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Kedves Bábolnai Lakosok!

Ilyenkor az ünnepek elteltével amel-
lett, hogy számot vetünk a mögöttünk
hagyott 365 nap eredményeivel,
tanulságaival, lélekben már az elõt-
tünk álló évre készülünk. Egy új évre,
ami egyszerre tartogat kihívásokat, új
feladatokat – de nem utolsó sorban új
reményt is jelent. 

Látjuk, tudjuk, érezzük, hogy az
elõttünk álló év még nagyobb változá-
sokat fog hozni, mint az óév, pedig a
2011-es esztendõ sem a változat-
lanságával fog a történelem lapjaira
kerülni. Kihívások sora elõtt állunk,
melyekre válaszokat, méghozzá jó
válaszokat kell adnunk. Ezt pedig
csak összekapaszkodva, közösen
adhatjuk meg – egyedül ehhez
kevesek vagyunk. 

De bármily nehéz is a helyzet, nem
szabad elkeseredni, hanem menni
kell elõre – nyitott szemmel és szívvel,
tiszta fejjel, hiszen ilyenkor is van ten-
nivalónk. A 2011-es évben ennek
szellemében foglalkoztunk kiemelten
az energiatakarékosság és általában
a takarékosság kérdésével, idén
pedig az öngondoskodás és össze-

fogás ügyét szeretnénk felkarolni a
munkahelyteremtés mellett – folytatva
az elmúlt években elkezdett munkát. 

A legfontosabb, hogy megõrizzük
értékeinket, vívmányainkat és ezekre
alapozva együtt lépegessünk elõre az
olykor göröngyös úton. Konyhakerti
mozgalom indítása, helytörténeti
múzeum alapítása… hogy csak két
dolgot említsek 2012. évi terveinkbõl.
Az elmúlt években megmutattuk,
hogy összefogással még a nehéz
helyzetekben is képesek vagyunk újí-
tani, friss ötleteket befogadva segíteni
városunk valamennyi polgárának
boldogulását, Bábolna hírnevének
öregbítését. Kívánom, hogy legyen ez
így 2012-ben is!

Kedves Bábolnaiak!

Mit is kívánhatnék mást magunknak
2012-re, mint jó egészséget és erõt a
munkához, békét és nyugalmat a min-
dennapokban és összefogást, építõ
ötleteket, hogy a szerencsét már
felesleges legyen említenem!

dr. Horváth Klára
polgármester

SZAKMAI DÍJAZOTTAK BÁBOLNÁRÓL
Komárom-Esztergom Megyéért

Szakmai-díjak átadása történt decem-
ber 15-én délelõtt a KEM Megyei Köz-
gyûlés tanácskozásának elsõ napi-
rendi pontjaként. Az említett elisme-
rést olyan cégek, emberek kaphatják,
akik kiemelkedõ szakmai teljesít-
ményt nyújtottak, vagy tartósan átlag
feletti, eredményes szakmai munkát
végeztek, végeznek. 

A díjakat évente egy alkalommal
ítéli oda a közgyûlés. melyeket
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott, országgyûlési képviselõ
és Popovics György a megyei köz-
gyûlés elnöke adták át. Az öt kitünte-
tett közt két bábolnai vonatkozású
cég, illetve személy szerepelt. 

Az OSI Food Solutions Hungary
Húsipari Kft. nevében Erdélyi György
ügyvezetõ vette át a kitüntetõ címet. A
Kft. jogelõdje, a Bábolna Mezõgazda-
sági Kombinát 1988-ban kezdte meg
a termelést és a szállítást McDonald’s
étteremláncnak. A tulajdonosváltást
követõen is dinamikusan fejlõdõ cég
jelenleg 5,5 milliárd forintos beruhá-

zással háromszorosára növeli gyártó-
kapacitását.

Dr. Dombi János Péter, a tatabányai
Szent Borbála Kórház osztályvezetõ
fõorvosa bábolnai származású, szülei
ma is településünkön élnek, köztiszte-
letben álló személyek. Fõorvos úr ma
is napi szinten kötõdik Bábolnához,

hiszen azon túlmenõen, hogy heti
rendszerességgel látogatja, ápolja
idõs szüleit, számtalan bábolnai bete-
get kezel, gyógyít nap mint nap. Elsõ-
sorban a rákbetegségek gyógyításá-
ban kifejtett szakmai és civil tevékeny-
ségét ismerte el a megyei közgyûlés a
díj odaítélésével.

„Ártatlanság köntösében
A szép új esztendõ

Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettõ.

Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,

Másik teljes a boldogság
Édes örömével…”

Vörösmarty Mihály:
Ártatlanság köntösében...

Erdélyi György ügyvezetõ igazgató (OSI Food Solutions Hungary Kft.), 
Dr. Pintér Antal fõorvos, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott,
Reményi Károly nyugalmazott énektanár, karvezetõ, Popovics György, 

a megyei közgyûlés elnöke, dr. Dombi János Péter osztályvezetõ fõorvos.
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Tizenhat plusz egy napirendi pont
megvitatására vállalkozott 2011 utol-
só képviselõ-testületi ülésén a bá-
bolnai önkormányzat. A testület na-
pirend szerinti összehívására a töb-
bi között a jövõ évi térítési díjak illet-
ve a 2012-es adórendelet elfogadá-
sa miatt volt szükség.

Az ülés a szokásos forgatókönyv
szerint indult, így elsõként a lejárt ha-
táridejû határozatok és a legutóbbi fó-
rum óta történtek ismertetése, továbbá
a pénzügyi és a szociális bizottság na-
pirendeket nem érintõ határozatainak
felsorolása következett. Elhangzott: az
önkormányzat egyelõre letesz a Bá-
bolna kártya jövõ évi bevezetésérõl,
mivel az elõzetes felmérések szerint a
városban a kedvezményekre jogosító
kártya iránt csekély érdeklõdés mutat-
kozott. 

Ennél a pontnál olvasta fel dr. Hor-
váth Klára polgármester a megyei köz-
gyûlés döntését, miszerint két bábol-
nai érintettségû személyt is érdemes-
nek ítélt arra, hogy átvegye a Komá-
rom-Esztergom Megyéért Szakmai dí-
jat. A kitüntetésben részesített OSI
Food Solution Hungary Húsipari Kft.-
nek, illetve a céget a díjátadón képvi-
selõ Erdélyi Györgynek valamint a bá-
bolnai születésû és kötõdésû dr. Dom-
bi János Péter hematológusnak a pol-
gármester a testület nevében gratulált.
(A díjátadóról írásunk a 2. oldalon ol-
vasható.)

Az emelkedett hangulatot követõen
felgyorsult a munka. Az elkövetkezõ
mintegy másfél órában elsõként a la-
kásrendelet módosítására és az újon-
nan elfogadott lakbérekre mondott
egyhangúlag igent a testület. Ugyan-
így ellenszavazat nélkül emelték a lak-
bérekhez hasonlóan, az inflációnak
megfelelõ, 5%-os mértékben a sírhe-
lyek árát is. Nem változtatott viszont a
grémium a közterület-használat díján,
így jövõre is valamennyi rendezvény
esetében a 2011-es árakon bérelhet-
nek standot az árusok. 

Ugyancsak inflációt követõ mérték-
ben emelték a víz- és csatornadíjakat.
Eszerint 269 Ft+áfát kell fizetni az ivó-
víz köbméteréért a lakosságnak. (Meg-
jegyezni kívánjuk, hogy ez a vízrend-

szer a társaságok és néhány magán-
személy vízellátását szolgálja.)  A
szennyvízkezelésért viszont szintén
köbméterenként 233 forint + áfát. A
közületek csatornadíját köbméteren-
ként 400 forint +áfára módosították. 

Bár az ülésen többször szóba került,
hogy az önkormányzat vizsgálja azt,
hogyan tudja bevételeit növelni, ez a
szándék az építési telkek árát nem
érinti. Így a testület a pénzügyi bizott-
ság javaslata alapján az eddigi, 3200
forint+áfa /négyzetméter árat változat-
lanul hagyta.

Nem így az étkezési térítési díjak
mértékét, amelynél – ahogy a legtöbb
esetben –  5 %-os emelést szavaztak
meg a képviselõk. 

Hetedik napirendi pontként a 2012-
es adórendeletek megalkotása került
terítékre. Mint azt ennél a témánál dr.
Horváth Klára elmondta: megvizsgál-
ták új adónemek – így az ebadó és a
telekadó – bevezetésének lehetõségét
is. 

Elõbbi bábolnai meghonosítását el-
vetették, mivel az az önkormányzat
számára nem jelentene bevételt. Utób-
bit viszont reálisnak találta a testület.
Eszerint a város területén található
beépítetetlen területek után a jövõben
adózni kell, ezzel is ösztönözve az itt
élõket illetve az ide költözni szándéko-
zókat, hogy mielõbb építsenek ingat-
lant. Új adóként jelenik meg a máshol
már régóta alkalmazott kommunális
adó, amelyet háztartásonként vetne ki
az önkormányzat. Ez éves szinten egy
családi házra vagy lakásra kivetítve 5
ezer forintot jelent.

Az iparûzési adóval kapcsolatban is
változást szavazott meg a testület. A
döntés értelmében az adóalap marad
az eddigi, de az adóra kötelezettek kö-
re bõvül. Eddig ugyanis a 2,5 millió fo-
rint alatti bevételû vállalkozások men-
tesültek a kötelezõ befizetés alól. Ezt a
gyakorlatot szüntette meg legutóbbi
határozatával a testület a valódi közte-
herviselés érdekében. Az új adónemek
bevezetésével illetve a már meglévõk
emelésével az önkormányzat számítá-
sa szerint jövõre 42-44 millió forint
adóbevételre számít. Igaz, a másik ol-
dalon, vagyis a hiánynál, ennél jóval
magasabb összeg, 50 millió forint mu-

tatkozik. (Az adórendeletekrõl lapunk
5. oldalán olvashatnak részletesen.)

Az igen „pörgõs” ülésen ezek után
elfogadták a Komárom-Bábolna Több-
célú Kistérségi Társulás beszámolóját,
valamint a jövõ évre összeállított váro-
si programtervet. Ebben egyelõre 103
rendezvény kapott helyet, de már most
látszik, hogy ez a szám emelkedni fog.
Ugyanígy a képviselõ-testület 2012-es
munkatervét is áttekintették. Lényegi
változás ezzel kapcsolatban nem lesz,
az üléseket ez után is minden hónap
utolsó csütörtökén 17 órai kezdettel
tartják majd. 

A továbbiakban mind a Pénzügyi és
Településfejlesztési mind a Szociális
és Oktatási Bizottság is számot adott
ez évi tevékenységérõl, amelyet az ön-
kormányzat jónak értékelt.

Az ülés vége felé az önkormányzati
és a Bábolna Gyógyfürdõ Kft. tulajdo-
nában lévõ földek kulturállapotban tar-
tására kiírt pályázat nyerteseit hirdette
ki a pénzügyi bizottság. A város földje-
ire beérkezett pályázatok közül Mo-
hácsi Gábor nyert 75.100 Ft + ÁFA/ha
összegû ajánlatával. 

A kft. földterületeinek bérlésére je-
lentkezõk közül pedig a tárkányi
Agrofamulus Kft.-t hirdették ki gyõztes-
ként, amely 85.129 Ft+ÁFA/ha  össze-
get ajánlott az egyéves szerzõdésért.

Döntött a testület arról, hogy a meg-
lévõ támogatás megelõlegezõ hitelét
jövõ június végéig meghosszabbítja a
város, mivel az egészségügyi központ
felújítására megítélt állami pályázati
pénz kifizetése továbbra is csúszik.

A fórumon egyhangúlag megsza-
vazták, hogy a Gyõr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulási Tanácsba Nagyszentjános
polgármesterét, Friderics Cecíliát dele-
gálják tagnak. 

Tizenhetedikként, s egyben az év
utolsó megtárgyalandó eseményeként
hozzájárult a testület, hogy a Bábolna
Sped Kft. parkolót építhessen, s az eh-
hez szükséges hatósági  határozatokat
megszerezze a cég. 

Végül, amikor az operatõrök már ki-
kapcsolták kameráikat, pezsgõt bont-
va búcsúztatta minden jelenlévõ az el-
telt egy esztendõt, s emelte poharát az
elõttünk  álló 365 napra.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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December 1-jén dr. Horváth Klára
polgármester közmeghallgatásra in-
vitálta városunk lakosságát a Sza-
badidõközpontba. Úgy tûnik, a bá-
bolnaiak az egy évvel ezelõttihez ha-
sonlóan ezúttal sem maradtak kö-
zömbösek a közügyek iránt.

Jogszabályi elõírás, hogy minden
önkormányzat évente legalább egy-
szer városgyûlésen adjon számot a te-
lepülés beruházásairól, a költségvetés
alakulásáról és a jövõre vonatkozó el-
képzelésekrõl. A fórumon dr. Horváth
Klára polgármester közel fél órában
vetített képes elõadás formájában
adott számot az elmúlt egy év esemé-
nyeirõl, az önkormányzat intézményei-
nek mûködésérõl, a településen tör-
tént beruházásokról, valamint az itt
mûködõ vállalkozások fejlõdésérõl. Az
évértékelés végén felmerült a kérdés:
hogyan tovább 2012-ben? Polgármes-
ter aszszony ezt a kérdést nehezen
megválaszolhatónak tartja, hiszen az
új önkormányzati törvény, az oktatás-
ban bekövetkezõ változások, adójog-
szabályi módosítások mind nehezeb-
bé teszik a települések életét. Ráadá-
sul az év vége közeledtével rengeteg
fontos tényezõ még csak homályosan
látható. Mint azt lapunknak nyilatkozta:
mindent megtesznek azért, hogy lako-
saink számára minél elviselhetõbbek
legyenek a várható megszorítások.

Dr. Horváth Klára rendkívül haté-
konynak tartja a város lakosaival törté-
nõ új párbeszédrendszert, melyet egy
évvel ezelõtt indított útjára. A közmeg-
hallgatás mellett két-három havonta
vendéglátóhelyekre invitálja polgárain-
kat, ahol az adott településrészek
problémáit, aktuális kérdéseit tárgyal-
hatják meg. Ezek a rendezvények ko-
moly közérdeklõdésre tartottak szá-
mot.

A polgármester beszámolója után a
közmûszolgáltató cégek képviselõi
kaptak szót. Tõlük a lakosság is kér-
dezhetett. A legtöbben a szemétdíjak

mértékét és a szolgáltatás színvonalát
kifogásolták. A GYÕRSZOL Zrt. képvi-
selõje igyekezett ugyan meggyõzni a
jelenlévõket szolgáltatásaik és áraik
korrektségérõl, lakosaink még mindig
kétkedve fogadják a magyarázatokat.

A rendezvényen megjelentek átve-
hették az önkormányzat által készítte-
tett jövõ évi  naptárat és a Közérdekû
információk Bábolnáról címû kiad-
ványt, valamint kóstolás után szavaz-
hattak arra a cukrászati remekre,
amely a jövõben a Bábolna tortája cí-
met viseli. 

Hantos Péter

VÁROSUNK EGY ÉVE

HIRDESSEN 
a Bábolnai Fórumban!

Hirdetési díjaink 2012. évben:

1 oldal 10 000 Ft
1/2 oldal 6 000 Ft
1/4 oldal 3 000 Ft
1/8 oldal 1 600 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.

A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális 
mûsorainkból, böngészhet
képújság-hirdetések között, 

olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi 

és friss példányait.

34/222-797
www.btv.hu



VÁLTOZÁSOK A HELYI KÖZTEHERVISELÉS RENDSZERÉBEN BÁBOLNÁN
2011. december 15. napján tartott

képviselõ-testületi ülésén Bábolna Vá-
ros Önkormányzata változtatott a helyi
adók rendszerén, tekintettel arra, hogy
a 2012. év rendkívül nehéznek ígérke-
zik a település finanszírozása szem-
pontjából, hiszen az elõzetes kalkulá-
ciók szerint kb. 50 millió forinttal keve-
sebb bevétel tervezhetõ, mint kiadás.
Az Önkormányzat mûködõképességé-
nek megõrzése és a helyi közszolgál-
tatások változatlan színvonalon való el-
látása szükségessé tette az adórende-
letek módosítását, valamint új adóne-
mek bevezetését.

2012. január 1. napjától megszûnik
az iparûzési adó vonatkozásában a
vállalkozók 2,5 millió forint összegha-
tárig korábban fennálló adómentessé-
ge, amely így azt jelenti, hogy bevétel-
tõl függetlenül egységesen kell megfi-
zetni a vállalkozási tevékenység után
az iparûzési adót.

Az építményadó vonatkozásában 50
Ft/m2-rel emelkedett az építmények
után fizetendõ adó mértéke, amely így
800 Ft/m2 lett. Ez az emelés megfelel a
2009. óta tartó inflációnak, így reálér-
tékben az építményadó összege körül-

belül megfelel az elõzõ évek összegé-
nek.

A fenti változásokon túl két új adó-
nem típus került bevezetésre a telepü-
lésen: a magánszemély kommunális
adója és a telekadó.

A telekadó azokat a személyeket és
társaságokat érinti, akik beépítetlen
belterületi telekkel rendelkeznek Bá-
bolna Város Önkormányzat közigazga-
tási területén. A telekadó mértéke diffe-
renciált, tekintettel arra, hogy az egyes
telektípusoknak eltérõ a hasznosítási
lehetõségük. Az ipari és kereskedelmi
övezetben fekvõ telkek vonatkozásá-
ban az adómérték 100 Ft/m2, az ipari
parkban fekvõ telkek esetén az adó-
mérték 10 Ft/m2, míg az egyéb telkek
esetén az adómérték 20 Ft/m2.

A kommunális adót annak kell meg-
fizetnie, aki ingatlannal vagy lakásbér-
leti jogviszonnyal rendelkezik Bábolna
közigazgatási területén és építménye
nem tartozik más helyi adó hatálya alá.
A kommunális adó összege egysége-
sen, ingatlanonként illetve lakásbérleti
jogviszonyonként 5.000 Ft/év. 

Mivel adókötelezettség keletkezik, il-
letve változik a fenti adónemekben
2012. január 1-jétõl, ezért 2012. január

15. napjáig az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 32. § (2) bekez-
dés alapján bevallást kell tenni Bábol-
na Város Polgármesteri Hivatalában. A
bevallások nyomtatványai elérhetõk
Bábolna Város honlapján, illetve a
kommunális adóra vonatkozó bevallá-
si nyomtatványokat az érintett lakosok-
nak a Bábolna Fórumhoz mellékelve
megküldjük. A többi adónemben érin-
tett vállalkozásoknak közvetlenül küld-
jük meg a tájékoztatást a változások-
ról. Amennyiben bármelyik bevallás ki-
töltése problémát okozna, akkor a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársai telefo-
non (34/568-000, 34/568-006) vagy
ügyfélfogadási idõben rendelkezésre
állnak.

A közteherviselés szabályainak mó-
dosulása rendkívül fontos a település
további mûködtetése szempontjából,
ezért reméljük, hogy megértik és tá-
mogatják az Önkormányzatot azon tö-
rekvésében, hogy közszolgáltatásait
továbbra is hatékonyan, magas szín-
vonalon láthassa el.

Áldozatvállalásukat ezúton elõre is
köszönjük!

Bábolna Város 
Polgármesteri Hivatala

BÁBOLNAI FÓRUM 2012. január

www.btv.hu 5

Évek óta Luca napján látja vendégül
városunk önkormányzata a legna-
gyobb adózó cégek vezetõit. Idén 47
olyan társaság kapott meghívót a talál-
kozóra, amely 1 millió forint felett fizet
a város kasszájába. Ezek az adóforin-
tok segítik az intézmények fenntartását
és ebbõl a keretbõl fordít az önkor-
mányzat fejlesztésekre is.

A tavalyihoz hasonlóan dr. Horváth
Klára polgármester mintegy tizenöt
perces vetített képes elõadás kereté-
ben számolt be a vállalkozások képvi-
selõinek a Bábolnán történt esemé-
nyekrõl, az intézmények, egyesületek,
civil szervezetek mûködésérõl, a meg-
valósult beruházásokról és a jövõbeli
elképzelésekrõl. Amint azt települé-
sünk vezetõje lapunk számára el-
mondta, az adózás jogszabályi kötele-
zettség, de a cégek számára nem
örömteli dolog. Bábolna Városa azon-
ban megpróbálja „kellemesebbé ten-
ni” mindezt úgy, hogy minden év ele-
jén megkérdezik az adózókat, milyen
fejlesztéseket, beruházásokat képzel-
nek el a településen, adóforintjaikból

mit látnának szívesen megvalósulni.
Önkormányzatunk évközben is tárgyal
a helyi cégek vezetõivel, ekkor véle-
ményt kérnek a településen történtek-
rõl, fejlesztésekrõl, a mindennapok
eseményeirõl. Év vége felé aztán az
adóváltozásokról, adóemelésekrõl,

költségvetésrõl folyik a párbeszéd. A
Luca-napi összejövetel végül egy va-
csora kötetlen beszélgetéssel, mely-
nek keretében önkormányzatunk a te-
lepülés nevében megköszöni kiemelt
adózóinak az adóforintokon túli támo-
gatásokat.

„KELLEMES ADÓZÁST” A FEJLÕDÉS ÉRDEKÉBEN
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Hívják Mikulásnak, nevezik Télapónak, de bárhogy is
szólítsák, az biztos, hogy a gyerekek nagyon várják. Õ
az, aki piros ruhájában, fehér szakállal, hatalmas putto-
nyában mindenféle gyerek szívet gyönyörködtetõ fi-
nomságokat hozva érkezik. Rendszerint december 6-án.
Vagy esetleg egy kicsit elõbb…

Idén a Fidesz-Mikulás nagyon iparkodott, hiszen már de-
cember 4-én ellátogatott a Szabadidõközpontba, ahol ter-
mészetesen hatalmas gyereksereg várta. Két nap múlva
pedig már a bölcsõde és óvoda aprótalpúit látogatta meg.
Míg a kicsik bezsebelték a kiscsizmákba rejtett édessége-
ket, az õsz szakállú a finomságokért cserébe elõadott dalo-
kat hallgatta meg. 

Ahogy a városi gyerekek, úgy az erdõ lakói is igencsak
várták a Télapó eljöttét. Persze, a végén az õzekhez, szar-

vasokhoz, nyulakhoz is megérkezett. Errõl mesélt az a báb-
elõadás, amelyet a Szabadidõközpontban tekinthettek meg
ez idõ tájt a legifjabb bábolnaiak. 

Úgy tûnik viszont, hogy eddig csupa jó gyerekhez látoga-
tott el a nagyszakállú. Ezt csak azért gondolom, mert az
elõbb felsorolt rendezvények egyikére se hozta magával
krampuszait. Nem úgy az iskolában tett vizitjén, ahová bi-

zony „erõsítést” is vitt, fekete ruhás, ijesztõ külsejû ördögfi-
ókái személyében.

Végül, december 6-a délutánján még egyszer körbejárta
a várost és egy-egy dalért, versért cserébe szaloncukrot
osztogatott a kicsiknek. Aztán felpattant szánjára és meg

sem állt az északi-sarki otthonáig, hogy onnan jövõre ismét
Bábolnára látogasson a tiszta szemû apróságok nagy-nagy
örömére.

TÉLAPÓ ITT, MIKULÁS OTT

CSAK TERMÉSZETESEN!
Az iskola – amellett, hogy a diákok tudását bõvíti napról-

napra – szépérzéküket is igyekszik fejleszteni. Karácsonyt
megelõzõen ezért játszóházba hívják a gyerekeket, ahol az
ünnep hangulatához illeszkedõ díszeket, ajándékokat ké-
szíthetnek tanáraik segítségével. 

Hasonló, ám már a nagyközönségnek is megmutatásra
szánt alkotásokat láthattak viszont azok a látogatók, akik el-
látogattak az iskola mûvészeti termében nyílt tárlatra. Itt

azokat az ünnepi hangulatú képeket, díszeket állította ki az
intézmény, amelyet ügyes kezû gyerekek tanáraik segítsé-
ge mellett készítettek a tanórákon. A kiállítást megnyitó
Peresztegi Gáborné igazgatónõ örömmel jegyezte meg,
hogy immár nálunk is megfigyelhetõ az tendencia, misze-
rint a mûanyag dekorációk helyét lassanként átveszik a ter-
mészetes anyagok. Bizonyára, a saját kezûleg készített
ajándékok, mûalkotások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fi-
atalok figyelme a „fogyasztói ünnep” helyett a karácsony
valódi jelentésére irányuljon.
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Alapvetõen családi, egyházi ünnep a
karácsony, mégis intézményi, városi
szinten is minden évben megemléke-
zünk róla. Tesszük ezt az oly’ sokat em-
legetett közösségépítõ szerepéért, mert
vajon lehet-e ennél jobb alkalmat találni
arra, hogy közelebb kerüljenek egymás-
hoz az utcabeliek, a szomszédok, az is-
merõsök, vagy akár csak a velünk egy
városban élõk?

Karácsonykor évrõl évre ugyanazt a történetet meséljük
el, csak a körítés változik. Hol dallal, hol jelmezben, hol bet-
lehemezve, hol az ünnep ihletésébõl született verset szaval-
va, máskor hangszerekkel, tánccal, színdarabbal idézzük
fel a názáreti születését.

Idén is a Szabadidõközpont adott otthont ennek a talál-
kozónak. Az advent idõszakának vége felé tartott rendez-
vényrõl most sem hiányozhattak a Nyugdíjas klub szereplõi
valamint a Cseperedõk Néptáncegyüttes tagjai. Zenés mû-

sorával szintén a betlehemi éjszaka történéseit mesélte el a
Magyarok Dalszínháza. 

Kedves hagyomány, hogy a mûvészeti iskola növendékei
is bemutatják tudásukat a nagyközönség elõtt. December
16-án a különféle tanszakokon tanulók adtak mûsort a zö-
mében szülõkbõl, barátokból álló közönség elõtt.

A rendezvényen hirdették ki a karácsonyi asztali dísz pá-
lyázat eredményét. A pályamunkáknak fenntartott asztalon
alig fértek el a gyerekek által díszített ágak és a felnõttek ke-
ze munkáját dicsérõ karácsonyi dekorációk. Éppen ezért,
hosszú ideig tartott, míg minden beküldõ átvehette megér-
demelt jutalmát dr. Horváth Klára polgármestertõl. 

Aki pedig maga is szívesen díszítette volna ünnepi aszta-
lát hasonló szépségekkel, a szokásos adventi vásárban
megvásárolhatta azt a hagyományos mézeskaláccsal
együtt.

Végül a rendezvény résztvevõi közösen vonultak át a kör-
forgalomhoz – ahol addigra már elállt az esõ. Így minden
akadály elhárult az elõl, hogy énekszó és meghitt beszélge-
tés mellett gyújtsák meg a város központjában található ad-
venti koszorú utolsó gyertyáját. A szervezõk pedig ez alka-
lommal is gondoskodtak arról, hogy a program résztvevõi
forralt borral vagy meleg teával és néhány szem sült gesz-
tenyével átmelegedjenek ezen a téli estén. 

A  M I K A R Á C S O N Y U N K . . .
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2011-ben évben helybe hoztuk a színházat óvodása-
inknak. A gyõri “Csörgõsipka” színház négy bérletes
elõadását láthatják óvodásaink a tavaszi idõszakig. De-
cember elején az intézmény tornaszobájában az elsõ
elõadást láthatták a gyerekek ,,Jótett helyébe, jót várj!“
címmel. A szép díszletekkel, zenei betétekkel fûszere-
zett, színvonalas elõadás maradandó élményt nyújtott
gyermekeinek.  A darab végén néhány gyermek szerep-
lõjévé is válhatott a mesének.

IDÕSEK ÜNNEPE

Az Idõsek Klubjában a korábbi évek hagyományaihoz
híven óvodások adtak elõ karácsonyi betlehemes mû-
sort, majd énekszóval folytatták a karácsonyi hangulat-
teremtést. Aztán dr. Horváth Klára polgármester kö-
szöntötte nyugdíjasainkat. A karácsonyvárás mozgal-
mas, zûrzavaros mindennapjairól beszélt, melynek vé-
gén alig várjuk, hogy megérkezzék az ünnep csendes,
békés napja. Az ünnepi összejövetel záróakkordjaként
átadta az önkormányzat ajándékát, mely közkívánatra
egy kerti mobil grillsütõ. 

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium
Diákönkormányzatának lelkes tagjai Kará-
csonyné M. Andrea tanárnõ vezetésével az ün-
nepek elõtt ellátogattak nagycsoportos óvodá-
sainkhoz, hogy egy kellemes karácsonyi prog-
rammal örvendeztessék meg õket. A program
elsõ részében a lányok gyönyörû hangján ka-
rácsonyi dallamok csendültek fel gitárkíséret-
tel. Késõbb óvodásaink is bekapcsolódhattak
a számukra ismert dalok éneklésébe, sõt még
ritmushangszereket is kipróbálhattak, nagy
örömükre. A zenés elõadást követõen játszó-
házi tevékenység keretében csuklóra húzható
csengõs szalagot díszíthettek a gyerekek ka-
rácsonyi motívumokkal. A program végén kö-
szönetképpen az elkészített csengõket hasz-
nálva óvodásaink is közös énekléssel hálálták
meg a hangulatos programot a lovasiskolá-
soknak. 

Köszönjük óvodásaink nevében az adventi
készülõdés hangulatát fokozó kellemes prog-
ramot. 
Somogyiné Sz. Marianna intézményvezetõ

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A LOVASISKOLÁSOKTÓL
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Amint azt elmúlt havi lapszámunkban megírtuk, de-
cember elején helyezték üzembe azt a 11 kamerából ál-
ló megfigyelõrendszert, amely a város frekventált pont-
jait ellenõrzi. Fontos információ, hogy a rendszer nem
csak nappal, de éjszaka is képes rögzíteni. Ezek a ké-
pek olyan minõségûek, hogy rendszám felismerésére is
alkalmasak.

A kamerák által rögzített képek a polgármesteri hivatal-
ban kialakított monitorszobába futnak be. Egyelõre állandó
személyzet nem figyeli a monitort, de a felvételeket 72 órán
át õrzik, így minden olyan esetben felhasználhatják azokat,
amikor rongálás, vagy más bûncselekmény miatt beavatko-
zásra van szükség. 

A képrögzítõket biztonságtechnikai szakemberek és az
önkormányzat közös megbeszéléseit követõen helyezték el
az adott helyekre, így szakmai és helyismereti kérdéseket is
figyelembe tudtak venni. 

A kamerákat a következõ helyszínekre telepítették:
1-es kamera: óvoda épületérõl figyeli a Ménesbirtok

Ölbõi kapuját, valamint az Erzsébet és Rákóczi utca keresz-
tezõdését

2-es kamera: a Sped Kft-tõl látja az Ölbõ felé vezetõ utat 
3-mas kamera: a régi iskola felújított épületét és a keres-

kedõ udvar Toldi utcai részét mutatja
4-es kamera: a Nagyigmánd felé vezetõ utat látja a régi

egyes keverõ telephelyétõl
5-ös kamera: az Erzsébet utca és Köves János út keresz-

tezõdésében a Tárkány felé vezetõ utat látja
6-os kamera: Kozma utca sarkán található, a Bana felõl

érkezõket rögzíti

7-es kamera: a körforgalom képét mutatja akár az Ácsi út
felõl, akár Nagyigmánd felõl, akár pedig Bana felõl érkezõ-
ket

8-as kamera: a buszvégállomás képét mutatja egészen a
benzinkútig

9-es kamera: az Ácsi úton az autópálya felõl érkezõ for-
galmat rögzíti a Wesselényi és Rózsaerdei utcák kereszte-
zõdésével együtt

10-es kamera: a posta épületét és parkolóját õrzi
11-es kamera: a Szabadidõközpont épülete és környéke
A rendszer 15,5 millió forintba került önkormányzatunk-

nak, de már most a további bõvítésérõl gondolkodnak.
Ezért a város vezetése megkereste a település gazdasági
társaságait, amelyek igény szerint csatlakozhatnak a meg-
figyelõrendszerhez, melynek következtében kialakulhat ál-
landó személyzettel a figyelõszolgálat is.

NAGYCSALÁDOSOK
KARÁCSONYA

A Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont munkatársai a Vöröskereszt he-
lyi aktivistáival karöltve minden év
karácsonyát megelõzõen ellátogat-
nak a Bábolnához tartozó pusztákra,
hogy megajándékozzák az ott élõ
családokat. Ez év végén a családse-
gítõ központjába invitálták az általuk
patronált családokat, ahol elsõsor-
ban a kisgyermekek örülhettek a ka-
rácsonyfa alá készített ajándékcso-
magoknak. Az ifjoncok boldogan
kezdtek játszani a plüssmackóval, a
kisautóval, de nagy örömet okozott
egy-egy ruhanemû felpróbálása is.

BIZTONSÁGOS TELEPÜLÉS
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2011. novemberében ismét GYÖk vá-
lasztások voltak településünkön, és de-
cemberben már meg is tartotta alakuló ülé-
sét az új testület Popovics Linda GYÖk
polgármester vezetésével. Így az új  esz-
tendõt már a konkrét tervek megvalósítá-
sával tudják kezdeni.

Négy napirendi pontot tárgyaltak :
1. Az új testület bemutatkozása
2. Az elõzõ év pénzügyi elszámolása
3. Programok, ötletek a 2012. évre
4. GYÖK találkozó Kalocsán
Az új testület nagy várakozással, új ter-

vekkel tekint az elkövetkezendõ két év elé.
Elsõsorban népszerûségükön kívánnak ja-
vítani. Ennek eléréséhez az általános isko-
lásoknak szeretnének programokat szer-
vezni, így megismertetve velük is a gyer-
mekönkormányzat munkáját. A sport terü-
letén is új programok megvalósítását tûz-
ték ki célul. Természetesen a jól bevált régi programok
megszervezésérõl sem mondanak le, így tervezik nemzet-
közi ifjúsági találkozók szervezését, lebonyolítását, illetve
az azokon való részvételt. Továbbra is jó kapcsolatot kíván-

nak ápolni a felnõtt önkormányzattal, és várják annak támo-
gatását. Jó munkát, szorgalmat, kitartást kívánunk a Bábol-
nai Gyermekönkormányzatnak, hogy kitûzött céljaikat meg
is tudják valósítani. 

Veresné Sz. M.

Sokéves hagyomány, hogy Szil-
veszter közvetlen közelében a Bá-
bolnai Alapszolgáltatási Központ te-
lepülésünk önkormányzatával kar-
öltve vendégül látja nyugdíjas korú
polgárainkat egy szilveszteri hangu-
latot idézõ vidám estére. Nyugdíja-
saink ezúttal december 27-én a Sza-
badidõközpontban búcsúztatták a
szokásos mókázásukkal az óévet.

Az Idõsek Klubja tagjainak vidám
elõadásával kezdõdött a mulatság,
majd dr. Horváth Klára polgármester
kívánt egy pohár pezsgõvel boldog
új évet az egybegyûlteknek. A jó
hangulat egyik legfontosabb kelléke
a tánc, melyhez a talpalávalót Szõke
Tamás biztosította. Nyugdíjasainkat
nem kellett noszogatni, táncolni bi-
zony, korukat meghazudtolva, irigy-
lésre méltóan tudnak és szeretnek.
No, és természetesen a szokásos
tombolasorsolás sem maradhatott
ki az est programjából.

HP

ÚJ GYÖK – ÚJ TERVEK

ÓÉV BÚCSÚZTATÓ NYUGDÍJAS MÓDRA
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OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
HÚSZ ÉV UTÁN

„Húsz év múlva lehet, hogy találkozunk…” – csendül a
dal szinte valamennyi ballagáson, de 2011 decemberében
valóra is váltotta ezt az 1991-ben végzett akkori nyolcadik b
osztály. Rózsahegyiné Takács Klára és Balogh Ildikó
elmondták, hogy két hónapi szervezõ munka elõzte meg a
találkozót. Kedves, mosolygós fiatalok üdvözölték egymást
úgy, mintha csak tegnap kerültek volna ki az iskolapadból.
Pedig néhányan közülük húsz év óta most találkoztak
elõször. A 26 fõs osztályból 21-en jöttek el, hogy
megosszák egymással az elmúlt két évtized történéseit.
Összetartó, jókedvû közösségként jellemezték magukat,
akik nem csak a tanórákon, iskolai szünetekben voltak
együtt, hanem a szabadidejük nagyobb részét is közösen
töltötték el. Nevetve idézték fel az egykori diákcsínyeket,
forgatták az osztálynaplót. Szeretettel emlékeztek vissza
alsós tanítójukra Schlett Imrénére és felsõs osztá-
lyfõnökükre, Kassai Éva tanárnõre. A találkozón Bierbauer
Imre címzetes igazgató vett részt a pedagógusok közül. 

A remek hangulatú este után úgy tervezik, hogy a
következõ összejövetellel nem várnak újabb húsz évig,
hanem öt év múlva ismét találkoznak.

Veresné Sz. M.

,,ÉLET A RÁNTOTT
HÚSON TÚL’’

FÕZÕTANFOLYAM

AZ ÖTÖSFOGAT ÉTTEREMBEN

December közepén zárult az Ötösfogat étterem no-
vemberben indított fõzõtanfolyama. Az öt alkalommal
megtartott kurzus résztvevõi a gyorsan elkészíthetõ éte-
lek mellett újszerû gasztronómiai különlegességekkel
ismerkedhettek meg. A tanfolyam hallgatói emellett hat-
van-hetven alaprecept birtokába kerültek, amelyekbõl
aztán további kulináris érdekességeket varázsolhatnak
az asztalra. 

A kurzuson elsõsorban hölgyek vettek részt, de két
férfiember is úgy gondolta, a konyhában a helye. A höl-
gyek mind gyakorló háziasszonyok, mégis tanulni jöttek
olyan mesterszakácstól, mint Suga Péter, aki világbaj-
noki címmel is dicsekedhet. A résztvevõk az új receptek
mellett sok apró konyhai fogást ismerhettek meg, me-
lyekkel az eddig ismert ételek más módon történõ elké-
szítéséhez kaptak ötleteket, segítséget. 

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a szervezõk ígé-
rik: januárban ismét indul a fõzõtanfolyam.

A településünkön mûködõ lovasiskola néhány növendé-
ke a szakma elsajátítása mellett immár mûvészi szintre
emelte lovagló tudását. Bemutató kûrjeikkel, ugró-mûso-
rukkal rendszeresen fellépnek komolyabb rendezvényeken.
Ezúttal a Papp László Sportarénában megrendezett lovas
világkupán sziporkáztak a Nemzeti Gyerek Lovasnap de-
cember 2-i délelõtti programjában.

Állva tapsolta meg a közönség az OTP Bank Lovas Világ-
kupán fellépõ bábolnai lovasiskolásokat. Az iskola jelenlegi
és egykori diákjainak hat perc állt rendelkezésükre, hogy
technikai tudásukat és mûvészi érzéküket megcsillogtat-
hassák. S bár az itt bemutatott lovas karusszel és a bravú-
ros ugróbemutató nem tartozik az iskola fõ profiljába, a lát-
ványt mind a közönség, mind a szakma igen nagyra érté-
kelte.

A LOVAGLÁS MÛVÉSZEI
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Ismét eltelt egy év, újra számot ve-
tünk, új terveket szövögetünk és bí-
zunk abban, hogy a 2012-es eszten-
dõ jobb lesz mint az elõzõ.

Néhány tippet, illetve más orszá-
gok szokásait gyûjtöttem egy cso-
korba, hogy tudjunk mibõl töltekezni
az új esztendõben.

S mit is kívánhatnék?
KÍVÁNOK NEKTEK:

12 hónap egészséget,
52 hét szerencsét,

365 nap nyugalmat,
8760 óra szerelmet,

525600 boldog percet
B.Ú.É.K.!

Hazánkban a néphit szerint, aki újév
reggelén korán kel, egész évben korán
fog kelni.

Aki hideg vízben mosakodik, 365
napon át friss lesz.

Semmit sem szabad kiadni a házból,
mert akkor az évben sok kiadás lesz. 

Ha ekkor rosszkedvû vendég érke-
zik, az év folyamán sok bánat éri a ház
népét. Újév napján az üres zsebek,
szekrények vagy polcok látványa, a
következõ évre szegénységet vetíte-
nek elõre. Ezért a kamrát, zsebeket
meg kell tölteni, a pénztárcákat tele
kell rakni pénzzel, hogy az év során ez
legyen a jellemzõ. 

Az újévet nem jó tartozással, adós-
sággal kezdeni, ezeket még az újév
elõtt ki kell egyenlíteni.

A jósok szerint, ha újév reggelén hi-
deg, csípõs szél fúj, hosszú, tartós ke-
mény tél várható. Ha újév napján szép,
napos az idõ, sok dinnye terem; ha fér-
fi hal meg, sok mák lesz; ha asszony
halálozik el, akkor kevés lesz a méz.

A görögök az újévben felhúzzák az
órákat, hogy a házat jó szerencsével
áldják meg. Náluk ez a nap a kedves-
ségérõl híres Szent Vazul ünnepe is. 

Az olaszok új   piros alsóruhát és fel-
sõruhát vesznek magukra, hogy sze-
rencsét hozzon, ennél is érdekesebb,
hogy minden rossz, tönkrement, törött
tárgyat kidobnak az ablakon. Erszé-
nyükbe lencsét tesznek, minden csa-
ládtag meggyújt egy szál gyertyát, éj-

félkor tizenkét szõlõszemet esznek
meg, hogy szerencsét hozzon. 

A szlovákok az ünnepi asztalterítõ
alá pénzt tesznek, hogy gazdagok le-
gyenek, a mamák csemetéjük homlo-
kára mézzel keresztet rajzolnak, hogy
gyereküknek édes legyen az élete.

A beloruszok újévi kívánságaikat ti-
zenkét kis papírra írják fel, amikor el-
kezd éjfélt ütni az óra, meggyújtják a
papírdarabokat. Úgy tartják, hogy az a
kívánság teljesül, amelyik a tizenegye-
dik ütésre el nem égett cetlin olvasha-
tó.

Koreában újév napján az emberek a
házfalakhoz lapátokat, gereblyéket és
rostákat tesznek, hogy védelmet nyer-
jenek a gonosztól. Másnap új ruhába
öltöznek, ezzel jelzik az új esztendõ
kezdetét. 

A zsidóknál az újév a bûnbánat ün-
nepe, az önvizsgálat ideje. A vallásos
zsidók imádkoznak és megvizsgálják
kapcsolataikat, mit csináltak  rosszul a
múltban, hogy képesek legyenek kija-
vítani a jövõben. Visszapergetik, meny-
nyire tartották be isten parancsolatait,
keresik a megbékélést, emlékeznek a
Teremtõre és a világ teremtésére, és
mindenféle jót kívánnak egymásnak.

Ha a következõ vers sorait meg tud-
juk valósítani, akkor reménykedhetünk
egy újabb szép. boldog új esztendõ-
ben. Összeállította Veresné Szkocsek Mária

IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

CSATA ERNÕ: 

ADJON AZ ÚJ ÉV
Adjon az új év,

amit a régi nem adott:
nevetõ örömet, édes bánatot;

adjon az is, aki még nem adott,
hidegben meleget, melegben

árnyékot;
kálváriánkban könnyû keresztet,
szõlõtõkénkre nehéz gerezdet,

ha száraz a mezsgye adjon az ég,
bõséges esõt, de ne legyen jég;

fagyosszentek ne hozzanak 
veszélyt,

gazdaszívekben ébresszenek
reményt;

minden haragos béküljön jóra,
kaszálókon viruljon pünkösdirózsa;

adjon az isten mindig jó napot,
templomainkban áldásos papot;

ültessenek a kertbe legalább egyet,
teremjenek fáink roskadva 

meggyet;
búzatáblákba kevesebb egeret,
adjon az isten puha kenyeret;

adjon nekünk, ha nem is kérünk,
boldog szerelmet, ameddig élünk.

Kedves Olvasó!

A R A N Y  J Á N O S  O R S Z Á G O S
A N Y A N Y E L V I  V E R S E N Y

Évek óta részt vesz iskolánk a fent nevezett országos szervezésû anyanyel-
vi versenyben. A megmérettetés három fordulóból áll. Az országos döntõt
2011. december 11-én rendezték meg Budapesten. Iskolánkat négy tanuló
képviselte.

A délelõtt folyamán helyesírási készségükrõl, leíró magyar nyelvtani isme-
reteikrõl, szókincsük gazdagságáról, nyelvhelyességi tudásukról adtak szá-
mot a tanulók. Munkájukat évfolyamonként értékelték.

Eredmények: 
7. hely  Vida Tamás 4. osztályos tanuló

11. hely  Bognár Lilla 6. b osztályos tanuló
12. hely  Balázs Márk 6. a osztályos tanuló
15. hely  Janus Martin 6. b osztályos tanuló

Gratulálunk tanítványainknak!
Veresné Sz. M.
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A „Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai
Csoport” december 10-én tartotta év-
záró összejövetelét, ahol levetítettük a
túráinkról készült felvételeket, köszönõ
emléklapok átadására és baráti be-
szélgetésre került sor.

Tréfásan azt mondhatnánk, hogy
egy új „szõlõfajta” telepítésére került
sor, és a belõle készült bort a követke-
zõképpen lehetne jellemezni:

A fajta neve: Bábolnai Mérföldkõ
Termõtája: síkvidéki
Elterjedése alapján: kistérségi
Fejlõdési foka: új, fiatal
Savasságát tekintve: szelíd, lágy
Alkoholtartalmát nézve: könnyû, üde
Testesség alapján: harmonikus
Összbenyomás alapján: kellemes,

különleges, mindenki számára köny-
nyen fogyasztható

Minden kedves résztvevõnek köszö-
nöm a megjelenést és az együttmûkö-
dést.Sok szeretettel várjuk az újabb ér-
deklõdõket a 2012. évi programjaink-
ra.

A csoport nevében kívánok békés
karácsonyt, és eredményes új évet a
tisztelt olvasóknak! Bierbauer Imréné

merfoldko@babolna.hu

ADVENT
ÉNEKSZÓVAL
A Rákóczi Szövetség Bábolnai

Szervezete idén harmadik alkalom-
mal szervezett ökomenikus adventi
koncertet. 

A bensõséges hangulatú rendez-
vénynek ez alkalommal a katolikus
templom adott otthont. A program
célja – ahogy korábban is – a kará-
csonyra való ráhangolódás elõsegí-
tése, ezzel együtt fellépési lehetõ-
ség biztosítása a határon túl élõ ma-
gyar mûvészeknek. 

Ebben az esztendõben Korpás
Éva népdalénekes és férje, Lakatos
Róbert brácsamûvész csempészett
egy kis népzenét némi prózával
körítve a várakozásba. Koncertjükön
elsõsorban a különbözõ magyar táj-
egységek ünnepi dalai szólaltak
meg.

Program Programon résztvevõk Megtett km.
száma

Alakuló 29 fõ -

Tata „Vadlúd Sokadalom” 21 fõ 7 km 

Lobkowitzi erdõben téli túra 21 fõ 6 km

Bõnyi Szõlõhegy erdõjárás 25 fõ 6 km

Színházlátogatás Gyõrbe 41 fõ -

Gerecse túra 36 fõ 10 km

Keszthely – Szigliget -

Szent György-hegy 33 fõ 6 km 

Pannonhalma – Ravazd 36 fõ 10 km

Bakony: Cuha – völgye-Hódos-ér 20 fõ 16 km

Fertõd - Fertõboz- Fertõrákos 19 fõ 5 km 

Pilis: Rám-szakadék 40 fõ 12 km

Bakonybél – Kõris-hegy 43 fõ 15 km

Tihanyi-félsziget 34 fõ 10 km

Év végi összejövetel 42 fõ -

14 összejövetel 446 fõ 103 km

A 2011. ÉVI ÉVJÁRAT ÖSSZEGZÉSE
A túráinkat és a hozzá kapcsolódó programjainkat vidám hangulatban és

egyre nagyobb létszámban valósítottuk meg.
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A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORTJÁNAK 

TÚRATERVE 2012.

Január – Fergeteg hava
Bábolna: Lobkowitzi erdõ vagy kerékpárral Ölbõre
Távolság: 8 km
Túravezetõk: Bierbauer Imréné, Grónyi Erika
Február – Jégbontó hava
Színházlátogatás Gyõrbe vagy Budapest Szemlõ-hegyi
és Pálvölgyi barlangok
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
Március – Kikelet hava
Csesznek–Zörögtetõ– Károlyháza - Zirc vagy Csesznek-
Kõ-árok- Gézaháza. Távolság: 8 km
Túravezetõk: Bihari Gábor, Mészáros Attila
Április – Szelek hava
Tavaszi tõzike vagy medvehagyma túra Bakonybélen
vagy Szigetközben. Táv: 11 km
Gerecse 10. aki indulni szeretne
Túravezetõk: Simó Éva, Bierbauer Imréné
Május – Pünkösd hava
Borzavár – Szépalma – Pálihálás vagy Bakonyoszloptól
Dudarig Ördög-árok. Táv. 10 km
Túravezetõk: Bihari Gábor, Veres Zoltán
Június – Napisten hava
Az aranyásók nyomában Komáromtól Ácsig a Duna par-
ton. 13 km
Túravezetõk: Grónyi Erika, Bierbauer Imréné
Július – Áldás hava Nyári szünet
Augusztus –  Új kenyér hava
Kerékpáros túra 40 km. Bábolna-Tárkány- Ászár-Kisbér
és vissza. Mini Skanzen és Tájház Ászáron, Mini Magyar-
ország és Lovarda Kisbéren
Túravezetõk: Katona László, Bálintné Aranka
Szeptember – Földanya hava
Kétnapos Dunakanyar történelmi és gyalogtúra
Túravezetõ: Kiss Sándor
Október – Magvetõ hava
Bodajk – Gaja-völgye Tájcentrum–Kálvária-Kesellõ hegy
Táv: 10 km
Túravezetõk: Evanics Irénke, Bierbauer Imréné
November – Enyészet hava
Várgesztes és Vitányvár. Vértesi túra
Túravezetõk: Katona László, Bierbauer Imréné
December – Álom hava
Budakeszi Vadaspark. Éves összejövetel
Túravezetõk: Bihari Gábor Bierbauer Imréné

Minden program elõtt megbeszélést tartunk a Városi
Könyvtárban, ahol a részletes útvonaltervet, idõpontot,
költségeket a túravezetõkkel dolgozzuk ki, amit idõben
eljuttatunk az érdeklõdõknek.
A programok változtatásának a lehetõségét fenntartjuk!

merfoldko@babolna.hu
Összeállította: Bierbauer Imréné

Karácsony másnapján – ha valaki korán kelt – vidám,
báránybõrbekecsbe öltözött társasággal találkozhatott
Bábolna utcáin. Õk régi népi hagyományt ápolnak: a re-
gölést. A Cseperedõk Néptánccsoport ifjú férfitagjai Tö-
rök Sándor vezetésével évek óta minden karácsonykor
összeállnak, és néhány bábolnai családnak bemutatják,
miként regöltek valaha ifjaink. Rigmusokból számtalant
ismernek, elõadásuk után a háziak vendégül látják õket,
majd tarisznyájukat megtöltik mindenféle jóval.

AZ OKMÁNYIRODA
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ 8.00–11.30 és 12.30–15.30
Kedd Idõpont egyeztetés alapján
Szerda 8.00–11.30 és  12.30–15.30
Csütörtök ZÁRVA
Péntek 8.00–11.30

Telefon: 568-400 Fax: 568-402

Intézményeink elérhetõségei:
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde 369-030
Bábolnai Általános Iskola

T: 369-220 F.: 568-154
Családsegítõ 368-467
Idõsek Klubja 568-587
Városi Könyvtár 369-989
Szabadidõközpont 369-989, 20-983-5043
Sportpálya 20-209-3654, 20-315-9952
Bábolna Városi Sportcsarnok 568-154
Bábolna televízió 222-797
Bábolna Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft.

369-133



BÁBOLNAI FÓRUM 2012. január

www.btv.hu 15

Édes, szénsavas, koffeintartal-
mú, színezett, tartósított folyadé-
kok, melyeket felgyorsult vilá-
gunkban egyre többen fogyasz-
tanak fáradtságûzõként, aktivitás-
fokozóként.

Nem szabad elfeledkezni azon-
ban arról, hogy az energiaitalok
koffeint, és más, a koffein hatását

felerõsítõ összetevõket tartalmaznak, amelyek nagy
mennyiségben történõ fogyasztása elõidézheti a koffein-
túladagolás tüneteit:

– erõs hányinger és hányás,
– mellkasi fájdalom,
– szapora pulzus,
– nyugtalanság,
– álmatlanság,
– pánikroham.
Veszélyük, hogy a rendszeres fogyasztással állandó-

sulnak a neurózisos tünetek, az energiaitalok kedvelõi in-
gerültekké, türelmetlenebbé válnak. Elõfordul, hogy a
máj is károsodik, arról nem is beszélve, hogy a magas
cukortartalom a fogaknak és az egész szervezetnek árt.

Koffeintartalmú ital fogyasztásához nem szokott egyé-
nek, vagy 18 év alatti gyerme-
kek esetében a túladagolás
akár halálhoz is vezethet.

Az energiaitalok túlzott fo-
gyasztása – amelyet a reklámok
is ösztönöznek - elterjedt a fia-
talok körében, miközben egyre
többféle, és egyre koncentrál-
tabb termékek kerülnek forga-
lomba.

Gyermekeink és saját egészségünk védelme és
megõrzése érdekében javasoljuk az alábbiak megfon-
tolását:

– A 18 éves kor alatti gyerekeket oktató, ellátó intézmé-
nyek (iskolák, kollégiumok, otthonok) területén ne ér-
tékesítsenek, és ne fogyasszanak ilyen italokat!

– A szülõk ne adjanak gyermekeiknek energiaitalt, és
figyeljenek arra, hogy azok lehetõleg ne is fogyassza-
nak ilyen terméket!

– Az energiaital nem pótolja a napi folyadékbevitelt,
ezért senki ne igya azt üdítõital vagy víz helyett!

– Az energiaitalok koffeintartalmát a terméken fel kell
tüntetni, ha az eléri a 150 mg-ot literenként! A forga-
lomban lévõ energiaitalok legtöbbjének koffeintartal-
ma magas, akár háromszorosa is lehet egy csésze
kávé koffeintartalmának.

– Várandós nõk és szoptató anyák ne fogyasszanak
energiaitalt! A túlzott koffeinbevitel a magzat, vagy a
csecsemõ szervezetébe jutva annak egészségére ká-
ros hatású.

– Ne fogyassza együtt az energiaitalokat alkohollal,
gyógyszerekkel, étrendkiegészítõkkel, kábítószerek-

kel, egyéb tudatmódosító szerekkel! Ez kiszámítha-
tatlan, elõre megjósolhatatlan következményekkel
járhat.

– Intenzív fizikai terhelés, sporttevékenység során fo-
gyasztott energiaital életveszélyes szívritmuszavar-
hoz vezethet.

– Legyen nagyon körültekintõ, ha Interneten keresztül
rendel energiaitalt! A világhálón illegálisan forgalom-
ban lévõ energiaitalokhoz is hozzá lehet jutni. Ezek a
termékek félrevezetõ jelöléssel lehetnek ellátva, illet-
ve a magas koffeintartalmon túlmenõen egyéb,
egészségre káros összetevõket is tartalmazhatnak,
amelyek súlyos megbetegedéshez, akár halálhoz is
vezethetnek.

Javasoljuk továbbá, hogy
– Az energiaitalokat a 18 év alattiaknak szóló TV-mûso-

rok reklámidejében, illetve egyéb, e korosztálynak
szóló médiatermékekben, valamint a 18 év alatti fiata-
lokat is célzó rendezvényeken ne lehessen reklámoz-
ni!

– Minden olyan energiaital címkéjén, amely magas kof-
feintartalmú, jelenjen meg a „18 éven aluliaknak, vá-
randós nõknek és szoptatás alatt, valamint koffeinér-
zékenyek számára fogyasztása nem ajánlott” felirat!

Ne feledje!
Az energiaital által elõidézett mesterséges pörgés

megterheli a szervezetet, felborítja a normál életritmust,
ami újabb és újabb energiaital fogyasztására ösztönöz-
het. Az ördögi kör vége egy kimerült, energiáját vesztett
szervezet lesz, amely egészségkárosodáshoz vezet.

Az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás,
az egészséges táplálkozás, a megfelelõ mennyiségû al-
vás biztosítja az igazi energiát és jelenti az egészség
megõrzését!

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Közegészségügyi Osztálya

ENERGIAITALOK FOGYASZTÁSÁNAK VESZÉLYEI
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A téli hónapokban szervezetünk fokozottabb igénybe-
vételnek, fertõzésveszélynek van kitéve, ezért fokozot-
tabban kell figyelni az egészségvédelemre.

A télen rövidebb, fényszegényebb nappalok, ha nem is
gondolunk rá, befolyásolják közérzetünket, kedélyállapo-
tunkat, s közvetett módon a szerveink mûködését is. Külö-
nösebb ok nélkül rossz a közérzetünk, kedélybetegek va-
gyunk, nehezünkre esik reggel fölkelni, kimenni a szeles,
vagy ködös nyirkos idõbe. A szürke téli hétköznapok mono-
tóniájára azonban van ellenszer.

Megfelelõ táplálkozással felvehetjük a harcot a téli ártal-
mak ellen. Testõreink, a vitaminok segítségével könnyeb-
ben kivédhetjük a betegségeket:

A-vitamin: A bõr és nyálkahártyák, a sejtek és mirigyeink
mûködéséhez, illetve felépítéséhez szükségesek. Hiánya
kötõhártya gyulladáshoz, nyálkahártyán keresztül bejutó
gyakori fertõzésekhez, vesebetegségekhez vezethet. Jó A-
vitamin forrás a tejtermékek, a szardínia, tojás, káposzta, és
valamennyi saláta és fõzelékféle.

B1-vitamin: Az anyagcsere-folyamatok, illetve az ideg-
rendszerünk számára fontos. Hiánya fáradtságot levertsé-
get, ideggyengeséget okozhat. B1-vitamin található a gyü-
mölcsökben, fõzelékfélékben, tejben, májban, élesztõben,
kukoricában. Gazdag B1 vitamin-forrás a dió, borsó, sertés-
hús, méz, a korpát tartalmazó pékárú.

B2 és B6-vitamin: A növekedés és az anyagcsere egyik
motorja. Hiánya esetén a bõr érzékennyé, sérülékennyé vá-
lik, bõrgyulladás, kopaszodás, repedezett, száraz bõr ala-
kulhat ki. Vitaminhordozók a tejtermékek, máj, élesztõ, ola-
jos magvak, tojássárgája, zöldborsó, méz.

B12-vitamin: Erõsíti az idegrendszert, segíti a vörös vér-
testek képzõdését és a fehérjék hasznosítását. Hiánya vér-
szegénységet okozhat. Fokozott idegi terhelés esetén is
hatásos, mert segíti a stresszellenes hormon termelését. A
tej, marhamáj, sajtfélék, tojás és marhahúsok tartalmaznak
B12 vitamint.

C-vitamin: A legsokoldalúbb vitamin. Elsõsorban a fertõ-
zõ betegségektõl védi meg a szervezetünket, de fontos sze-
repe van az energiaszolgáltató folyamatokban is. Jelentõs
az antioxidáns szerepe. (Az antioxidánsok lekötik a szerve-
zetben felszabaduló, káros folyamatokat beindító szabad-
gyököket.) Hiánya fáradtságot, a szervezet védekezõké-
pességének csökkenését okozza. Nagyon jó C-vitamin for-
rásnak számítanak a citrusfélék - citrom, narancs, grape-
fruit - héjéban fõtt burgonya, savanyú káposzta, kivi, hagy-
ma, zöldpaprika, karalábé, csipkebogyó, zöldfõzelékek és
saláták.

E-vitamin: Segíti a sejtlégzést, a belsõ elválasztású miri-
gyek mûködését, a szívmûködést, véd a szívinfarktustól.
Nagy hatású antioxidáns. Mindenkinek fontos, de különö-
sen azoknak, akik keveset mozognak. Természetes E-vita-
minhoz lehet jutni gabonafélék, dió, mogyoró, búzacsíra, tej
fogyasztásával.

H-vitamin: Az anyagcserében játszik fontos szerepet. Hi-
ánya étvágytalanságot, bõrelváltozásokat okozhat. H-vita-
min található tejben, fõzelékfélékben élesztõben.

K-vitamin: Hiánya vérzéseket okozhat. K-vitaminhordo-
zók a káposztafélék, a spenót. Forrás: MedicInfo

MEGFELELÕ TÁPLÁLKOZÁSSAL FELVEHETJÜK
A HARCOT A TÉLI ÁRTALMAK ELLENA Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje
Hétfõ 7.30–11.00 és 13.00–17.00
Kedd az ügyfélfogadás szünetel
Szerda 8.00–11.00 és 12.00–15.00
Csütörtök 7.30–11.00
Péntek 7.30–11.00

A polgármester fogadónapja:
csütörtök 8.00–12.00

Házipénztári kifizetések:
Hétfõ 8.00–15.00
Szerda 8.00–14.00

Az ügyfélfogadási idõn túl személyes
ügyintézésre nincs lehetõség.

BÁBOLNA VÁROS
POLGÁRMESTERI

HIVATALÁNAK
közvetlen elérhetõségei
Központ 568-000
Adminisztráció 568-009
Polgármester titkárság 568-001
Jegyzõ 568-002
Aljegyzõ 568-003
Pénzügyi csoportvezetõ 568-004
Építésügy 568-005
Adóügyek 568-006
Munkaügy 568-403
Pénzügy 568-404
Pályázati referens 568-405
Gyámhivatal 568-007
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 15. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR 22. –  Vasárnap 11 óra
JANUÁR 29. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR   5. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 12. –  Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 19. –  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
JANUÁR 15. vasárnap 15 óra

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
2012. JANUÁR

1-jén vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Újév (borszentelés) 10.45 órakor szentmise
8-án vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Vízkereszt 10.45 órakor szentmise
15-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 2. vasárnap 10.45 órakor szentmise
22-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 3. vasárnap 10.45 órakor szentmise
29-én vasárnap 10.20 órakor zsolozsma
Évközi 4. vasárnap 10.45 órakor szentmise

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

9,3 pH értékû ionizált 
lúgosított ivóvíz

kapható Bábolnán, 
a szikvíz üzemben

A lúgos víz oxigénnel dúsított antioxidáns tart-
lamú egészséges víz, melynek pH értéke 9,3.
Méregtelenítõ hatásának következtében növeli
a szervezet tisztulását, helyreállítja a szervezet
sav-bázis egyensúlyát.
Oxigén tartalma 2-3 szorosa a csapvíznek,
ezért energizálja az emberi szervezetet, továb-
bá a súlyveszteséget egészséges módon
valósítja meg.
Kapható 2 literes és 5 literes kiszerelésben is!

Térjen be hozzánk, 
és próbálja ki a lúgos vizet még ma!

Nyitva tartás:
Hétfõtõl péntekig 8.00–16.00

Októbertõl márciusig csütörtök szünnap
Szombaton 8.00–11.00

Cím: Petõfi Sándor utca 7/A.

KÖSZÖNET A BÁBOLNAI
KATOLIKUS EGYHÁZ RÉSZÉRÕL

Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném
megköszönni mindazon kedves embernek, akik mind
anyagilag, mind egyéb hozzájárulással segítették
egyházközségünk fennmaradását, mûködését. Kö-
szönjük az 1 % adótámogatást,egyházi adó befizeté-
sét. Fûtés- elektromos-, és egyéb meghibásodások
gyors, azonnali kijavítását. A sok-sok virágot, amivel a
templomunk díszítéséhez hozzájárultak. Élelmiszer
adományokat, melyeket a kedves hívek, valamint a he-
lyi vállalkozók adományoztak, (gyümölcs, húsáru), me-
lyek a rászorultak részére kerültek kiosztásra a kará-
csonyi  ünnepek elõtt. 

Nagyon köszönjük az új, ünnepi terítõ garnitúrához
az adományt.

Ezúton mondunk köszönetet Bábolna Város Önkor-
mányzatának az anyagi támogatásért.

Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Te-
levízió egész éves közvetítését a vasárnapi szentmisék-
rõl.

Bábolnai Egyházközségünk nevében: nagyon békés
boldog új évet kívánunk

Gergely  Lajosné
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December 3-án a szezon utolsó mérkõzését játszotta te-
kecsapatunk hazai pályán. A hatodik helyezett Nagyberki
Attala együttesét fogadták, akiket NB I-es pályafutásuk so-
rán még nem sikerült legyõzni. A meccs kimenetele fontos
volt tekéseinknek, ugyanis a tavaszi idény nehéz mérkõzé-
sekkel kezdõdik, ezért minden apró pont aranyat ér ilyen-
kor. Játékosaink remekül helytálltak, magabiztos dobásaik-
kal egyértelmû fölényben nyerték meg a találkozót. Így a ti-
zenkét csapatos mezõnyben a kilencedik helyrõl várhatják
a folytatást. Az ifjúságiak is kitûnõen szerepeltek, de a sze-
rencse elpártolt tõlük, hiszen szoros mérkõzésen mindösz-
sze négy fával maradtak alul. Bábolna SE – Nagyberki
Attala SE 6 : 2 (3234 : 3127), ifi 1 : 3 (930 : 934).

NB I-es tekéseink számára épp hogy csak véget ért az
õszi szezon, máris elkezdõdött a tavaszi egy elõrehozott
mérkõzéssel. A Csákánydoroszló együttese látogatott Bá-
bolnára, akik riválisnak számítanak, hiszen a tabellán két

hellyel mögöttünk álltak, mindössze két pont hátránnyal. A
mieinknek helyén volt a szíve. Küzdelmes, szoros találko-
zón sikerült itthon tartani a két pontot, ezzel komoly lépést
tettek a bennmaradásért, a középmezõnybe való felzárkó-
zásért. Ifistáinknak ezúttal sem kedvezett a szerencse, az
egy héttel ezelõttihez hasonlóan mindössze négy fás kü-
lönbséggel szenvedtek vereséget. Bábolna SE –
Csákánydoroszló 5 : 3 (3147 : 3117), ifi 1: 3 (942 : 946).

Ezzel a két gyõzelemmel legényeink a tabella kilencedik
helyére ugrottak, mindössze két pontra elmaradva a hete-
dik helyezettõl.

A megyei bajnokságban szereplõ „B” csapat jól kezdte a
bajnokságot, de sorozatban szenvedtek el vereséget mind
idegenben, mind pedig hazai pályán. Mindössze egy dön-
tetlent sikerült elérniük, minek köszönhetõen a tabella tizen-
kettedik helyérõl várhatják a tavaszi folytatást.

HP

SPORTOLÓK KARÁCSONYA

A Bábolnai Sportegyesület népes családja sem maradhat
ki karácsonyi körképünkbõl. A sportcsarnokba december
20-ára hívta össze az egyesület vezetése a labdarúgó, a ké-
zilabda és a teke szakosztály sportolóit. Az ünnepi összejö-
vetelt Nagy Lajos elnök úr nyitotta meg, aki beszédében ki-
emelte a BSE megyén belüli jelentõségét, a sportolók nagy
létszámát, és hangsúlyozta a sport nevelõ hatását. Megkö-
szönte a sportvezetõk, edzõk lelkes munkáját, ami mellett
elismerés illeti a „nagy öregek” segítõ, szurkoló közremû-
ködését. Popovics György a KEM Közgyûlés elnöke az

anyagi erõforrások fontosságáról beszélt, illetve azon sport-
vezetõk tevékenységét dicsérte, akik ezek elõteremtésén
fáradoznak.

Ezt követõen került sor a 2011. év sportolója díjak átadá-
sára. A nõi felnõtt kézilabdázók közül Kovács Karina, az
ifistáktól Simon Lilla lett az idei legjobb, a szivacskézilabda
csapat díjazottjai Mátyás Kata és Panák Máté. A tekeszak-
osztály NB I-es csapatának díjazottja Balom Sándor, az
ifistáktól Jurics Gergõ és Körmendi Imre, míg a megyében
szereplõk legjobbja Mogyorósi Balázs lett. A legnépesebb
szakosztály a labdarúgóké, ahol az ovisoktól a felnõttekig
több mint százan rúgják a bõrt. Korosztályonként a követ-
kezõk lettek az év sportolói:

U 7-es korosztály: Heszler Péter
U 9-es korosztály: Szele András
U 11-es korosztály: Bagó Dániel
U 12-es korosztály: Szele Csaba
U 14-es korosztály: Kovács Máté
U 16-os korosztály: Kun Attila
U 19-es korosztály: Csatlós András
Felnõtt csapat: Rózsahegyi Tamás

Természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók
tortáját, ami elsõsorban a legkisebbek körében volt népsze-
rû.

Egy kis közjátékkal fejezõdött be az ünnepség. A kézilab-
dás lányok külön megköszönték Szilágyi Ágnesnek azt a
törõdést, mellyel egész éven keresztül segítette edzéseiket,
meccseiket.

TEKE

NB I-BEN BRAVÚROS GYÕZELMEK, A MEGYÉBEN KELLEMETLEN VERESÉGEK

TÉLI KUPA - ÉRDEKLÕDÉS HIÁNYÁBAN
Immár tizedik alkalommal indult útjára városunk sportcsarnokában december 11-én a Téli Teremlabdarúgó Kupa öt

csapat részvételével. A vasárnap délutánonkénti küzdelmekben bábolnai, bõnyi és banai fiatalok rúgják a bõrt. Szilágyi
Ágnes, a torna szervezõje picit elkeseredett, hiszen évek hosszú során nagy érdeklõdés övezte a rendezvénysoroza-
tot, most viszont drasztikusan csökkent a résztvevõk száma. Az elsõ nap sem kezdõdött jól. A bõnyi csapat nem érke-
zett meg, így a Bástya sörözõ játékosai nem tudták lejátszani meccsüket. A második találkozót az Aliter-P játszotta a
Szûzoltók együttesével, itt 7 : 2-re az Aliter gyõzött. Folytatás egy hét múlva – gondolták azok, akik szívesen küzdöttek
volna a díjakért -, sajnos azonban a torna sorsa megpecsételõdött. A második fordulóra még foghíjasabbá vált a me-
zõny, ezért a szervezõ, Szilágyi Ágnes úgy döntött, nem érdemes tovább folytatni a hétvégi találkozókat. Remélhetõ-
leg jövõre jobb lesz a focit szeretõk hozzáállása.
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SZILVESZTER KUPA
LABDARÚGÓ TORNA

Amikor 2002-ben átadták települé-
sünk sportcsarnokát, nyitva állt a lehe-
tõség különbözõ, az idõjárás viszontag-
ságait kiküszöbölõ sportesemények
megrendezésére. Szilágyi Ágnes, az in-
tézmény gondnoka azóta is igyekszik
kihasználni a terem nyújtotta lehetõsé-
geket. Az elsõ ilyen és azóta is töretlen
népszerûségnek örvendõ esemény a
Szilveszter elõestéjén megrendezésre
kerülõ egy napos teremlabdarúgó tor-
na.

Idén tizenkét csapat vett részt a tornán. Az esemény nép-
szerûségét jellemzi, hogy Gyõr- és Komárom megyék több
településérõl érkeztek résztvevõk: Gyõrbõl, Bõnybõl, Ko-
máromból, Komárnoból, Nagyigmándról, Naszályról,
Szendrõl. Bábolnáról ezúttal csak egy csapat a Bástya sö-
rözõ gárdája vett részt a küzdelmekben.

A szilveszteri hangulathoz igazodva  jórészt tréfás elneve-
zésû együttesek két csoportban küzdöttek a döntõbe jutá-
sért. A mérkõzések déli tizenkét órakor kezdõdtek az elsõ
csoport találkozóival, majd fél hatkor folytatódtak a máso-
dik csoport meccseivel. A csoportmérkõzéseket követõen a
legjobb két-két gárda játszott az elsõ négy helyért már éj-
szakába nyúlóan. A négy legjobb közt ott volt a bábolnai
együttes is, akik csupán hétméteres rúgásokkal maradtak
le a dobogóról. Az elõdöntõk és döntõk a késõ éjszaka el-
lenére is színvonalas, jó focit hoztak, melyeket a döntõ kivé-

telével hetesekkel sikerült eldönteni. Negyedik-
ként tehát a „Bástya sörözõ” végzett, harmadik
a bõnyi gárda lett, a képzeletbeli dobogó máso-
dik fokára egy gyõri fiatal labdarúgókból álló
gárda, az „LB Replica” állhatott fel, a torna fõdí-
ját szintén egy gyõri együttes, a „Márel Szudél”
vihette haza.

A rendezvény szünetében került sor az elma-
radhatatlan tombolasorsolásra. A különbözõ
ajándékcsomagok mellett fõdíjként egy közel
harminc kilós malacot is kisorsolt a fõszervezõ,
Szilágyi Ágnes. A szerencse kegyeltje idén is
bábolnai nyertes lett, és a malac tulajdonkép-
pen most is ugyanabba az ólba került, mint ta-
valy.

Harmadik éve rendezik meg sportcsarnokunkban azt a
kézilabda tornát, melyet Antos Csaba emlékére indítottak
útjára nõi utánpótlás csapatok számára. A névadó tragikus
hirtelenséggel elhunyt sportszeretõ, a szakág iránt elkötele-
zett egyesületi vezetõségi tag volt,

olyan fiatalember, aki nemcsak szerette, de támogatta is
a bábolnai kézilabdázást.

A tornát Nagy Lajos, a BSE elnöke
nyitotta meg, aki méltatta a névadó
sportért kifejtett tevékenységét. Az
eseményt jelenlétével kitüntette
Antos Csaba édespja, Antos Gábor
és egyik testvére, Zsófia is, akik a
mérkõzések javarészét meg is tekin-
tették, valamint a díjak átadásában
segédkeztek.

Az idei utánpótlás tornára a hazai
együttes mellett három csapat érke-
zett: a SZESE – a Széchenyi Egyetem ificsapata -, az
Öttevény és Tarján, akik színvonalas, küzdelmes mérkõzé-
seket vívtak.

A bábolnai csapat volt a legnépesebb, ennek ellenére
nem volt elég ütõképes a társaság. Amint azt Szántó Zita
edzõ lapunk számára elmondta, megyénkben az ifjúságiak

számára nincs bajnokság, ezért lányaink
csupán edzéseken gyakorolják a játékot.
Fontos lenne azonban rendszeresen, ver-
senyszerûen más csapatok ellen játszani,
mert ezáltal fejlõdhetnének mind technikai-
lag, mind pedig csapategység tekintetében.
Több ifijátékos rendszeresen szerepel már
az elsõ csapatban, ami azt mutatja, hogy biz-
tosított az utánpótlás nevelése, csupán a ver-

senyzési lehetõség kevés.
Idén sajnos nem sikerült itthon tartani a vándorkupát, ez-

úttal a gyõri Széchenyi Egyetem ificsapata nyerte el a trófe-
át, akik az ismert NB II-es gárda utánpótlás együttese. A tor-
na legjobb hazai játékosának Simon Lilla bizonyult, a leg-
jobb hazai védõjátékos címet pedig Bors Nikolett nyerte el.

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS TORNA

ANTOS CSABÁRA
EMLÉKEZTEK
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Bábolna legifjabb sportolóihoz is el-
látogatott a Mikulás. Az õsz szakállú
adta ugyanis nevét ahhoz a focitorná-
hoz, melyet óvodás korú focisták szá-
mára rendezett sportcsarnokunkban
immár ötödik alkalommal Szilágyi Ág-
nes, az intézmény gondnoka. 

December 3-án megtelt labdarúgó
palántákkal a csarnok küzdõtere, akiket
szülõk, nagyszülõk is elkísértek. Ez al-
kalommal Gönyûrõl és Dunaszegrõl ér-
keztek apróságok, valamint két bábol-
nai ovis-csapat vett részt a „küzdelmek-
ben”. A gyerekek egész délelõtt fárad-
hatatlanul rúgták a bõrt, futottak a lab-
da után, hogy azt megszerezve beve-

hessék az ellenfél hálóját. Persze az ilyen korú, 5-6 éves fo-
cistáknál nem elsõsorban a gólerõsség, a technika a leg-
fontosabb – mondta lapunknak Pelczéder Zoltán, aki né-
hány év után ismét az ovisokat terelgeti e sport irányába. A
picik edzõje úgy tartja, az a legfontosabb, hogy megtanítsa
õket helyesen mozogni, melynek csupán egyik eszköze a
labda, és mellesleg megtanulnak focizni is. Az eredményes-

ség ugyan fontos a gyerekek számára,
de lényegesebb a térben történõ koor-
dinált mozgás elsajátítása.

Az egymás ellen elért eredményeket
tekintve a torna végeztével Bábolna el-
sõ csapata szerezte meg az elsõséget,
de az összes résztvevõ aranyéremben
részesült függetlenül attól, hogy csapa-
ta milyen helyezést ért el. Ezen kívül kü-
löndíjjal jutalmazták a gólkirályt – Király
Zétény Gönyûrõl -, a legjobb kapust –
Kozma Kira a Dunaszeg csapatából -, a
torna legjobb játékosát – Heszler Péter
Bábolna kitûnõsége. Külön elismerés-
ben részesült a hazai csapat legjobb já-
tékosa – Szabó Bernadett -, valamint a

legjobb védõ – Panák Bence is.
Az igazi jutalom és meglepetés csak ezután érkezett. Ma-

ga a Mikulás látogatta meg a legifjabb focistákat. Mikulás-
nak álcázott krampuszával édességeket osztott a résztve-
võk között, akik a meglepetéstõl szájtátva fogadták a tél-
apót. 

Hantos Péter
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20. (JUBILEUMI) SAKKFESZTIVÁL. Szeretettel várunk minden kedves sakkbarátot hagyo-
mányos versenyünkre 2012. január 28-án, fél 8-ra az iskolába. Értékes díjak 11 kategóriában, For-
tuna, és izgalmas partik várnak a résztvevõkre. Bierbauer Imre szervezõ


