszedését végezzük, ütemtervünk szerint 2011. december 1-jétõl a teljes
településen.

Mellékelten közöljük a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés 12/1995.
(XII. 28.) önkormányzati rendelet mellékletét a 2011. évi kötelezõ kéménysep-
rõ-ipari közszolgáltatások díjairól.

A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. Törvény 2008. évi módosítása
szerint meghosszabbított ügyfélszolgálatot tartunk a tatai kirendeltségünkön
minden hétfõn 8.00–20.00 óráig.

Komárom-Esztergom megyei Kéményseprõ
és Tüzeléstechnikai Kft.

Folyamatosan kötelezõ munkák
Évente kötelezõ ellenõrzés, tisztítás sormunkában 
(éves díj 25% Áfá-val)
Megnevezés Lakossági Közületi

(Áfá-val) (Nettó)
Egyedi (db)    gravitációs 1.210,- Ft 3.100,- Ft

turbós 3.855,- Ft 4.960,- Ft
Gyûjtõ (szint) gravitációs 770,- Ft 1.690,- Ft

turbós 3.015,- Ft 3.850,- Ft
Kisközponti 60 kW alatt (db)

gravitációs 1.980,- Ft 4.640,- Ft
turbós 5.475,- Ft 7.025,- Ft

Központi 60 kW felett (fm)
gravitációs 735,-Ft
turbós 2.105,-Ft

A központi kémények díjai egy alkalomra vonatkoznak.
A tartalék kémények (amelyekre nincs rákötve tüzelõberendezés) ellenõr-

zése, tisztítása az éves díj fele.

SZENT MÁRTON-DÍJ
Idén novemberben 11. alkalommal

ítélték oda az alapítók: a Pannonhalmi
Fõapátság, az MKB Bank Zrt., E-On
Hungária Zrt., Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt. valamint a Bábolna Nemze-
ti Ménesbirtok által 2000-ben alapított
Szent Márton-díjat. A neves elismerést
olyan személyek kaphatják meg, akik
az eltelt idõszakban kiemelkedõen
hozzájárultak nemzeti örökségünk és
kultúránk megismertetéséhez és meg-
õrzéséhez. 

Eddig Nemeskürty István, Pungor
Ernõ, Nagy Gáspár, Kukorelli István,
Mádl Ferenc, Szokolay Sándor, Sebes-
tyén Márta, Melocco Miklós, Tringer
László, Sólyom László és posztumusz
Gál Tibor részesült ebben az elisme-
résben. Idén Ittzés János nyugalma-
zott evangélikus elnök-püspököt talál-
ták a díjra érdemesnek. Az elismerést
Várszegi Asztrik püspök-fõapát és az
alapító társaságok képviselõi adták át
a díjazottnak.

TERMÁLKUTAK – TERMELÉSRE KÉSZEN
Az önkormányzat korábbi

határozatának megfelelõen
november végén lezajlott a
Bábolna határában található
két termálkút ellenõrzése,
tisztítása. Sajnos elõzõleg
már ellopták a kerítés nagy
részét, mellyel a területet kör-
bekerítették, és fémtolvajok a
villanyvezetéket is magukévá
tették. De a kutakat lezáró
fémszerkezetek is a tolvajok
zsákmányává váltak, mi több,
a kontárok a kút csöveibe do-
bálták a számukra értéktelen
gumikábeleket. 

A tisztítást végzõ szakem-
berek több mint 200 méter
mélyrõl, speciális eszközök-
kel hozták felszínre a szeme-
tet. Ezután úgymond beindí-
tották a kutakat, amelyekbõl
hamarosan feltört a langyos
termálvíz.
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Az idén immár tizedik alkalommal rendezték meg Tatán a
Márton-napi szólótáncversenyt.

A Cseperedõk-bõl öt gyermek indult ismét útnak novem-
ber 11-én, hogy részt vegyen negyedszer is a megmérette-
tésen. Morvai Eszter és Kráz Barnabás somogyi ugróst,
Rozsovits Eszter és Istenes Bence vasi ugróst és kalotasze-
gi invertitát, Török Marci pedig kalotaszegi román legényest
táncolt. A felkészülés már szeptember végén elkezdõdött.
Próbák után a szólósok ott maradtak, s együtt „nyúztuk” az
anyagot. Megbeszéltük a motívumokat, a variációs lehetõ-
ségeket, a stílust, majd a gyerekek ebbõl maguk állították
össze a 2 perces improvizációjukat.

November 11-én reggel elindultunk Tatára a Magyary Zol-
tán Mûvelõdési Központba, a verseny helyszínére. Az idén

fõként a megyébõl
jöttek többen ver-
senyzõk: Kisbér-
rõl, Bakonyszom-
bathelyrõl, Mocsá-
ról, Rédérõl, Tatá-
ról, Kocsról.

A zsûrit két jó
nevû szakember,
Molnár Péter, a
szekszárdi Bartina
Táncegyüttes ve-
zetõje és Lépes
Anikó, a pozsonyi
Szõttes Tánc-
együttes táncosa
alkotta.

Délben kezdõd-
hetett a verseny!
Elõször Eszter és

Bence lépett színpadra a III. korcsoportban, majd az I. kor-
csoportban Marci mutathatta meg tánctudását, õt pedig
Eszter és Barnabás követte a II. korcsoportban. Végül Esz-
ter és Bence újra színpadra lépett, mert a III. korcsoportban
már két táncot kellett bemutatni.

Mindenki úgy érezte: jól sikerült, mindent megmutattak,
amit lehetett. Ez valóban így is volt! A gyerekek szívüket, lel-
küket beleadták a táncba.

Izgatottan vártuk az eredményhirdetést, ami elég késõn
kezdõdött.

Az idén két díjat is
elhozhattunk, mert Mar-
ci a saját korcsoportjá-
ban megnyerte a szóló-
táncversenyt, Eszter és
Barnabás pedig külön-
díjat kaptak. A zsûri vé-
leménye szerint ügye-
sek a gyerekek, Eszter
és Bence értékelésénél
külön kiemelték, hogy
milyen „üde látványt
nyújtottak” a színpadon
a mosolyukkal.

Örültünk a pozitív értékelésnek, majd a sok izgalomtól és
tánctól fáradtan ugyan, de jókedvûen indultunk haza. 

Bors Erika, Török Sándor 

A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai
(Csillag Vivien és Popovics Linda), valamint 8 bábolnai fi-
atal (Liszkai Nóra, Agócs Noémi, Körmendi Imre, Trifusz
Kamilla, Kokas Daniella, Györe Adrienn, Szántó Júlia és
Kiss Nikolett) vett rész egy újabb ifjúsági találkozón Olasz-
országban. Ez alkalommal Andranoba utazhattak a fiata-
lok és ismét megcsodálhatták Salento régió szépségét. A
találkozó témája „Green Work”, azaz a zöld munkákkal, a
természettel kapcsolatos foglalkozásokról szólt. A témá-
ból adódóan sokat kirándultunk, rengeteg helyet bejár-
tunk. Egy nap alatt elmentünk a csizma sarkának a legdé-

lebbi és legkeletibb pontjára is, valamint egy nemzeti par-
kot is bejártunk Otranto környékén. A falu lakói nagyon
barátságosak voltak, mindig szívesen találkoztak velünk.
A nagy sikerû interkulturális esten sok helyi vett részt.
Megkóstolhattak pár magyar ételt, édességet és italt, utá-
na pedig egymástól leshettünk el különbözõ népi tánclé-
péseket. 

Szeretnénk megköszönni az önkormányzat támogatá-
sát, és azt, hogy hozzájárultak ehhez a remek találkozó-
hoz. Ezzel az úttal újabb fiatalok nyertek életre szóló élmé-
nyeket. Popovics Linda

MÁRTON-NAPI SZÓLÓTÁNCVERSENY
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FÁK ÉS VIRÁGOK
A gazdák november végén pihenhetnek meg, amikor

már téli álmot alszik a természet. A Bábolnai Szennyvízke-
zelõ és Szolgáltató Kft. szakemberi viszont õsszel, sõt tél
elején is az alaptevékenységük mellett a város parkosításán
dolgoznak. Legutóbb a Mészáros utcában ültettek ezüst
hársakat, míg a Csikótelepi úton szerb lucokat helyeztek ki.

A faültetés egy program ré-
sze, melynek keretében a
kivágott fák helyére ültet-
nek újakat, továbbá az elõ-
zetesen kijelölt, parkosítan-
dó helyekre telepítenek fa-
csemetéket. Sõt, akkor is
ásót ragadnak, ha vandá-
lok tönkre teszik a frissen
kiültetett fácskákat, virág-
palántákat.

Szerencsére a többség
szívesen látja a szépen vi-

rágosított közterületeket. Az õ kedvükért évente kétszer –
tavasszal és õsszel – a település frekventáltabb helyszínei
új színekbe öltöznek. Év elején egynyári virágokkal,  szep-
tember végén, október elején pedig árvácskákkal díszítet-
ték a város parkjait. A hidegtûrõ növénykék késõ õszig, a
nagy fagyok beálltáig hoznak egy kis színt az életünkbe.

A NAGYHARANGOK
KISTESTVÉREI

Az ovi galéria évszakról évszakra ad újabb ismereteket a
3-6 éves gyermekeknek és szüleiknek. A legutóbbi kiállítás
a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a harangokat és
azok kicsinyített mását, a csengettyûket hozta közelebb a
csillogó szemû apróságokhoz. A folyosón kialakított tárlat
látnivalói között Szendi Józsefné, Ili néni kalauzolta a legki-
sebbeket verssel, dallal, játékkal. A „gyereknyelven” elõa-
dott ismeretterjesztésbõl kiderült, hogy aranyból, ezüstbõl,
ólomból, bronzból, üvegbõl és cserépbõl egyaránt készül-
hetnek kis harangok, s felhasználásuk is épp ily’ sokféle le-
het. Persze, abban azért valamennyien egyet értettek, hogy
a legszebben mégiscsak a karácsonyfán szólnak. 

SEGÉLYVONALAK
Jogi Segítségnyújtó Szolgálat
Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal
H: 9-13   Sze: 13-18   Cs: 8.30-12

34/512-790
Problémával küzdõ gyermek
Kék Vonal Gyermek- Ifjúsági Telefonszolgálat

(ingyenes) 80/505-000
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KÁNYÁDI SÁNDOR: FENYÕMESE
Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyõ. Senki sem

lakott a közelében. Az erdõ, de még a legkisebb bokor is
olyan messzire volt tõle, hogy még a kiáltását sem hallották
volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiál-
tozott, nem is sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok s a
farkasordító telek idején sem. Pedig annyit sanyargatták,
hogy az még embernek is sok lett volna. 

Elfásult egészen a nagy egyedülvalóságban. Egyetlen
öröme volt, ha nyaranta egy-egy arra legelészõ juhnyáj búj-
ta meg az árnyékát, a nagy melegben. Vagy éppen maga a
juhász heveredett alája furulyázgatni, tarisznyát bontani.
Olyankor még sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak figyel-
mességbõl, a szép nótáért, s hogy az árnyékot a sóhajával
frissebbé tegye.

Hanem a nyáron olyat ért, amilyet még soha. Vidám ki-
rándulók, egy egész iskola telepedett alája. Azóta nincs
nyugta a fenyõnek. Egyre sóhajtozik, s mindegyre le-lete-
kint a völgy felé, amerre a kirándulók alóla elvonultak. S

mint valami kincseket, nézi az alatta maradt üres konzerv-
dobozokat.

– Mit nem adnék, ha még egyszer közöttük állhatnék –
sóhajtotta el bánatát egy véletlenül reáröppent rigónak.

A rigó egyet-kettõt füttyentett köszönetképpen, aztán to-
vaszállt arra, amerre a kirándulóknak nyoma veszett.

Hogy mit intézhetett a kis rigó, mit nem, nem tudhatjuk.
Jöttek az õszi ködök, esõk, havas esõk. A fenyõ, ha lehe-

tett, még inkább magába fásult. A szelek még a konzervdo-
bozokat, utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a földre se né-
zett többet. Akárhogy tépdesték a viharok, aludt. Már arról
se vett tudomást, hogy hatalmas havával megjött a tél. Tõ-
le jöhetett is, mehetett is.

De egyszer csak megrázta magát. Azt hitte, álmodik. Pe-
dig nem álmodott. Hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt.
Egy nagy udvaron találta magát. Minden ága fel volt cico-
mázva, és minden megmaradt tobozába mintha egy-egy
csillag költözött volna.

Azóta is ott áll az iskola udvarán….
Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! Ismét elrepült egy esztendõ, és itt állunk a legszebb, legmeghittebb ünnep , a karácsony elõtt.
Mindannyian másképpen készülünk, másképpen éljük meg az ünnepet, de szívünket – lelkünket ünnepi díszbe
öltöztetjük. Kívánom, hogy legyen olyan meghitt, boldog karácsonyuk, mint amilyen a kis fenyõfának Kányádi Sándor
meséjében.

BÁBOLNAI SZERVEZETE

“… a jókedvû adakozót szereti az Isten.”
Korinthusiakhoz írt második levél 9:7

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
egyesületünk 2011. évi kulturális és közösségépítõ

programjaihoz, valamint mûködéséhez nyújtott

anyagi támogatásáért:
– Popovics Györgynek 

a megyei önkormányzat elnökének, 
– Bábolna Város Önkormányzatának,
– „Bábolnáért” Közhasznú Közalapítványnak,
– Bábolna Agrária Kft.-nek, 
– a Rákóczi Szövetség központjának;

segítségéért, közremûködéséért:
– Veresné Szkocsek Mária tanárnõnek,
– Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.-nek,
– Cseperedõk Néptánccsoportnak, 
– Kisbábolna Lovas Klubnak,
– Komárom Környéki Civil Társulásnak.

Ezúton kívánunk egyesületünk tagjai nevében
minden kedves bábolnainak 
BÉKÉS KARÁCSONYT

ÉS ÁLDOTT ÚJ ESZTENDÕT!

BOLYAI ANYANYELVI
CSAPATVERSENY

Iskolánk tanulói közül ebben a tanévben 20 fõ, összesen
öt csapat vett részt a fenti versenyen. A körzeti fordulót
Tatán rendezték meg 2011. november 11-én. A verseny
célja a tanulók nyelvtani , helyesírási ismereteinek méré-
sén túl a csapatszellem, az „összedolgozás tudományá-
nak” erõsítése.

Eredményeink:
6. hely – Nyelvõrök csapata  7. b osztály

Bagó Zsófia, Fekete Réka, Módos Martin, 
Szabó Attila

9. hely – Nyelvgyötrõk csapata 7. b osztály
Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Mózer Viktor, 
Pillér Attila

9. hely – Tudorkák csapata 6. a osztály
Balázs Márk, Kéri Virág, Soós Gábor, Szabó Netti

15. hely -  Teletabik csapata 6. b osztály
Dezsényi Gábor, Janus Márk, Janus Martin, 
Sáfár Bence

20. hely – Elmebajnokok csapata 6. b osztály
Bognár Lilla, Bozori Bianka, Kelemen Kitti, 
Rózsahegyi Franciska

Gratulálunk tanítványainknak !

Veresné Szkocsek Mária
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TOLLPRÓBÁK
Ez év novemberében ismét meg-

hirdettük tanulóink körében a toll-
próbákat, melynek témája a tél, a
szeretet, a karácsony. 

Gyermekeink mély érzésekrõl,
gyönyörû gondolatokról, a szeretet
fontosságáról, az ünnep békéjérõl
tettek tanúbizonyságot verseikkel.
Ebben az évben a legjobbnak ítélt
három alkotást tesszük közzé az új-
ságban a lap meghatározott terje-
delme miatt. 

A rajzok szintén e témakörben ké-
szültek.

Ezekkel az alkotásokkal kívánunk
az iskola tanulói nevében  minden
kedves olvasónak áldott, békés ka-
rácsonyi ünnepeket.

KARÁCSONY
Karácsony éjjel égnek a fények,
Szívünkben béke és új remények.
Kacajtól hangos most már az erdõ,
Siklik a szánkó, csendül a csengõ.

Mert karácsony éjjel
Isten jár a Földön,
Hogy palotává váljék
Viskó és börtön.

(Kovács Klaudia 6.a)

A SZERETET
Karácsony minden házban,
Égõ gyertyafények,
A szívünkben szeretet van,
S élnek még remények.

Örülj, hogy van ajándék,
Mondja sok-sok gyerek,
De nem ez a legfontosabb,
A lényeg a szeretet.

(Szabó Netti 6.a)

A SZERETET ÜNNEPE

Lágyan dalol az esti szél,
Egy kis családról mesél.
Régi család, régi mese,
Egy karácsonyi rege.

Egyszer, régen kis faluban
Télidõ volt, fagyos, havas.
Ünnepekre készülõdtek,
Tisztogattak, sürgölõdtek.

Falu végén kis kunyhóban
Élt egy család szegény sorban.
Sohasem volt jó ünnepük,
Pénzük nem volt, sem kenyerük.

Bajnak, búnak nem volt vége,
Az ínség a család pecsétje.
Nincs se fûtés, se tej,
Koldulnak, ha kell,

Mostan más karácsonyuk lesz,
Mert egy angyalka megjelent.
Éjjel jött, hogy meg ne lássák,
Meg ne lessék, hogy náluk járt.

Hozott nekik fenyõfát is,
Meg sok szép ajándékot is.
Díszes fenyõ, sok ajándék,
Boldog ünnep és békesség.

Reggel, mikor felébredtek,
Egy kis üzenetre leltek.
Ez állt benne nagybetûvel:
ISTEN NÉKTEK EZT KÜLDÖTTE!

Kaptak pénzt és sok játékot,
Ennivalót, szenet, szánkót.
A család boldog lett végre,
Itt a vége, fuss el véle.

(Bognár Lilla 6.b)

Venczák Alexandra 5. b.

Erdei Attila 7. b.

Gál Szilvia 6. a.
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A KONYHAKERTEKRÕL
Errõl azért érdemes szót ejteni és be-

szélni róla, mert helyi lapunk, a Bábol-
nai fórum legutóbbi számában azt ol-
vashattuk, hogy városunk önkormány-
zata támogatni, segíteni fogja az itt fo-
lyó konyhakertészkedést. Ezt a hírt mi,
konyhakertészkedõk nagy örömmel fo-
gadtuk és vettük tudomásul. A segítsé-
get igényeljük és megköszönjük.

Városunk lakosságának nagy része
falusi körülmények között, kertes há-
zakban él és ennél fogva itt vannak
konyhakertek is. Ezek létrejötte termé-
szetes. Ismeretes, hogy annak idején a
kiosztott házhelyek nagy sokasága
szántóföld volt. Elmondhatjuk ezt a 16-
os lakóteleprõl, csakúgy mint a Barac-
kosról vagy a Banai úti házhelyekrõl. A
konyhakertészkedés legalapvetõbb fel-
tétele a jó talaj tehát adott! Egyéb felté-
telek nem szükségesek, ugyanis drága
gépek nélkül is lehet kertészkedni.
Ásó, kapa, gereblye, locsolókanna

vagy az esetleges permetezõ felszere-
léshez már csak az emberi erõ, a szak-
értelem és az akarat kell. És ez általá-
ban meg is van. 

Ami a természeti viszonyokat illeti,
hazánk a mérsékelt égöv alatt fekszik
és a jó talajviszonyokon túl az éghajlati,
klimatikus viszonyok is kedvezõek az
élelmiszer termeléshez. Ezzel mi ma-
gyarok élhetünk is. Nem véletlen, hogy
hazánkat valamikor úgy emlegették,
hogy „Európa éléskamrája”. Ez igaz
volt akkor és igaz napjainkban is. 

A konyhakertészkedéshez szüksé-
ges adottságok  itt, nálunk, Bábolnán is
megvannak. Ennek bizonyítására el-
mondhatjuk, hogy a kertjeinkben ter-
melt paprika, paradicsom, káposzta,
uborka, hagyma stb. megfelelõ ápolás
és gondozás után rekord termést tud
és szokott hozni. Ezt magam is tapasz-
taltam.

Napjainkban találkozhatunk külföldi
áruk – köztük kertészeti áruk – sokasá-
gával is. A magyar kertészeti árukkal

történõ összehasonlításuk tehát lehet-
séges. 

Bizony a spanyol paprika vagy a kínai
fokhagyma és még sorolhatnám, a mi
termékeink minõségét meg sem közelí-
tik. Az összehasonlítás során mindig
ezt tapasztaljuk. 

A konyhakertészet egyéb kedvezõ
hatásaival is találkozhatunk. Közülük
néhányat megemlítenék. A konyhakert
növényzete széppé teszi nemcsak a
kertet, de akár az udvart, akár a házat,
egy szóval az egész portát. A konyha-
kertészet terményei besegítenek a csa-
lád ellátásába, sõt még egyéb jövedel-
met is hozhatnak. Ez a tevékenység az
egész család részére, de különösen a
nyugdíjasoknak biztosít állandó elfog-
laltságot és ezt nevezhetjük szórako-
zásnak is.

A fentiek alapján megállapíthatjuk,
hogy ma már a konyhakertészet gazda-
sági és társadalmi életünk fontos té-
nyezõjévé vált.

Szakács Ferenc

SZERKESZTÕSÉGÜNK POSTALÁDÁJÁBÓL

AZ EMBERIPAR
DOLGOZÓI

A különbözõ világnapok arra jók,
hogy ráirányítsák a figyelmet a világ
egy picinyke, ámde annál fonto-
sabb szeletére. November 10-én a
segítõk napján a véradókra, a vö-
röskereszt önkénteseire, a család-
segítõkre, az idõsek gondozóira és
a gyerekjóléti szolgálat munkatár-
saira vetült a hétköznapokban meg-
szokottnál kicsivel több fény. 

Dr. Horváth Klára polgármester
ünnepi köszöntõjében Antoni de
Mello a gyárigazgató és a Mester
párbeszédét idézte, amelyben
utóbbi a foglalkozását próbálta el-
magyarázni. „Az emberiparban dol-
gozom. A te erõfeszítéseid jobb
eszközöket produkálnak, az enyé-
mek jobb embereket.”  

Azok munkálkodása révén, akik
meghívást kaptak az Ötösfogat ét-
teremben tartott összejövetelre, va-
lóban boldogabb, egészségesebb,
egzisztenciálisan biztosabb embe-
reket kapunk. Vagyis, végsõ soron
munkájukkal tényleg jobb embere-
ket adnak a világnak.

A konyhakerti termelésrõl szóló felhívásunk sokak fantáziáját megmozgatta. Köztük Szakács Ferencét is, aki
szerkesztõségünkhöz eljuttatott levelében fejtette ki gondolatait a témáról.

ARANYDIPLOMÁS NÖVÉNYORVOS
1964 óta él Bábolnán, élete a növényekkel, a növényvédelemmel forrt össze.

Sokan ismerik, de szerénysége miatt kevesen tudják róla, hogy idén nyáron
aranydiplomát vehetett át a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen. Dr. Balogh
Gyula 50 évvel ezelõtt szerzett diplomát, majd röviddel azután Bábolnára került,
ahol egészen nyugdíjazásáig, sõt még azt követõen is dolgozott. 1984-ben dok-
torált, élete javarészét Bábolnán töltötte.

Gratulálunk e jeles alkalomhoz!
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A Tihanyi-félszigetet 2003. óta a
kiemelkedõ földtani értékei miatt Eu-
rópa Diplomás területté nyilvánítot-
ták. A ragyogó õszi napsütés kedve-
zett a Mérföldkõ Turisztikai Csoport
éves túrájának befejezéséhez. A
Lóczy-gejzír tanösvényen elindulva
elénk tárult a Balaton látványa a kör-
nyezõ hegyekkel és a gejzírképzõd-
ményekkel.

Az Óvár keleti oldalán „belaktuk” a
húsz méter magas bazalttufa falba vájt
barátlakásokat, majd az Attila-domb
érintésével kiértünk a Visszhang-
dombra, ahol Kiss Linda szép elõadá-
sában meghallgattuk Csokonai Vitéz
Mihály: A tihanyi ekhóhoz c. versrész-
letét.

Idegenvezetõvel körbejártuk és
megismerhettük a Tihanyi Bencés
Apátsági templom történetét, és a kö-
zépkori Altemplomban I. András király
kriptáját.

Programunk következõ részében a
Belsõ-tó partján a 2011-ben átadott Le-
vendula Ház Látogatóközpontot tekin-
tettük meg. 

A megszelídült vulkánokról szóló rö-
vidfilm megtekintése után mindenki ki-

próbálhatta az interaktív teremben lévõ
ismerethordozókat. A külsõ részen vé-
gigsétálva megismerhettük a nádas
élõvilágát, kissé távolabb a szürke
marha nyáj volt látható, majd rövid sé-
tával elértük a gejzírmezõket. 

A lemenõ napsugarak valóban
aranyban világították meg az Aranyház
gejzírkövein lévõ sárgazuzmókat.
Megpihenve a köveken, és csodálva

az õsz színeit, valóban illik Tihanyra a
béke és csendesség kifejezés.

Befejezésként a Történelmi Panopti-
kumban az Árpád-házi királyokról ké-
szült viaszfigurákat tekintettük meg. Bí-
zom abban, hogy 34 társam élmé-
nyekkel gazdagodva, és energiával fel-
töltõdve tért haza.„Béke az érkezõnek,
áldás a távozónak”

Bierbauer Imréné

TÚRÁZÁS AZ EURÓPA DIPLOMÁS TERÜLETEN

ÖT DERÛS ÉV
Ötéves fennállását ünnepli idén decemberben a Derû Háza idõsek otthona. A

magánvállalkozásban mûködõ intézmény ez alkalomból bensõséges ünnepsé-
get szervezett. Elsõként a tulajdonos, dr. Horváth Klára köszöntötte a gondozot-
takat és az intézmény munkatársait. Õt Skultétiné Vera intézményvezetõ követ-
te, aki beszédében az eltelt fél évtized történéseit elevenítette fel. A program to-
vábbi részében a nyolcvan gondozott és az itt dolgozók elfogyasztották az intéz-
mény születésnapi tortáját és a bent lakók mûsorral kedveskedtek a rendezvé-
nyen résztvevõknek.

ELÕREHOZOTT LAPZÁRTA

Mire lapunk megjelenik, már min-
denki javában a karácsonyra és a
szilveszterre készülõdik. Ilyenkor
legtöbben befelé fordulunk és fõ-
ként a családunkkal, az ünnepi ké-
szülõdéssel vagyunk elfoglalva.
Szeretnénk, ha szerzõink is önfe-
ledten, szeretteik körében tölthet-
nék az ünnepet. Ám, azt is legalább
ilyen fontosnak tekintjük, hogy ja-
nuárban is hasonló színvonalon tá-
jékoztathassuk olvasóinkat váro-
sunk eseményeirõl. Ezért kérjük
szerzõinket, hogy  az ünnepekre
való tekintettel most kivételesen de-
cember 22-ig adják le a lapba szánt
anyagokat, hogy idõben elkészül-
hessünk az új számmal.

Hogy már csak egy dolgunk ma-
radjon hátra: minden kedves szer-
zõnknek és olvasónknak áldott, bé-
kés karácsonyt és boldog új esz-
tendõt kívánni!

A szerkesztõség
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AZ ÖTVENEGY MEG

A SZÁZÖTVENHÁROM
A véradás és a matematika elsõ-

re nem tûnnek szorosan összetarto-
zó fogalmaknak. Pedig az az ötven-
egy fõ, aki november 17-én véradó-
nak jelentkezett tudatosan vagy
tudta nélkül háromszor ennyi em-
bernek, vagyis százötvenhárom
személynek adta meg a lehetõsé-
get az életre. 

Hogy sok vagy kevés ez az fél-
száznál több fõ, az megint más kér-
dés. A szervezõk, a Vöröskereszt
Bábolnai Szervezete annak örülne,
ha minél több egészségügyileg al-
kalmas bábolnai életébõl negyed
órát mások megmentésére áldoz-
na. Viszont az is igaz – derült ki
Morovicz Józsefnével, a Vöröske-
reszt Bábolnai Szervezete titkárával
folytatott beszélgetésbõl – , hogy ez
alkalommal többen, szám szerint
ötvennyolcan vállalkoztak a szúrás-
ra, de heten különféle okok miatt
nem adhattak vért. Bíztató azon-
ban, hogy az eddigieknél több fia-
talt  sikerült  megszólítani,  így  a
lovasiskolából is érkeztek önkéntes
véradók. Õk képviselték tehát az el-
sõ véradókat, de olyan is akadt, aki
már századszor jött el, hogy egy-
maga három életet menthessen
meg.

VÁROSUNK  KARÁCSO N YA

2011. december 16-án
16 órától Bábolnán, a
Szabadidõközpontban

A vásárban díszek, ajándéktárgyak vásárolhatók. 

A délután folyamán megtekinthetik 
a „Karácsonyi asztaldíszek” címû kiállítást.

16 órakor a kiállításon szereplõ asztaldíszek alkotóinak
dr. Horváth Klára polgármester jutalmakat ad át.

16.10 órától a Cseperedõk Néptánccsoport és a „Cseperedõs
szülõk”, majd az Idõsek Klubja karácsonyi mûsorát tekinthetik meg. 

16.30 órakor a Magyarock Dalszínház mûvészei, „A betlehemi csil-
lag” címû elõadásuk dalaival varázsolnak ünnepi hangulatot.

17 órától a zeneiskola karácsonyi koncertjében gyönyörködhetnek
a jelenlévõk. 

A koncertet követõen, 18.30 órakor szeretettel várnak mindenkit 
az óvodások, az iskolások, az Idõsek Klubja és a Cseperedõk tagjai 
a körforgalomnál, hogy közösen, együtt énekelve gyújthassuk meg 

városunk adventi koszorúján az utolsó gyertyát. 

A fázósabbaknak forró tea, forralt bor és sült gesztenye 
segít felmelegedni.

Mindenkit  szeretettel  várunk!

A BÁBOLNA TORTA
SZAVAZÁS EREDMÉNYE:
1. Kukoricalisztbõl készült

lekváros torta, 
Szalay Cukrászda (Ács)
46 szavazat

2. Pisztáciás torta, Molnár
Cukrászda (Komárom)
38 szavazat

3. Dobos torta,
Németh Cukrászda (Ács) 
36 szavazat
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 18. –  Vasárnap 11 óra
DECEMBER 24. –  Szombat 16.30 óra
DECEMBER 25. –  Vasárnap (Úrvacsora) 11 óra
DECEMBER 26. –  Hétfõ 11 óra
DECEMBER 31. –  Szombat (Óév búcsúztató) 16.30 óra
JANUÁR   1. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR   8. –  Vasárnap 11 óra

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

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia református lelkész
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

dr. Farkas Roland, dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontokat 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://biol-
ka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
DECEMBER 18. vasárnap 15 óra
DECEMBER 25 vasárnap 15 óra

Karácsonyi ünnepi istentisztelet
Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László,
Tel.: 34/368-109 osgyanlaci@t-online.hu

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;

http://enekeskonyv.lutheran.hu/ www.komarom.lutheran.hu

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom, Bábolna

2011. DECEMBER
11-én vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Advent 3. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
18-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Advent 4. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
24-én szombat 22.00 órakor
Szenteste (Jézus születésének ünnepe) ünnepi szentmise
25-én vasárnap 10.45 órakor
Karácsony 1. napja ünnepi szentmise
26-án hétfõ 10.45 órakor
Karácsony 2. napja ünnepi szentmise
2012 január 1-jén vasárnap 10.45 órakor
Újév ünnepi szentmise

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
Kántor: Bartal Éva Tímea 20/314-5991
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott  honlapok: www.katolikus egyhaz.hu; www.gyor.egyhazmegye.hu; www.communio.hu/

hitvallas; www.katolikus.hu; www.ujember.katolikus.hu; www.magyarkurir.hu; www.hitvallas.hu
Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

MINÕSÉGI TÛZIFA
KEDVEZÕ ÁRON ELADÓ
Bábolnai fakereskedés az alábbi

szolgáltatásokkal
várja tisztelt megrendelõit

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk 
és konyhakész tûzifa) értékesítése

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, 
deszkák) értékesítése

– Fûrészpor értékesítés
– Fuvarozás 1,7 t-ig

Elérhetõségek:
PA-RO FAKERESKEDÉS

Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821

BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
– Teljeskörû lakásbiztosítás 

(akár 30% kedvezménnyel)

– kötelezõ, casco alacsony díjjal

– egészségpénztár, nyugdíjmegtakarítás, 
hitel lakástakarék 30% állami támogatással

– kiemelkedõ hozamú befektetések
egyösszegben és havi díjjal

– temetésbiztosítás, kárjelentés

– élet- és balesetbiztosítás

– vállalkozói vagyon- és felelõsségbiztosítás 

– mezõgazdasági biztosítások



KÉZILABDA

VIRÁGZÓ
TAVASZRA VÁRVA

A novemberi elsõ találkozón a Lá-
batlan együttese vendégeskedett
Bábolnán. Kéziseink az elsõ félidõ-
ben remek teljesítménnyel, haté-
kony támadójátékkal már hat góllal
is vezettek. A második játékrészre
azonban kapust cserélt az ellenfél.
A korábban Bábolnán játszó hálóõr
kitûnõen védett, lövéseink rendre
elhaltak kezei között. Így elfogyott
az elsõ félidei elõny, és éppen hogy
sikerült döntetlennel zárni a találko-
zót. Bábolna – Lábatlan 21 : 21.

Ezt követõen lányaink Kisbérre
látogattak. A veretlen listavezetõ
otthonában remekül teljesítettek
kéziseink. Az elsõ félidõben kitûnõ
védekezés mellett hatékony táma-
dójátékkal lepték meg ellenfelüket,
fej-fej mellett haladt a két együttes,
de egy gól elõnnyel a hazaiak zár-
ták jobban ezt a játékrészt. A bábol-
nai lányok a második félidõben
még nagyobb sebességre kapcsol-
tak, és három gólos fórra tettek
szert. Sajnos a játékvezetõk áldá-
sos tevékenységének köszönhetõ-
en Fehér Mária, együttesünk egyik
vezéregyénisége a végleges kiállí-
tás sorsára jutott. Az elõny elfo-
gyott, és az utolsó percben a hazai
csapat javára dõlt el a találkozó.
Kisbér – Bábolna 21 : 20.

Kézilabdás lányaink az Ács ottho-
nában vívták a szezon utolsó mér-
kõzését. Tõlük talán még sosem
kaptak ki, most azonban sikerült.
Csapatunk foghíjasan volt kényte-
len kiállni, több játékos vírusos be-
tegség miatt maradt távol, akik a
pályán voltak, mélyen tudásuk alatt
teljesítettek. A rossz védekezés kö-
vetkeztében potyogtak a gólok, a
támadások pedig nagy számban
eredménytelenek maradtak. A fél-
idõt még döntetlennel zárták, a má-
sodik játékrészben már az ácsiak
domináltak. Sok hétméterest is ki-
hagytak kéziseink, így a végén 25 :
21 arányban nyert a hazai gárda.

HP
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Öt évvel ezelõtt vették elõször egy egész napra birtokba a helyi és a környe-
zõ települések óvodásai a sportcsarnokot. A mára hagyománnyá vált kezdemé-
nyezés legutóbbi programjára november 2-án várták a bábolnai, banai, tárkányi
és nagyigmándi kicsiket. 

A feladatokat és ügyességi játékokat idén a bábolnai óvoda pedagógusai ál-
lították össze, a nevetésrõl és a meglepetésekrõl pedig ez alkalommal egy
olyan bohóc gondoskodott, aki lufiból kívánságra bármilyen állatfigurát tudott
hajtogatni. 

A sportos délelõtt közös zenés tornával kezdõdött, majd a nagyobbacska ovi-
sok sorversenyeken mérték össze erejüket, ügyességüket. A kisebbek ez idõ
alatt óvónõi felügyelet mellett játszhattak a különbözõ sporteszközökkel. Ez al-
kalommal sem maradhatott el a hagyományos kötélhúzó verseny, ahol nem
csupán az ovisok, de a felnõttek is megmérkõztek egymással.

A Zsámbék elleni gyõztes hazai
meccs után focistáink a tabella harma-
dik helyét elfoglaló Vértesszõlõs ottho-
nába látogattak. Csongrádi Péter edzõ
szerint jól játszott a csapat, komoly
esély lehetett volna egy döntetlenre,
de némi bírói segédletnek köszönhetõ-
en a hazaiak könyvelhették el a három
pontot. Vértesszõlõs – Bábolna SE 3 :
0 (ifi 1 : 5)

Aztán együttesünk a tabellán mint-
egy öt hellyel elõrébb álló Kecskéd
gárdáját fogadta. Legényeink jól kezd-
ték a mérkõzést, az elsõ félidõ nagy ré-
szében uralták a játékot, de csupán
közel fél óra elteltével tudták gólra vál-
tani próbálkozásaikat. Tizenhét méter-
re a kecskédi kaputól szabadrúgást
ítélt a játékvezetõ, melyet Frank Attila
ellentmondást nem tûrõen értékesített.
A második félidõ általában unalmas
mezõnyjátékkal telt, néhány kapura
veszélyesebb akciót a mieink vezettek,
ám újabb gólt nem sikerült szerezni.
Már mindenki a lefújást várta, amikor
egy baloldali támadást követõen az el-
lenfél játékosa tizenhat méterrõl talált a
hazai kapuba. Bábolna SE – Kecskéd
KSK 1 : 1 (ifi 1 : 7).

Labdarúgóink ezután Lábatlanra lá-
togattak. A még gyõzelem nélkül álló

és majd’ 90 gólt kapott hazai gárda el-
len a mieink gólarányjavításra készül-
tek, bár a meccs elõtt senki nem volt
elbizakodott, tudták, hogy akár megle-
petés is születhet. Szerencsére nem
így lett, a papírforma érvényesült. Ollé
István két, illetve Frank Attila négy gól-
jával sima hat nullás gyõzelmet arattak
focistáink. Az ifjúsági együttes is reme-
kelt, õk 3 : 1-re verték ellenfelüket.

Együttesünk az õszi utolsó forduló-
ban az akkor még két hellyel mögöt-
tünk álló Tát csapatát fogadta. Szá-
munkra bíztatóan is kezdõdött a talál-
kozó, hiszen Frank Attila már az ötödik
percben bevette a vendégek kapuját.
Sajnos húsz perc múlva rövid idõn be-
lül kétszer rezdült a hazai háló, ami
nyilvánvalóan mélyen lesújtó hatással
volt mind focistáinkra, mind pedig a
szurkolókra. A fiúk a második félidõ-
ben sem találtak magukra, a néhány
nézõ gyenge színvonalú meccset lát-
hatott. Az ellenfél a lefújás elõtt tíz
perccel még egyszer betalált hálónk-
ba, így focistáink bosszantó hazai ve-
reséggel zárták az õszi szezont. Ez a
teljesítmény egyelõre csupán a 12.
helyre elegendõ. Bábolna SE – Tát SE
1 : 3 (ifi 4 : 1).

Hantos

LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

HULLÁMZÓ TELJESÍTMÉNY

SS PORTOSPORTOS OVISOKOVISOK
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TEKE

SZEZONZÁRÁS
NB I-es tekecsapatunk november 5-

én a kaposvári Teke Baráti Kör együtte-
sét fogadta. Nagy várakozás elõzte
meg a találkozót, hiszen a bravúros
oroszlányi gyõzelem egészséges ön-
bizalom növelõként hatott legényeink-
re. A tabella utolsó helyén álló, még
nyeretlen ellenfél oroszlánként küzdött
elsõ gyõzelmének megszerzése érde-
kében, de tekéseink magabiztosan
dobtak, így stabilan hozták a két pon-
tot, mellyel megkezdték felzárkózásu-
kat a középmezõnyhöz. Bábolna SE –
Teke Baráti Kör 5 : 3 (ifi 4 : 0).

A kilencedik fordulóban tekéseink
Gyõrbe, a Gyõrszolhoz látogattak. Le-
gényeink az esélytelenek nyugalmával
léptek pályára, hiszen a hazai csapat
az élvonal egyik legjobbja, mindössze
kétszer kaptak ki, hazai pályán pedig
szinte verhetetlenek. A mérkõzés
azonban váratlanul szorosan alakult.
Játékosaink kitûnõen teljesítettek,
melynek eredménye újabb csapat-
csúcs. Azonban az ellenfél is jó napot
fogott ki, és ahogy az lenni szokott, si-
került a mieinket überelni. Gyõrszol TC
– Bábolna SE 8 : 0.

A következõ mérkõzést Ajkán vívta
tekecsapatunk. A tabella második he-
lyezettjével nem könnyû felvenni a küz-
delmet, legényeink mégis megpróbál-
ták. Balom Sándor és Morvai Gábor
540 fa feletti dobásainak köszönhetõ-
en két csapatpontot sikerült megmen-
teni. Bár a többiek is 500 fa környékén
teljesítettek, a hazaiak stabil 500 fa fe-
letti dobásait nem sikerült felülmúlni,
így együttesünk 6 : 2 arányban maradt
alul. Az ifjúságiak sem tudtak lépést
tartani ellenfelükkel, õk 4 : 0-ra vesztet-
ték el a mérkõzést.

Õszi utolsó összecsapását hazai pá-
lyán játssza együttesünk a Nagyberki
Attala ellen. Jelenleg a tizedik helyet
foglalják el legényeink, de egy gyõze-
lemmel kilencedikként zárhatnák a
szezont.

FOCIZÓ KORTALANOK

KAYSER KUPA – Immár ötödik alkalommal rendezték meg sportcsarnokunkban
azt a labdarúgó tornát, melyen komáromi, esztergomi, gyõri és móri cégek foci-
csapatai mérték össze tudásukat. 
A Kayser Kupa fõszervezõi és résztvevõi a hazai autógyártásban dolgoznak mint
gyártók, vagy alkatrész beszállítók. Ezt a rendezvényt amolyan céges össze-
jövetelként szervezik, ahol a sporté, azon belül a versengésé a fõszerep.
Színvonalas, küzdelmes focimeccseket játszanak, amelyeknek kitûnõ
helyszínéül szolgál településünk sportcsarnoka, ahová örömmel térnek vissza
évrõl évre a résztvevõk. Az elsõ helyért járó kupát ez alkalommal az esztergomi
Suzuki gyár csapata vihette haza.

ANTOS CSABA UTÁNPÓTLÁS KÉZILABDA

EMLÉKTORNA
December 17-én 13 órai kezdettel
rendezik meg a 4 csapatos után-
pótlás tornát, amelyen 1993. janu-
ár 1-je után született lányok ve-
hetnek részt.
Csapatok: Tarján SE, SZESE Gyõr,
Öttevény, Bábolna

Településünket tradicionálisan sport-
szeretõ emberek lakják, különöskép-
pen a labdarúgás vonzza a nagyobb
tömegeket. Sokan ûzték és ûzik ma is
ezt a népszerû sportágat még akkor is,
ha már „kiöregedtek” a versenysport-
ból. Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka nekik biztosít megmérette-
tési lehetõséget a „Szépkorúak focitor-
nája” elnevezésû rendezvénnyel, me-
lyet immár harmadik alkalommal szer-
vezett meg. 

Tavaly öt csapatot sikerült idecsábí-
tani, elsõsorban Gyõr környékérõl,
idén már csak három együttes vállalta
a hétvégi néhány órás elfoglaltságot. A
MÁV DAC öregfiúk csapatában jó né-
hány régrõl ismert játékos szerepelt,

köztük a Bábolna SE egykori edzõi,
Horváth Dénes és Füzi Géza is. 

Színvonalas, jó hangulatú, sportsze-
rû küzdelmekben ezúttal a Bábolna SE
öregfiúk gárdája bizonyult a legjobb-
nak, második a MÁV DAC, harmadik
pedig a Naszály csapata lett. A torna
gólkirályi címét a MÁV DAC-os Molnár
Miklós nyerte el, a legjobb kapus a ha-
zai csapat hálóõre, Simon Géza lett. A
torna két legidõsebb játékosa is a bá-
bolnaiak közül került ki Füredi Sándor
és dr. Fehér Péter személyében.

Az esemény támogatói voltak:
Bábolna Város Önkormányzata
Hajdú János és Zoltán Csenge
Automotive Hungária Kft. Komárom

Hantos Péter
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November 19-én szombat délután a
Bábolnai Sportegyesület utánpótlásko-
rú labdarúgóit és szüleiket invitálták a
sportcsarnokba egy jó hangulatú csalá-
di összejövetelre. A sportdélután dísz-
vendégeként megjelent és beszédet
mondott Bozsik Péter, a megyei labda-
rúgó szövetség szakmai igazgatója,
volt szövetségi kapitány. Vele szakveze-
tõink és a gyerekek szülei folytattak kö-
tetlen kerekasztal beszélgetést. 

A rendezvény ötletgazdája és szerve-
zõje, Ozoróczi Gábor, az U 19-es csa-
pat edzõje szerint nagy szükség van a
sportegyesület és a sportolók szüleivel
való gyakori, közvetlen kapcsolattartás-
ra és az olyan összejövetelekre, melyek
ezt a kapcsolatot erõsítik.

A sportolók ezúttal dekázásban és
hétméteres rúgásokban mérhették ösz-
sze tudásukat, de a felhõtlen foci sem
maradhatott ki a programok közül.
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Balról: Ozoróczi GáborBalról: Ozoróczi Gábor, T, Tornyos Fornyos Ferenc, Bozsik Pétererenc, Bozsik Péter, Nagy Lajos, Nagy Lajos


