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Pálfalvi Nándor:

Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom.

Legyen boldog mindenki
ezen a világon.

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.
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ÓVODÁSOK MÁRTON-NAPI FELVONULÁSA

MEGHITT ÜNNEPVÁRÁS A VÁROSI BETLEHEMNÉL

Röviden a történelmi háttérrõl: November 11-e jeles nap
a IV. században élt, Szent Márton püspök temetésének
emléknapja. Márton egy római tribunus családban Szom-
bathelyen született i. sz. 316. évben. Fiatal korában a légió
katonája volt, de már ekkor is jót cselekedett egy szegény
koldussal, akinek odaadta a köpönyegét. Nem sokkal ké-
sõbb otthagyta a sereget, megkeresztelkedett és misszio-
nárius lett. A legenda szerint Márton a ludak óljába bújt,
hogy akarata ellenére ne tudják püspökké választani, de a
ludak elárulták gágogásukkal.

Szent Márton a középkor legnépszerûbb védõszentje
volt, életét csodák, gyógyulások kísérték. Ezen a napon
Európa számos országban megemlékeznek jótetteirõl.
Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét is, a
pásztorok ekkor számoltak el a jószággal és a szolgálat-
tal, ekkor kerültek az állatok végleg az istállókba. Ez a nap
jelentette a tél kezdetét. 

A gyermekek lampionos felvonulással, a felnõttek Már-
ton-napi liba lakomával emlékeznek rá.

Hagyományteremtõ szándékkal intézményünk is a tava-
lyi évben elõször szervezte meg a Márton –napi lámpás
felvonulást, mely egybõl nagyon népszerû lett a települé-
sen.

Ebben az évben, még a tavalyinál is több résztvevõje
volt a programnak. 

November 8-án 16 órától szülõk, gyermekek, a csopor-
tokban szervezett játszóházi tevékenység alatt, közösen
készítették el a felvonuláshoz szükséges lámpásokat. A jó
hangulatú programon, legtöbb gyermek egész családjá-
val (apa, anya, testvér, sõt még nagyszülõ is) vett részt. A
csoportonként különbözõ típusú lámpásokkal 17 órakor

indultunk az óvónénik által készített üvegmécsesekkel ki-
világított intézmény elõl városunk központjáig. Szerencsé-
re az idõjárás is kedvezett nekünk, kellemes kora õszi idõ-
ben, jó hangulatban indult a felvonulás. Hosszú kígyózó
menetben, libás mondókákat, dalokat énekelve vonult a
több száz résztvevõ a körfogalomig. Ott a szülõi és egyéb
támogatók jóvoltából libazsíros kenyér és meleg tea várta
a résztvevõket, melyet a gyerekek jó étvággyal fogyasztot-
tak.

Támogatóink voltak: Antos Zsófia, Ágostonné Bernáth
Ildikó, Bábolnai Pékség, Bástya Sörözõ és Pizzéria, Café
Bábolna

Köszönjük támogatóinknak, hogy hozzájárultak rendez-
vényünk sikeréhez.

Somogyiné Szabados Marianna
intézményvezetõ

Áldott, békés karácsonyt
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk

minden kedvesOlvasónknak!

Advent elsõ vasárnapján a vártnál többen érkeztek a vá-
rosi Betlehemhez, mely lelkes bábolnaiak keze munkáját
dicséri. A Betlehem életnagyságú, élethû szereplõi és kel-
lékeik heteken át készültek. Az épületet helyi vállalkozó
ajánlotta fel, a bábuk és ruházatuk mind saját kezû alko-

tás.
Az ötletgazda Poprády Ildikó maroknyi segítõtáborát ne-

mes célok vezérelték. Talán, maguk sem gondolták volna,
hogy egy személyes gondolat hatására mennyi lelkes, a
városért tenni vágyó ember gyûlik köréjük, akik hajlandó-
ak az összefogásra. A városi Betlehem Bábolna téli közté-
ri látványossága, a karácsonyi ünnepekre való lelki felké-
szülés méltó helyszíne lett. Az elsõ gyertyagyújtáskor az
esõ ellenére is sokan megcsodálták az alkotást, és azóta
is sokan érdeklõdnek, kíváncsiskodnak a betlehemi törté-
net szereplõi körül. A karácsonyvárás meghitt pillanatai-
ban osztoztak azok, akik a közös éneklésben is részt vet-
tek az elmúlt vasárnapon, mert ezt is lelkes felkészülés
elõzte meg. A dalos ünnepvárás a következõ vasárnapo-
kon is folytatódik, így minden bábolnait szeretettel várnak
a városi Betlehemhez az alkotás készítõi december 9-én,
16-án és 23-án 17 órától. Az alkalmakon a jelenlévõk kará-
csonyi jutalma az együttlét örömteli élménye lehet.

A bábolnai Betlehem támogatóinak listáját megtalál-
hatják lapunk 13. oldalán.
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Elsõként a beszámoló a két ülés kö-
zött történt eseményekrõl, a lejárt ha-
táridejû határozatokról és a bizottsá-
gok által hozott döntésekrõl szóló na-
pirend került terítékre a november 29-
ei, munkaterv szerint összehívott testü-
leti ülés alkalmával.

Az ülést megelõzõen a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság foglalko-
zott Farkaskút vízellátásával. A telepü-
lésrész vízellátását kajándi kútból kí-
vánja megoldani az önkormányzat. Az
ezzel kapcsolatos eljárás folyamatban
van, az engedélyek birtokában meg-
oldják a vezetékezést, mellyel biztosí-
tottá válhat a lakosok vízellátása. Míg
az ügy megoldásra vár, addig a
farkaskúti víztoronyból látják el vízzel a
lakosságot.

A jogszabály szerint azon ingatlan
tulajdonosai, akik nem kötöttek rá a
csatornarendszerre, talajterhelési díj fi-
zetésére kötelezhetõk vízfogyasztásuk
függvényében. A decemberi testületi
ülésen a képviselõk várhatóan elfo-
gadják a talajterhelési rendelet-terve-
zetet. Ezt követõen a bekötéssel nem
rendelkezõ ingatlantulajdonosokat tá-
jékoztatni fogja a polgármesteri hivatal
illetékese a csatornarendszerre való
rákötés lehetõségérõl. Választásuk
szerint a lakosok vagy fogyasztás
alapján számított csatornadíjat fizet-
nek, vagy talajterhelési díjat.

A telek és építményadó rendeletek
módosítására került sor a második na-
pirendi pontban. Mindkét rendelet ese-
tében  inflációkövetõ módon emeli az
adókat az önkormányzat, és a külterü-
leten lévõ, „kivett” minõsítésû földterü-
letekre is adó kerül kivetésre január el-
sejétõl. 

Megalkotta a grémium a 2013. évi
költségvetési koncepcióját, mely a je-
lenlegi ismeretek birtokában, az állami
támogatások ismerete nélkül fogalma-
zódott meg. A város jövõ évre vonatko-
zó saját bevételeit és a kiadások tény-
számait az idei esztendõ adatai alap-
ján tervezte. Január elsejétõl állami
normatívát nem létszámarányosan, ha-
nem feladat-finanszírozásra kap az ön-
kormányzat. Az állam hitelátvállalásá-
val kapcsolatos szándékáról leghama-
rabb decemberben értesülhet a város
vezetése. Ez éves szinten Bábolnának
mintegy negyven millió forintos megta-
karítást hozhat. A napirend kapcsán
foglalkozott a testület a létszámhely-

zettel is. 2012. január elsején 109 alkal-
mazottja, köztisztviselõje és közalkal-
mazottja volt Bábolna városának, ez a
létszám jövõ évtõl 66 fõre csökken. Ez
részben az általános iskolát érinti az ál-
lamosítással átvett alkalmazotti kör
okán, valamint a Szociális és Gondo-
zási Központ berkeiben is megszûnik
két fõ munkaviszonya.

Az ülés folytatásában a Kardirex
Egészségügyi Központ Bábolna Kft.
megkeresését tárgyalta a testület. Az
önkormányzat hosszú évek óta mû-
ködtet szakellátásokat, az elmúlt há-
rom esztendõben a feladatokat a
Kardirex Kft.-vel oldotta meg. Az ön-
kormányzat szándéka szerint további
három évre vonatkozóan szerzõdik az
egészségügyi szolgáltatóval, melynek
éves tevékenységét – és a szakellátá-
sok mûködtetését Bábolnán - 22 millió
forinttal támogatja.

A képviselõk elfogadták a város
sport-, valamint környezetvédelmi kon-
cepcióját is. A beszámolók sorában
hallhattak a képviselõk a polgármeste-
ri hivatal 2012. évi munkájáról, a Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásának
aktuális helyzetérõl Kocsis Gábor jegy-
zõ elõadásában. December 13-án a
polgármesteri hivatal dísztermében ke-
rül sor a Bana és Bábolna közös hiva-
talának létrehozását megalapozó szer-
zõdés aláírására.  

A következõkben a pályázatokról ké-
szült beszámolóról Horváth Ádám pá-
lyázati referenstõl tájékozódhattak a
döntéshozók. 

A tizedik napirendi pontban a Köz-
beszerzési Bizottság tagjának válasz-
tották meg Horváth Ádámot.

Elfogadták a képviselõk a Bábolnai
Általános Iskola és Százszorszép Óvo-
da és Bölcsõde 2012/2013. évi munka-
tervét, majd tájékoztató következett az
orvosi ügyelettel kapcsolatban. A napi-
rend kapcsán a testület felhatalmazta
dr. Horváth Klára polgármestert az
ügyeleti megállapodás aláírására. Ja-
nuár elsejétõl ebben is változás lép
életbe, a lakosok ellátása jövõre ezen
a téren is Gyõrhöz tartozik majd.

A következõkben az önkormányzat
és a Bábolna Gyógyfürdõ Kft. földterü-
leteinek kulturállapotban tartására és
haszonbérletére beérkezett pályázatok
elbírálására került sor. A kulturállapot-
ban tartásra beadott pályázatok elbírá-
lása során a legmagasabb bérleti díj-

ajánlat volt a döntõ, így a Girlsagro Kft.
és a Agrofamolus Kft. pályázata nyert.
Az önkormányzat húsz hektáros szán-
tójának haszonbérleti jogát ugyancsak
a Girlsagro Kft. nyerte el, miután itt a
legmagasabb ajánlat mellett bábolnai
bejelentett székhely is szükséges pá-
lyázati feltétel volt. 

Az ülés további menetében elfogad-
ták a Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont Szakmai Programját, Szervezeti
és Mûködési Szabályzatát és a tanya-
gondnoki szolgálattal kapcsolatos
fenntartói döntést. 

Az önkormányzat pályázatot írt ki
több társaságának  könyvelõi és
könyvvizsgálói feladatainak ellátására.
A beérkezett pályázatokról december-
ben, az év utolsó ülésén dönt a bábol-
nai grémium.

Az Egyebek napirendi pontban a
Százszorszép Óvoda és Bölcsõde ala-
pító okiratának módosítására bólintot-
tak rá a képviselõk,  e témában szava-
zott utoljára a képviselõ-testület no-
vember 29-ei ülésén.

Legközelebb december 12-én ülnek
tárgyalóasztalhoz városunk döntésho-
zói.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Tisztelt Adózóink,
Tisztelt Lakosok!

Kérjük Önöket, hogy amennyiben
kommunális adó, építményadó
vagy telekadó hatálya alá tartozó in-
gatlanukban tulajdonosváltozás kö-
vetkezik be, azt ne felejtsék el beje-
lenteni a Polgármesteri Hivatalban
a változás megtörténtét követõ 15
napon belül.
Az adatváltozás bejelentése azért
különösen fontos, mert az adót a ja-
nuár 1-jei tulajdoni állapot szerint
köteles megfizetni az adózó.

Bábolna Város 
Polgármesteri Hivatala

ELKÉSZÜLT BÁBOLNA
2013-AS FALINAPTÁRA, 

mely december 3-ától 
a Bábolnai Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán

átvehetõ.
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KONCEPCIÓRÓL KONCEPCIÓRA...
FÓKUSZBAN A SZOCIÁLIS ÜGYEK
Elkészült a város szociális koncepciója, mely részletesen

elemzi Bábolna szociális helyzetét, megfogalmazza a hely-
ben nyújtott szolgáltatások szabályozási, döntési és meg-
valósítási folyamatait. A koncepció a város vezetõinek is át-
fogó képet ad a település ellátási kötelezettségének helyze-
térõl, a szociális szükségletekrõl, a rendelkezésre álló lehe-
tõségekrõl, a szolgáltatások fejlesztésének várható irányai-
ról és a feladatokról.

Sok esetben végig sem gondoljuk, hány – a lakosok élet-
körülményeit javító – kezdeményezésben, meghozott dön-
tésben, fejlesztésben lapul meg akár közvetve is a szociális
és humánus szemléletû elõrelátás. Településünk érdemei
közé írható, hogy folyamatos az akadálymentesítés a váro-
si intézményekben, mûködik a tanyagondnoki szolgálat,
amely a külterületeken élõk életkörülményeit és esélyeit ja-
vítja, kiépített a város szociális intézményrendszere.

A koncepció a közeljövõ stratégiáit is megfogalmazza:
mely nem felejti el a halmozottan hátrányos helyzetû cso-
portok (megváltozott munkaképességûek, fogyatékosok,
pszichiátriai és szenvedélybetegek, romák) foglalkoztatha-
tósági esélyeinek növelését.

A demográfiai tendenciák, az elöregedés, a népességfo-
gyás, a családstruktúra változása, a munkanélküliség, az
elvándorlás mind megoldandó feladatot jelentenek az ön-
kormányzatnak. Elsõsorban a család- és gyermekjóléti ellá-
tások hatékonyságának növelésére, a társadalmi, közössé-
gi aktivitást növelõ szolgáltatások fejlesztésére van szük-
ség. Emellett kiemelt fontosságú a lakosság egészségi álla-
potának javítása, az egészségügyi, valamint a szociális
rendszer együttmûködésének erõsítése. Településünk szo-
ciális koncepciója elérhetõ a város honlapján.

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM
A TISZTA VÁROSÉRT

Az önkormányzatok által ellátandó feladatok sorába tar-
tozik a települési környezet védelme. A városvezetés célja,
hogy Bábolna környezeti állapota javuljon, hogy minden
bábolnai gyermek egészséges lakókörnyezetben nevelked-
jen, és, hogy a lehetõségekhez mérten a lehetõ legna-
gyobb mértékben visszaszoruljon az emberi felelõtlenség-
bõl származó környezetszennyezés. A felsoroltak érdeké-
ben és törvényi elõírás alapján 2009-ben Bábolna is elkészí-
tette, majd idén felülvizsgálta környezetvédelmi programját
nagyító alá vonva a város környezetei állapotát. A legfonto-
sabb természeti kincs a két meleg vizû termálkút, melyek a
település fejlesztési irányának alapját képezik. Környezeti
szempontból az egyik legjelentõsebb problémát az Ács
közigazgatási területéhez tartozó hulladéklerakó, a belterü-
leti illegális hulladéklerakó helyek, a csapadékvíz elvezetés
problémája, a megszûnt központi sertéstelep melletti trá-
gyatározó tavak jelentik. Van azonban még mit tenni az
allergén növények visszaszorítása érdekében is, és az ön-
kormányzatnak gondoskodnia kell az állati eredetû hulla-
dék begyûjtésének megoldásáról. Sokat tesz a város a
zöldterületek karbantartásáért, hogy Bábolna parkjai, ját-
szóterei rendezettek legyenek.

A környezettudatosság jegyében indul a város energeti-
kai fejlesztést támogató pályázaton is, e törekvés az intéz-
mények gazdaságosabb mûködését szolgálja. A település
tisztaságának fokozása érdekében azonban a lakók tehet-
nek a legtöbbet azzal, hogy gondoskodó szemmel óvják
természeti és épített kincseit, lakókörnyezetük minden zeg-
zugát. A környezetvédelmi program elérhetõ a város hon-
lapján.

A SPORT SZEREPE
MEGKÉRDÕJELEZHETETLEN...

Ugyancsak 2009-ben készült el Bábolna Város Sportfej-
lesztési Koncepciója, amely együttesen tartalmazza a váro-
si sport stratégiai programját. Az azóta eltelt idõszakban lé-
nyeges változások történtek e területen: új igények és el-
képzelések fogalmazódtak meg, így ennek felülvizsgálata is
idõszerûvé vált. Városunkban a sportolási lehetõségek kö-
re viszonylag tág, fedett és szabadtéri pályák, kondicionáló
terem, tekepálya, kerékpáros utak, horgásztó, vadászterü-
letek állnak rendelkezésre. Testedzésre mód nyílik szerve-
zett formában, diáksport keretében, illetve szabadidõs jel-
leggel. Hiányzik azonban a vízre épülõ sportolási lehetõsé-
gek kelléktára, amely a termálvízre épülõ komplexumban
vár megvalósításra.

A település fejlõdése során nagyarányú fejlesztéseket
hajtott végre a sport infrastruktúrája megteremtésében.
Visszatekintésképp megemlítendõ a hatvanas években
épült sporttelep. A második ezredforduló elsõ évei új lehe-
tõségeket hoztak: 2002. augusztusában átadták a Sport-
csarnok minden igényt kielégítõ létesítményét, mely vala-
mennyi teremsport mûvelésére alkalmas, nemzetközi minõ-
sítésû kézilabdapálya, kosárlabdapálya, teniszpálya, röp-
labdapálya és terem-focipálya áll a sportolók rendelkezésé-
re. 2005-ben a Bozsik-program keretében kiírt pályázat tá-
mogatásával az elbontott teniszpálya helyén alakított ki a
város egy 76 m x 44 m alapterületû „B” kategóriás mûfüves
labdarúgó pályát.

A Szabadidõközpontban – amely 2006-ban került az ön-
kormányzat tulajdonába - egy 4 pályás felújított automata
tekepálya, valamint a 2005-ben kialakított kondicionáló te-
rem nyújt szórakozási lehetõséget. A bábolnai lovasverse-
nyek régi fénykorát adta vissza az ugyancsak ez évben ki-
alakított négy évszakos lovas pálya, mely számos fontos
nemzetközi lovas küzdelemnek adott már otthont ez évben
is.

Az idei esztendõ is fontos dátum. E hónapban készült el
a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Labdarúgó Pá-
lyaépítési Program támogatásával a Bábolnai Általános Is-
kola udvarán egy 12 m x 24 m alapterületû mûfüves labda-
rúgó (grund) pálya, mely az iskolai testnevelés órákba is
bevonható.

A helyi sportegyesületet négy szakosztálya: a labdarúgó,
a teke, a nõi kézilabda, illetve a lovas szakosztály, (ez utób-
bi a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. keretei között, annak
irányításával és költségvetésével dolgozik.) hétrõl hétre
szép sikerekkel öregbítik Bábolna jó hírét.
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November 24-én tartottuk a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde 11. jótékonysági bálját, a Katalin-bált. A ma-
gas létszámú résztvevõk az est folyamán nagyon jól
szórakoztak.

A jó hangulatot Magyar Attila színmûvész, író, rendezõ, a
Budaörsi Játékszín mûvészeti igazgatója  alapozta meg. In-
teraktív mûsorával, közvetlenségével hamar belopta magát
a közönség szívébe. A sok poénnal tarkított elõadás során,
Õ köszöntötte fel, hagyományinkhoz híven a Katalinokat,
sõt köszöntésként meg is énekeltette a közönséget. Kö-
szönjük Neki, hogy fellépti díj nélkül, az intézmény támoga-
tására tartotta meg mûsorát.

A Retro Disco zenét a tavalyi évhez hasonlóan, Láng
Krisztián és Pábli Zsolt szolgáltatta. Õk is az intézmény tá-
mogatására, anyagi ellenszolgáltatás nélkül szórakoztatták
a vendégeinket. Köszönjük Nekik! 

Bálunkat többen támogatták, tombolatárgyak felajánlásá-
val, támogatói jegyek megvásárlásával. A bál bevételét esz-
közfejlesztésre fordítja az intézmény.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi segí-
tõnek és támogatónak!

Katalin-bál támogatói: Agrofil 2000 Kft.; Angyalné Debreceni
Edina; Bábolnai Általános Iskola; Bábolna Hús Kft.; Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok; Bednárné Vizeli Csilla; Berta Sándor; Bertáné
Knoll Julianna; Berton Autó; Banaker; Böröcz József; Cafe Bábol-
na; Capsula Bt.; CBA üzlet; Csillag József és családja; Csölle Ildi-
kó; Eurós bolt; Foxbit Irodacentrum; Frézia virágbolt; Galliform Kft;
Grónyi Erika; Hadverõ Ferencné; Halas Viktória; Hanaszek Tamás;
Homoki Judit; dr. Horváth Klára; Horváthné Szûcs Zsanett; Kériné
Váradi Mariann; Kisbábolna Lovasklub; László Szilvia; Láng Kriszti-
án és Pábli Zsolt; Lipótné Horák Valéria; Liszkai László; Lovasbolt;
Lovász Gábor; Lovász Jánosné; Lukáts Orsolya; Magyarosi Móni-
ka; Mándli Istvánné; Mándliné Nagy Ilona; Marcinkó család;
Marhenszki Enikõ; Marosvári Zoltán; Mészáros Judit; Nagy
Lászlóné; Osgyánné Lakatos Helga; Oszicsanszky Tatjána;
Pankovics Viktória; Reál Élelmiszer; Sáhó Fanni; Sáhóné Horváth
Márta; Sós Istvánné; S-NA Euro Kft.; Somogyi József; Szabó Krisz-
tina; Szalontai Róbert; Szendi Józsefné; Szûcs György; Tetra Kft.;
Takács Lilla; Török Sándor; Veresné Szkocsek Mária; Az intézmény
Szülõi szervezete; Az óvodai és bölcsõdei csoportok

KATALIN-BÁL AZ ÓVODA JAVÁRA

Megyénk nagy részén jelentõs
mennyiségû hó esett, a közlekedés-
ben azonban ez nem okoz fennaka-
dásokat. Az utak megyeszerte latya-
kosak, helyenként csúszósak. A Ko-
márom-Esztergom Megyei Rendõr-
fõkapitányság fokozott óvatosságot
kért a jármûvezetõktõl és a gyalogo-
san közlekedõktõl. 

Télen a közlekedési balesetek jel-
lemzõ oka, hogy a gépjármûvezetõk
nem a megváltozott idõjárási-, látási-
és útviszonyoknak megfelelõen veze-
tik jármûveiket. Ebben az évszakban
a legtöbb problémát a csúszós út és
a romló látási viszonyok okozzák. 

Ellenõrizzék gépjármûvükön az ak-
kumulátor, a gumiabroncsok, a világí-
tás és a fékrendszer állapotát. A köd,
a hó, szitáló esõ, a nyálkás utak min-
dennapossá válnak. Szinte egész
nap, de fõleg éjszaka és a nappali
órákban jellemzõ a fagypont körüli

hõmérséklet. A száraz és vizes utak
hirtelen válthatják egymást, mely kü-
lönös óvatosságot és figyelmet kíván.
Nagyobb követési távolságot tartva
lassabban kell vezetni, így kisebb a
balesetek bekövetkeztének kockáza-
ta, rossz manõverezés esetén pedig
a hibák könnyebben korrigálhatóak.

A mûszaki biztonság egyik alapkö-
vetelménye a futómû és a gumik kifo-
gástalan állapota. A megfelelõen
megválasztott téli autógumikkal vész-
fékezés esetén jelentõsen lerövidül a
féktávolság, mely fõleg az autópályá-
kon nagy sebességgel való közleke-
dés esetén akár életet is menthet. A
téli gumik használata a csapadék kel-
lõ elvezetésével és a biztonságosabb
úttartással a zord körülmények kö-
zötti egyenletes haladást biztosítja.
Minden jármûre csak olyan méretû
gumiabroncsot szabad felszerelni,
amilyet a jármûgyártó cég meghatá-

rozott. A nyári gumi 7 Celsius fok alatt
már nem teljesíti feladatát. A kezdõ
jármûvezetõknek és azoknak, akik a
tavaszi, nyári hónapokban tanultak
vezetni, érdemes gyakorolni egy ki-
csit forgalommentes úton. Vezetés-
technikai pályákon azonban bizton-
ságosabb körülmények között tud-
nak gyakorolni, szakképzett oktatók
segítségével.

Utazást megelõzõen tájékozód-
junk, hogy az érintett, és a célállomás
szerinti országban vezettek-e be
olyan jellegû korlátozást, amely pl. a
téli gumik, vagy éppen a hólánc köte-
lezõ használatára irányul. Ha igen,
akkor a szükséges felszerelések nél-
kül ne induljunk útnak, mert ezek
meglétét akár az adott ország terüle-
tére való belépésnek is a feltételévé
tehetik.

Komárom – Esztergom Megyei
Rendõr-fõkapitányság

TÉLI KÖZLEKEDÉS
MEGVÁLTOZOTT

IDÕJÁRÁSI-, LÁTÁSI- ÉS ÚTVISZONYOK
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Évértékelõ városgyûlésre várta dr.
Horváth Klára polgármester és a vá-
ros vezetése a bábolnai lakosokat
november 28-án a Szabadidõköz-
pontba. A találkozó évrõl évre visz-
szatérõ esemény, mely jó alkalmat
ad a helyi ügyek megvitatására és az
év történéseinek áttekintésére, vala-
mint a jövõ irányainak, lehetõségei-
nek megfogalmazására, a bábolnai-
ak jobbító szándékú észrevételeinek
megvitatására. E céllal összegzett
most is dr. Horváth Klára polgármes-
ter.

A polgármesteri köszöntõ után elsõ-
ként a januárban esedékes közigazga-
tási átszervezésekkel és a járások ki-
alakításával kapcsolatban dr. Lendvai
Balázs tájékoztatta a bábolnaiakat a
kormányhivatal képviseletében. A járá-
si hivatalok kialakítása mellett szóba
került, hogy mely feladatok kerülnek át
a járásközpontba, Komáromba, váro-
sunkban ugyanis járási kirendeltség
mûködik majd a továbbiakban. Tájé-
koztatásában arról is informált, hogy
az okmányiroda milyen feladatokat lát
el, és 2014-tõl a megnyíló kormányab-
lakok hogyan tudják kiszolgálni az
ügyfeleket. 

Ez alkalommal a szakigazgatási
szervek képviselõi is jelen voltak, így
például a munkaügyi központ, a közle-
kedés-felügyelet részérõl, a fogyasztó-
védelmi felügyelõség, a népegészség-
ügyi hivatal is, hogy választ adhassa-
nak a lakosok kérdéseire. 

A tájékoztatókat követõen az önkor-
mányzati beruházások és felújítások
kerültek terítékre. 

Az önkormányzati forrásból megva-
lósított beruházások listája nem nyúlt
túl hosszúra, a szûkös anyagi keretek
ennek gátat szabtak. Elkészült azon-
ban a régi temetõ térburkolása, a csa-
padékvíz elvezetõ rendszer egy szaka-
szának felújítása, és az új temetõ útjai-
nak rendbetétele is megtörtént ebben
az évben. 

A 2012-es esztendõt összegzõ vá-
rosvezetõi beszámoló következõ fon-
tos témaköre a helyi cégek fejlesztései
voltak. Az év az Aliter-P Kft. üzemava-
tójával kezdõdött, majd a holland be-
ruházó sertéstelepeinek átadója is
megtörtént, és az Osi Kft. új üzemcsar-
nokának, feldolgozó üzemének avató-
jával is folytathatnánk a sort. Mint el-
hangzott, e mellett a Bábolna Bio-ra is
büszkék lehetünk, hiszen ebben az év-
ben ünnepli húsz éves fennállását. Az
Ötösfogat étterem ismételt megnyitása
is örömteli esemény a település életé-
ben. A baromfitenyésztés terén fontos
szerepet betöltõ Bábolna Tetra Kft.,
mely hosszú évek óta itt tevékenyke-
dik, huszonhat ország szakembereit
csalogatta városunkba kiemelkedõ
eseményével, az idei baromfi konfe-
renciával.  

Az érdemeken túl az ügyes-bajos
dolgok is elõkerültek, hiszen a város-
gyûlésen a közmûszolgáltatók képvi-
selõi is jelen voltak, észrevételeikkel
õket is megkereshették, megkérdez-
hették a  lakók. 

Június elsejétõl áremelkedést érvé-
nyesített a szemétszállítással megbí-
zott GyõrSzol Zrt. Jelen városgyûlésen
a lakosság körébõl – a korábbi évekkel
ellentétben – csupán alig akadt hozzá-
szólás a szolgáltatóhoz. 

A kardinális témák egyike, az általá-
nos iskolák államosítása volt.  Január
elsejétõl az alsó és felsõ tagozaton ta-
nító pedagógusok, az iskolatitkár és a
kiszolgáló személyzetbõl valamennyi-
en állami alkalmazottakká válnak, az
önkormányzat kevesebb finanszíro-
zásra számíthat, miután kénytelen lesz
nélkülözni majd az elvont állami nor-
matívákat. A technikai személyzet (ta-
karítás, karbantartás és a konyhai fel-
adatok) továbbra is az önkormányzat
alkalmazásában marad. December-
ben azonban ez az álláspont is meg-
dõlhet, ha a minisztérium illetékes ko-
ordinációs tanácsa elfogadja Bábolna

szándéknyilatkozatát, melynek értel-
mében az iskola mûködtetését és
technikai személyzetét is átadja az ál-
lamnak.

A polgármesteri hivatal mûködésé-
ben is jelentõs változások várhatóak. A
járáshoz átkerülõ feladatok létszám-
csökkentést eredményeznek a hivatal-
ban.  Ugyanakkor a jogszabály szerint,
a kétezer lakosnál kisebb települések-
nek nyilatkoznia kellett, hogy más tele-
püléshez csatlakoznak. Ez Bábolnát is
érinti Bana vonatkozásában. A közös
hivatal felállításának elõkészítõ munká-
latai már megkezdõdtek. Az önkor-
mányzatok ugyanis továbbra is önálló-
an mûködnek majd. Banán két fõvel
mûködõ kirendeltség veszi át a hivatal
szerepét. A bábolnai hivatal épületé-
ben végzi munkáját majd egy korábbi
banai dolgozó ,aki a banai pénzügye-
ket fogja intézni.

Valószínûleg jövõre kisebb büdzsé-
bõl gazdálkodik majd a település, bár
Bábolna 2013-ra vonatkozó bevételi fõ
számairól még nem tudott állást foglal-
ni a városvezetõ. Ennek oka, hogy
még nem jelentek meg a költségvetési
normatívák, az állami támogatásokról
még nincs az önkormányzatnak infor-
mációja. Az tudható, hogy az állam fel-
adat-finanszírozásra tér át, a feladatok
összegszerû támogatása azonban
még bizonytalan. Dr. Horváth Klára
polgármester mindenesetre reményét
fejezte ki, hogy decemberben már ke-
vesebb bizonytalansággal és több in-
formációval rendelkezvén tervezni tud-
ják a város költségvetését. Felmerült,
hogy az állam átvállalja az önkormány-
zatok adósságállományát - ez Bábolna
esetében mintegy 120 millió forint
nagyságú - de a hitelek átvállalásának
kérdése is bizonytalan még. A polgár-
mester optimista, mint elmondta, ko-
rábban is haladt Bábolna a fejlõdés út-
ján, és ez, remélhetõleg, 2013-ban is
így lesz.

HD

2012-BEN A VÁLTOZÁSOK KÜSZÖBÉN

TOLVAJOK JÁRTAK
A BÁBOLNAI ARBORÉTUMBAN

Betöréses lopás elkövetésével gyanúsít két 32 éves bá-
bolnai férfit a Komáromi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osz-
tálya, akiket 2012. november 15-én állítottak elõ a helyi kör-
zeti megbízottak, miután szolgálatellátásuk során azonosí-
tották az elkövetõket. 

A gyanúsítottak, vallomásuk szerint 2012. július 29-rõl 30-
ra virradó éjszakán a kerítés átvágásával behatoltak a bá-

bolnai Arborétum és Állatpark területére, majd az ott lévõ
kisházból három darab fûkaszát, az arborétum területérõl
egy darab kost és egy darab jerke racka juhot tulajdonítot-
tak el. Az állatok közül az egyiket szabadon engedték, a
másikat eladták.

A két bábolnai férfi a bûncselekmény elkövetését elismer-
te, ellenük dolog elleni erõszakkal elkövetett lopás bûntett
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Komáromi
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya.

Komárom – Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ-
tal 2007 óta tartja a kapcsolatot annak
érdekében, hogy rászorulók sorát tá-
mogassa. A tartós élelmiszer-adomá-
nyaikból alkalmanként akár 300-350
család is részesül, amit rendszerint év
végén osztanak ki a családsegítõk
közremûködésével. A Magyar Élelmi-
szerbank egy nonprofit szervezet,
mely felkutatja az élelmiszeriparban
megjelenõ felesleget. Célja, hogy
megkeresse a fogyasztásra tökélete-
sen alkalmas élelmiszereket, melyek-

nek csomagolási hiba, vagy lejárati idõ
közelsége miatt megsemmisítés lenne
a sorsuk. Az élelmiszersegélyt karitatív
szervezetekhez és önkormányzati in-
tézményekhez juttatja el, általuk kerül-
nek kiosztásra, esetünkben a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ segítségé-
vel jut oda, ahol arra a legnagyobb
szükség mutatkozik. Berkesné Szûcs
Ágnes intézményvezetõ elmondta, a
rászorulók csoportjának kritériumait a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület ha-
tározza meg és szerzõdésben rögzíti a
jogosultságot a jövedelemhatárok

alapján. A tartós élelmiszercsomagból
a kis jövedelemmel rendelkezõk, a lét-
minimum közelében élõk, nyugdíja-
sok, munkanélküliek és álláskeresõk
részesülhetnek. Az európai uniós se-
gélyszállítmányból szinte sosem ma-
rad, mindig akad gazdája. Berkesné
Szûcs Ágnes elmondása alapján az
idei csomagban száraztésztát, lisztet,
kristálycukrot és háztartási kekszet
oszthattak szét. Az élelmiszersegély a
város külterületére, a pusztai lakosok-
hoz is eljut, ahol nagy örömmel fogad-
ják a segítséget.

LISZT, CUKOR, SZÁRAZTÉSZTA AZ UNIÓS ÉLELMISZERCSOMAGBAN

HÁROM ÚJ VÉRADÓ
AZ ÕSZI ALKALMON
Augusztus 9-én negyvenöten, az

õszi véradáskor, november 15-én 11
és 17 óra közt 43-an adtak vért a Bá-
bolnai Általános Iskola mûvészeti ter-
mében. Morovicz Józsefnétõl, a Vörös-
kereszt helyi szervezetének titkárától
megtudtuk, három új véradó is vállalta
a tûszúrást. Ezúttal nyolcan is akadtak,
akik a véradást megelõzõ kivizsgálás
kifogásolható eredménye miatt nem
adhattak vért, a legjellemzõbb kiszûrt
probléma a magas vérnyomás volt. A
levett vért a Megyei Vérellátó Központ-
ba szállították, Tatabányára. Legköze-
lebb három hónap múlva lesz ismét
véradás, Morovicz Józsefné helyi vö-
röskeresztes titkár akkor is arra buzdít
mindenkit, hogy nyújtsa karját, s ment-
sen meg három életet.

A HULLADÉKUDVAR
TÉLI

NYITVATARTÁSI
RENDJE:

SZERDA 8.00–16.00
SZOMBAT 8.00–11.30
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VETÉLKEDTÜNK... 
2012. november 23-án 2. alkalommal került megrende-

zésre a csecsemõgondozási és babaápolási vetélkedõ,
melynek helyszíne az Általános Iskola mûvészeti terme volt.

Az idei évben 9 csapat adott számot elméleti és gyakor-
lati tudásáról ebben a témában. A résztvevõ csapatokat el-
sõsorban házaspárok alkották, de volt segítõ barátnõ, ke-
resztmama ill. nagyobb gyermek is. 

A résztvevõ csapatok: Bumbi, Csodacsapat, Gumimaci,
Micimackó, Mottóka, Nanakó, Nyuszifülek, Szemfülesek,
Zûroldók voltak.

A levezetõ, koordinátori feladatokat Dr. Kiss Katalin gyer-
mekorvos látta el. A zsûri tagjai: Bierbauer Imréné – peda-
gógus, Hérics Józsefné – védõnõ, Dr. Szendi Júlia – gyer-
mekorvos, Martonosiné Hegegy Mária – bölcsõdevezetõ,
Mesterné Szteblák Brigitta – a Béres gyógyszergyár képvi-
selõje voltak. Az eseményen dr. Horváth Klára polgármester
asszony   és Lõrikné Dr. Nemes Mária gyógyszerész is jelen
voltak.

A köszöntõt követõen kiosztottuk a TOTÓ-t és minden
csapat húzott egy gyakorlati kérdést is. A gyakorlati rész-
ben az asztalokon elõkészített eszközökbõl kellett kiválasz-
tani a feladat megoldásához szükséges tárgyakat, majd a
zsûri elõtt bemutatni a feladatot. Volt anyuka aki babát für-
detett, aki éjszaka fájó fülû gyermekét látta el, aki lázat csil-

lapított, aki az újszülött köldökcsonkját kezelte vagy az
egészséges táplálkozás alapanyagait válogatta össze, stb.

A folytatásban elméleti kérdést húztak a versenyzõk.
A kérdések között volt: otthoni balesetek megelõzése,

kötelezõ és nem kötelezõ védõoltások, kisgyermek mandu-
lamûtétre való felkészítése, teendõ hõségriadó esetén,
anyatejes táplálás jelentõsége, hányós és hasmenéses
gyermek diétája, terhesnõ életmódja, stb.

Voltak bátor és kevésbé bátor versenyzõk, de a feladatát
mindenki ügyesen teljesítette. 

Mondóka, ringató elõadásáért plusz pontot adtunk. Eb-
ben a feladványban nemcsak az anyukák énekelték el gyer-
mekeik kedvencét, hanem a kicsik is segítettek a pontszer-
zésben. Õk is bátran szerepeltek, nem ijedtek meg a mikro-
fontól. Tündéri elõadásuk nagy tapsot kapott. 

Villámkérdésekben is nagyon jól teljesítettek a csapatok.
A zsûrinek ebben a feladatban volt a legnehezebb dolga,
mivel el kellett dönteniük, hogy a  jó választ adók közül ki
volt a leggyorsabb.

A kemény küzdelem eredményeként az I. helyezett
40.000 Ft értékben Béres készítményeket tartalmazó aján-
dékcsomagot nyert, melyet a cég képviselõje, a II. helyezett
csapat 15.000 Ft értékben a Mária Patikában védõoltásra
beváltható ajándékutalványt nyert, melyet  Lõrikné Dr. Ne-
mes Mária gyógyszertárvezetõ, a III. helyezettek  is Béres
vitaminokat kaptak, melyet szintén a  cég képviselõje adott
át.

Üres kézzel senki nem távozott. Támogatóink jóvoltából
különdíjakat is oszthattunk minden csapatnak: babaápolási
kellékeket tartalmazó ajándékcsomag, férfi pénztárca, fit-
ness-bérlet, DM. ajándékutalványok, kultúrautalvány,  érde-
kes könyvek.

Túlzás nélkül mondhatom, hogy a vetélkedõn nemcsak
vidám, hanem egy tartalmas délutánt töltöttünk együtt, me-
lyen mindenki gazdagíthatta ismereteit.

Valamennyi csapatnak gratulálunk! 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támoga-

tónknak: Bernáth István és  családja Béres Gyógyszergyár,
Hérics Józsefné, Kardirex Egészségügyi Központ, Dr. Kiss
Katalin, Kozma Ágnes, Mária Patika, Mózerné Rang Beáta,
Naposcsibebolt, Numil Kft, Polgármesteri Hivatal .

Kuti Erika gyermekkörzeti asszisztens

VÁROSUNK  KARÁCSONYA
2012. december 14-én 16 órától Bábolnán, a Szabadidõközpontban

A vásárban díszek, ajándéktárgyak vásárolhatók. 
A délután folyamán megtekinthetik a  Bábolnai Kézimunka Kör 

kiállítását, melyet 16 órakor dr. Horváth Klára polgármester nyit meg.
(A kiállítás 2012. december 17–21-ig 16–22 óráig látogatható)

16.30 órától a Cseperedõk Néptánccsoport 
és a „Cseperedõs szülõk” karácsonyi mûsorát tekinthetik meg. 

17 órától a Zeneiskola karácsonyi koncertjében gyönyörködhetnek.
A koncertet követõen, a színházteremben, közösen énekelve gyújtsuk meg adventi koszorúnk 

harmadik gyertyáját!
A rendezvény végén forró teával és forralt borral kínálunk minden kedves jelenlévõt.

Szeretettel várunk mindenkit!
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OVIGALÉRIA
,,Szeressétek a könyvet, a tudás forrását!’’ Gorkij

Az emberek életük során sok élménnyel találkoznak.
Ezek közül számtalan olyannal is, ami mûvészi értékû. Min-
denki saját maga értékeli ezeket az élményeket, eldöntheti,
mit tart mûvészinek, illetve értéknek. A kisgyermekek azon
ingerek közül válogathatnak, melyeket számukra a környe-
zetük biztosít. Tapasztalataink szerint a családok biztosítják
a gyermekek számára a könyvekkel való találkozás örömét.
A téli galériánk témájának ezért választottuk a könyvek kiál-
lítását, mely kapcsolódik a mûvészetekhez, óvodánk prog-
ramjához, és a gyerekek nap mint nap találkoznak velük ott-
hon, az óvodában egyaránt.

A galériát ezúttal nagymama szobájaként alakítottuk ki ré-
gies berendezésekkel, ahol az unoka könyvei is elférnek. A
kiállítás anyagához különbözõ korú, típusú könyv közül volt
lehetõségünk válogatni. Szülõk, ismerõsök, munkatársak
segítettek, hogy minél érdekesebb, színesebb legyen a pa-
letta. A teljesség igénye nélkül állítottuk ki a mûveket. A leg-
régebbi könyv az 1800-as években készült, de megtalálha-
tóak napjaink alkotásai is. A témájuk változó: történelmi, tu-
dományos, földrajzi, szépirodalmi, vallási, mese stb. Érde-
kes színfoltjai a kiállításnak azon könyvek, melyeket 20-30
évvel késõbb újra kiadtak, csak más köntösben, de a tarta-
lom ugyanaz, és a mai világban is aktuális a mondanivaló-
ja. A gyermekek számára ezzel jelezni szeretnénk, hogyha
vigyáznak könyveikre, akkor sok év múlva újra használhat-
ják, talán még a gyermekeik is olvashatják õket. Az óvodás
gyermekek nevelésének legfontosabb területe az anyanyel-
vi nevelés, melynek fontos kelléke a képi megjelenítést
szolgáló könyv is. Reméljük, ez a kiállítás hozzájárult ah-
hoz, hogy a gyerekek kedveljék meg a könyvet, az évek so-
rán barátjukként bánjanak vele, fedezzék fel mûvészi érté-
keiket. 

Szintén nem mindennapiak azok a könyvek, melyek a va-
koknak készültek, az úgynevezett Braille-írású könyvek.

A megnyitón a gyermekeknek elmeséltem röviden a
könyv születésének történetét: a barlangrajzok, a kõtáblák,
késõbb a kézzel írott könyvek, Mátyás király Corvinái, majd
eljutottam a könyv nyomtatásának kialakulásáig. Az óvodás
kor meghatározó irodalma a népköltészet, ezért fontosnak
tartottam, hogy a népmesékrõl, népi mondókákról, népi já-
tékokról, népdalokról is beszéljek, valamint arról, hogy ezek
gyûjtésében milyen szerepe volt Benedek Eleknek, Kodály
Zoltánnak, vagy Bartók Bélának.
“Szeressétek a könyvet, mert megkönnyíti az életet,
baráti segítséget ad, hogy eligazodjatok a gondolatok,
érzések és események forgatagában” Szabó Lõrinc

Baráth Gáborné óvónõ

KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK!
A Cseperedõk Néptáncegyüttes mûsorával örvendeztet-

ték meg a város segítõit, a szociális-segítõi szférában tevé-
kenykedõket a Bástya sörözõ különtermében. A november
9-ére szervezett ünnepség folytatásában dr. Horváth Klára
polgármester köszöntötte a megjelenteket. 

„Mai világunk, sajnálatos módon, nem az önfeláldozás-
ról, nem a gondoskodásról szól. Valami nincs rendjén a je-
lenkor értékrendjével, hiszen ha bekapcsoljuk a televíziót,
beleolvasunk az újságokba úton útfélen csak katasztrófák-
kal, balesetekkel találkozunk. Nem is beszélve a celebek
versengésérõl a mûsorpercekért, gyõztesek pünkösdi ki-
rályságáról, mintha csak ezek jelentenék a hírt, ezek lenné-
nek fontosak az életünkben. nagy szerencse, hogy sokan
gondolkodnak és cselekednek másképp. Õk azok, akik a
hétköznapok hõseiként egész életüket annak szentelik,
hogy másokon segítsenek. Õk azok, akik nem keresik a ri-
valdafényt, csak teszik a dolgukat, hogy valakiknek köny-
nyebbé tegyék az életét, õk a példaképek, a segítõk.”

Az ünnepi gondolatokon és a köszönet szavain túl meleg
vacsora is várta a meghívottakat, Márton napjához igazítva
libás ízek kerültek terítékre, ezzel köszönte meg az önkor-
mányzat a mindennapok során másokért áldozatokat válla-
lók munkáját.

TISZTELT BÁBOLNAI LAKOSOK!
2012. decemberétõl a Bábolnai Alapszolgáltatási 

Központ két új szolgáltatással kíván 
segítséget nyújtani. 

Minden szerdán 13-15 óráig 

DÍJTALAN JOGI TANÁCSADÁST,
csütörtökönként pedig 17-19 óráig 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁST
tartunk. 

A szolgáltatások igénybevételéhez 
elõzetes bejelentkezés szükséges, melyet megtehet
személyesen (Bábolna, Zrínyi u. 15.) vagy telefonon

(368-467).
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 
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Az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen az õszi szü-
net után – november 6. és 8. között – ebben a tanévben is
megszerveztük a nyílt napokat az általános iskolában. 

Az elsõ két napon az alsó tagozatos gyermekek szüleit, a
harmadik napon pedig a felsõs diákok szüleit vártuk, hogy
betekinthessenek az osztályok tanórai munkájába.

A szülõk, nagyszülõk az adott tanórán egy számukra
nem mindennapi környezetben és helyzetben láthatták
gyermekük tanórai tevékenységét. Meggyõzõdhettek az
osztálytársak tudásáról, a közösségbe járó tanulók egy-
máshoz való viszonyáról, a pedagógus munkájáról. Az ér-
deklõdõk ízelítõt kaptak abból, milyen az órák légköre és
hangulata.

Tudjuk, hogy manapság nem egyszerû a munkahelyekrõl
néhány órára eljönni. Ennek ellenére a korábbi évekhez ké-
pest nem apadt a szülõk érdeklõdése és részvételi aránya.
Legtöbben az elsõ és második osztályos gyerekek munká-
ja iránt érdeklõdtek, de a 3-4. évfolyamokon, sõt a felsõ ta-
gozaton is szép számmal ültek be anyukák és apukák a
tantermekbe.

Köszönjük a szülõknek, hozzátartozóknak és minden ér-
deklõdõnek, aki élt a lehetõséggel és részt vett a nyílt órák
valamelyikén. 

Peresztegi Gáborné igazgató

PÁLYAVÁLASZTÁS 2012/2013.
Nyolcadik osztályos tanulóinknak hamarosan dönteniük

kell arról, hol folytatják majd tanulmányaikat. A jó döntés-
hez és felkészüléshez iskolánk igyekszik segítséget nyújta-
ni. Több rendezvény keretében kaphattak tájékoztatást a
környezõ városok középiskoláiról, a felvételi eljárásról, illet-
ve a jelentkezés módjáról.

November hónapban rendeztük meg a GYÖK-kel közö-
sen a már nagy hagyományoknak örvendõ SULIBÖRZÉT.
Nyolc középiskola képviselõi – tanárok, diákok – adtak
részletes tájékoztatót intézményükrõl: bejutási lehetõség,
tanulmányi munka, szabadidõs programok, diákélet.

A résztvevõk sok-sok hasznos információ birtokába jut-
hattak, illetve képet kaphattak leendõ iskolájukról, annak el-
várásairól.

Köszönjük Popovics Linda GYÖK polgármester aktív köz-
remûködését, amely szintén hozzájárult a rendezvény sike-
réhez.

November 16-án Tatára, a Pályaválasztási kiállításra láto-
gattak nyolcadik osztályos diákjaink.

Itt Komárom-Esztergom megye középiskoláival ismer-
kedhettek a tanulók, illetve szakmai bemutatók keretében
az egyes szakmák rejtelmeibe is bepillanthattak. December
3-án pályaválasztási szülõi értekezletet tartottunk. A szülõk
tájékoztatást kaptak a tankötelezettségi törvény elõírásairól,
a különbözõ iskolatípusokról és a felvételi eljárással kap-
csolatos idõpontokról. Az osztályfõnökök segítségével ki-
töltésre kerültek a jelentkezési lapok a központi írásbeli fel-
vételi vizsgára .

Az elkövetkezendõ hetekben tehát választaniuk kell vég-
zõs diákjainknak, hogy mely középiskolákba adják majd be
jelentkezési lapjaikat. Ehhez kívánunk jó félévi bizonyítványt
és felelõs döntéshozatalt!

Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelõs

NYÍLT NAPOK
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„KIS MATEMATIKUSOK”
Iskolánk tanulói október folyamán két rangos matemati-

kaversenyen is részt vettek. Diákjaink a következõ eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek:

BOLYAI MATEMATIKA MEGYEI CSAPATVERSENY
EREDMÉNYEI: 17. hely: Okoskák (Kovács Alexandra,
Nagy Adél, Panák Máté, Péter Bence) 3. évf.; 15. hely:
Tudorkák (Bernáth Ádám István, Dibusz Luca, Osgyán Má-
té, Simon Dóra) 4. évf.; 17. hely: Matelények (Bagó Dáni-
el, Bors Balázs, Kocsis Anett, Szõke Hanna) 5. évf.; 24.
hely: Észkombájnok (Király Viktória Dóra, Marcinkó Bálint,
Osgyán Anna, Sulyok Ákos) 6. évf.; 29. hely: Kicsi Zöld
Háromszögek (Lányi Ábel, Mészáros Péter, Takács Kornél,
Török Márton) 6. évf.; 32. hely: Kockás Rókák (Bujáki Bá-
lint, Mátyás Kata, Panák Zsófia, Szele Csaba) 6. évf.; 11.
hely: Agymenõk (Balázs Márk, Bognár Péter, Kéri Virág,
Soós Gábor) 7. évf.; 12. hely: Matekmolyok (Janus Martin,
Kelemen Kitti, Rózsahegyi Franciska, Sáfár Bence) 7. évf.;
18. hely: Matekõrök (Gonda Gergõ, Horváth Zoltán, Pillér
Attila, Szabó Attila) 8. évf.

GÁRDONYI GÉZA TERÜLETI MATEMATIKAVERSENY: 3.
évfolyam 2. hely: Nagy Adél. 4. évfolyam 2. hely:  Osgyán
Máté. 5. évfolyam 1. hely: Kocsis Anett. 6. évfolyam: 5.
hely: Sulyok Ákos. 7. évfolyam 3. hely: Kelemen Kitti. 8.
évfolyam 5. hely: Pillér Attila

SIKER A BOLYAI ANYANYELVI
CSAPATVERSENYEN

A csapatversenyt a matematika tantárgy mellett 2005 óta
magyar nyelv és irodalom tantárgyból is megrendezik 3-8.
osztályos diákok évfolyamonkénti 4 fõs csapatai számára.

Az idei tanévben iskolánk 6 csapata mérette meg tudását
Komárom-Esztergom megye és Gyõr-Moson-Sopron me-
gye összevont megyei fordulóján.

Tanulóink a következõ eredményeket érték el:
2. helyezés: Tudósok (Dibusz Luca, Osgyán Máté, Si-

mon Dóra, Szalontai Fanni) 4. a. Felkészítõ tanár: Vasné
Hun Judit

2. helyezés: Magyar dívák (Bognár Lilla, Bozori Bianka,
Kelemen Kitti, Rózsahegyi Franciska) 7.b. Felkészítõ Tanár:
Klincsokné Sarf Lívia

4. helyezés: Agymenõk (Király Viktória, Mátyás Kata,
Osgyán Anna, Panák Zsófia) 6. évfolyam. Felkészítõ tanár:
Klincsokné Sarf Lívia

12. helyezés: Nyelvgyötrõk (Balázs Márk, Kéri Virág,
Németh Kitti, Soós Gábor) 7. a. Felkészítõ tanár: Veresné
Szkocsek Mária

13. helyezés: Nyelvõrök (Bagó Zsófia, Fekete Réka, Mó-
dos Martin, Szabó Attila) 8. b. Felkészítõ tanár: Veresné
Szkocsek Mária

22. helyezés: Nyelvtörõk (Gonda Gergõ, Horváth Zol-
tán, Mózer Viktor, Pillér Attila) 8. b. Felkészítõ tanár: Veresné
Szkocsek Mária

Az eredmények azt igazolják, hogy tanulóink sikeresen
felveszik a versenyt a megyeszékhelyek és a nagy lélekszá-
mú városok iskoláival is.

Gratulálunk minden versenyzõnek!
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Bognár Péter trombitás naponta
másfél órát foglalkozik hangszerével.
Egyedüli bábolnai indulója volt a hete-
dik Megyei Rézfúvós Fesztiválnak,
ahol bronz minõsítést szerzett.

Idén, november 30-án délelõtt folyta-
tódott a bábolnai zeneiskola, a Ritmus
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
1998-ban kezdõdõ hagyománya, a
rézfúvósok számára meghirdetett fesz-
tivál-verseny. 

Bánfi Csaba, a házigazda zeneisko-
la vezetõje elmondta, a minõsítésre is
alkalmat adó találkozót azért szervezik
évrõl évre, hogy a hangszeres tanulók
megmérethessék egymás közt szorga-
lommal megszerzett tudásukat.

A kétévente visszatérõ családias
hangulatú fesztiválverseny célja a te-
hetséggondozás, a fiatal tehetségek
segítése abban, hogy zenei érzékeny-
ségüket és a hangszeres tudásukat
fejleszthessék, tapasztalatot gyûjtve,
megelégedéssel és pozitív megerõsí-
téssel térjenek haza városunkból – ma-
gyarázta a szervezõ. Ez a minõsítés a
tudásszintjükkel is tisztába hozza a
hangszereseket, kiknek kotta nélkül
két zenemûvet kellett elõadniuk.

A fesztiválra a megye valamennyi
zeneiskoláját meginvitálják. Ez alka-
lommal Ácsról, Dorogról, Nyerges-
újfaluról, Oroszlányból, Tatáról, Tatabá-
nyáról, Vértessomló zenei intézménye-
ibõl érkeztek versenyzõ növendékek. 

Bánfi Csaba igazgató szerint óriási
vívmány, hogy a zeneoktatás me-
gyénkben szinte minden településen
elérhetõ. 

Úgy gondolom, hogy ezt a vívmányt
meg kell õrizni. 

– A szülõk gyakran megjegyzik,
hogy õk is szívesen tanultak volna ze-
nét, de akkor erre nem volt még hely-
ben lehetõség. 

A klasszikus mûveltség, a zenei tu-
dás semmi mással nem pótolható do-
log – magyarázta.

A bábolnai zeneiskola is kellemes
mûhelye a rézfúvós növendékeknek,

ez az iskola számos tehetséget nevelt
ki, köztük van Bognár Péter is, kinek
teljesítményével Bánfi Csaba is elége-
dett, hiszen tudja, az ötperces szerep-
lés mögött milyen kitartó munka áll. 

Péter lapunk kérdéseire csak szûk-
szavúan válaszolt, ám annyit elárult,
hogy fontolgatja, a zenei tanulmányait
a  jövõben  sem  hagyja  abba,  sõt  le-
hetõségei szerint magasabb szintre
emeli.

A szakértõ zsûriben helyet foglaló
bírák: Sztán István trombitamûvész, a
budapesti Weiner Leó Zenemûvészeti
Szakközépiskola tanára és Hontvári
Csaba trombitamûvész, a gyõri Szé-
chenyi István Egyetem docense is fon-
tosnak tartják a versenyeket, minõsítõ
találkozókat. Az értékeléskor figyelték
a zene rendezettségét, a hang elindítá-
sát, lezárását, árnyalatait, az elõadás-
módot és a technikai felkészültséget.
de természetesen arra is nagy figyel-
met fordítottak, hogy miként tudott

azonosulni a hangszeres a szerzõ ze-
nei elképzelésével, és tudott e szemé-
lyiségébõl a zenén keresztül adni a
hallgatóságnak. Ennek okán a zsûri-
nek nem volt túl könnyû dolga. 

Mint mondták a szereplések arra is
jók, hogy a fellépõk a lámpalázat, az
izgalmat is kezelni tudják. A két kötele-
zõen elõadandó, eltérõ karakterû ze-
nemûvet tudatosan, személyre szabot-
tan választották növendékeiknek a ze-
netanárok. Ki jobban, ki nehezebben
fújta hangszerét. A zsûri szerint az át-
lag teljesítmény a minõsítõkön évrõl
évre jobb. Azt mindketten dicséretes-
nek tartották, hogy a felkészítõ tanárok
nemcsak a zenei képességek fejlesz-
tésére, hanem a lélektani felkészítésre
is nagy hangsúlyt fektetnek. 

A rendezvény magas színvonalú
volt,a fellépõ ifjú zenészek a zsûri érté-
kelése alapján minõsítõ okleveleket és
apró tárgyjutalmakat kaptak, boldogan
és elégedetten utaztak haza.

PÁRATLAN LEHETÕSÉG A ZENEI TUDÁS
MEGTARTOTTÁK A HETEDIK MEGYEI RÉZFÚVÓS FESZTIVÁLT

A MEGYEI FESZTIVÁLT HÁZI HANGVERSENY ELÕZTE MEG.
A tanévkezdés óta eltelt idõszak hangszeres zenei tanulmányairól adtak szá-
mot a zeneiskola növendékei november 19-én. A növendékhangverseny a ta-
nulónak és a felkészítõ zenetanárnak is izgalmakra okot adó alkalom, igaz, a
szülõk köre nem a legkritikusabb hallgatóság, de annál hálásabb, hiszen
büszkén fogadja a növendékek játékát. A kezdõk bemutatkozása fontos mo-
mentum, hiszen a jövõt is rájuk építi az intézmény számítva a tanulók kivá-
lasztott hangszeréhez és az iskolához fûzõdõ ragaszkodására. Bánfi Csaba,
az intézmény vezetõje elégedett a növendékek teljesítményével.

TAVASSZAL MÁR LOMBOSAK LESZNEK
Településünk önkormányzata rendszeresen gondoskodik arról, hogy Bábolna zöldövezeti jellege megmaradjon, bõ-

vüljön. Elmúlt hónapban közmunkások hathatós munkájának gyümölcseként 28 db fát és tuját ültettek el városunk kü-
lönbözõ pontjain. 

Az új temetõt 10 db tuja, 5 db csüngõ eper és 2 db ezüst hárs díszíti, a város más területeire – régi temetõ, Ácsi út
cukrászda elõtti terület, valamint árkádsornál lévõ park, Széchenyi lakótelep és a hozzá tartozó garázssor, könyvtár
melletti rész, valamint Takarék Szövetkezet mögötti terület – pedig 2 db selyem akác és 11 db ezüst hárs került.
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

Kedves Olvasó! Ismét elérkeztünk az év utolsó hónapjához. Ilyenkor számvetést készítünk, visszatekintünk, és el-
gondolkozunk azon, vajon mit is hoz majd az új esztendõ. Adjon erõt mindannyiunknak a hit, a remény és a szeretet. E
gondolatokkal és az erdei történettel kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, és egészségben, sikerekben gazdag, boldog
új esztendõt. Összeállította: Veresné Szkocsek Mária

Ezen a télen hamar leesett az elsõ
hó. Nagy, hízott pelyhekben esett, pu-
hán és fehéren. 

Pici, a kétarasznyi kisfenyõ még
aludt. Mire felébredt, ruhácskáján ész-
revette azt a fehér micsodát, mirõl nem
tudta, hogy mi az. Hideg volt kicsit, de
szép és csillogó! 

Pici lucfenyõ volt, ott állt a Deák-kút
alatt. Körülötte állt az egész nagy fenyõ-
család, lucfenyõk, a rokonok: az erdei
fenyõk, a páváskodó ezüstfenyõk, a ti-
szafák. Távolabb álldogáltak a többiek:
a tölgyek, bükkök, a gyertyán és a cser. 

Tõle alig fél fahossznyira egy na-
gyobb, idõsebb fenyõ figyelte a szürke
eget. Szép volt és karcsú az idegen,
ám a saját törzsébõl való. A többiek Su-
dárnak szólították! Távolabb, a tisztás
szélén laktak a vörös fenyõk, erdei fe-
nyõóriások. 

Sudár észrevette, hogy Pici feléb-
redt. Megszólította! 

– Hogy aludtál, kisöreg?
– Jól – jól köszönöm – udvariasko-

dott Pici. 
Kikandikált Sudár válla fölött a tisztás

felé, s azonnal feltûnt neki, hogy ma
mindenki olyan furcsán ünnepélyes. 

– Milyen nap van ma ? – kérdezte kí-
váncsian Sudártól! 

– Ma van karácsony ünnepe – volt a
válasz! 

– Az meg micsoda ? – érdeklõdött to-
vább. 

– Én sem tudom – felelte Sudár. 
A tisztás szélén az egyik erdei fenyõ-

óriás elnevette magát. Hangja mély bú-
gással gurult át az erdõn. 

– Elmesélem nektek! Én már sok dol-
got láttam; és tudom, hogy mi az a ka-
rácsony. 

A többi fa elhallgatott. Némán figyel-
tek az erdei fenyõre, aki halkabbra fog-
ta a hangját és mesélni kezdett. 

Lent a völgyben, nagy, kocka alakú
kõtömbök állnak. Azok a házak. Ahol
sok ház áll egymás mellett: az a város. 

Nagy, magas oszlopokon szentjá-
nosbogarak ülnek a házak között, õk vi-
lágítanak. A városban, a házak belsejé-
ben élnek és laknak az emberek. Két
lábon járnak, s a fejük alatt a vállukból
két ág nõtt ki, az a kezük. Tavasszal el-
szórják a szemetet a fák között, nyáron
letörik az ágakat, õsszel gyantát csa-
polnak kis cserepekbe. 

Ilyenkor, mikor a hó esik, az emberek
vastag bundákat húznak, meleg csiz-
mákat, mert fáznak. Ha karácsony ideje
közeleg, vállukra emelik a csillogó fejû

baltát, hónuk alá szorítják a boszor-
kányfogas, harapós fûrészt, s kijönnek
ide közénk. 

A nyúlánk, szép és karcsú fiatalját ki-
vágják, elviszik magukkal a házaikba,
ott feldíszítik õket, cukrot és aranyozott
diót aggatnak a fára. Énekelnek és örül-
nek, színes szalagokkal átkötött aján-
dékot adnak egymásnak. Hát ez a kará-
csony! 

A szeretet és az ajándékozás ünne-
pe. 

– Ez csudaszép lehet – súgta Pici Su-
dárnak. 

Az öreg fenyõ nem szólt többet – hal-
kan szuszogott. A többiek semmit sem
kérdeztek, álltak némán, meglepetten
gondolkodtak. Valahol – nem messze –
megzörrent egy-egy bokor, s ezzel
együtt furcsa, ismeretlen hangok száll-
tak fel a tisztásra, belopództak a fenyõk
közé! Az öreg fenyõ felriadt a szundiká-
lásból, s rémülten súgta a többi fának: 

– Most figyeljetek – ezek az embe-
rek! 

És az emberek kiválasztottak pár fe-
nyõt – köztük Sudárt is – ezeket kivág-
ták és elvitték magukkal. Pici megfi-
gyelte azokat a furcsa nagy valamiket,
amiben az emberek jártak. Vastagon és
sárosan tapadt rá a hó. A furcsa vala-
mik folytatását is látta, de attól feljebb
már nem tudta meglesni õket. Ahhoz
pici volt és csenevész, azok meg túlsá-
gosan is hatalmasak. 

Elmentek az emberek – egyedül ma-
radtak végre a fenyõk. Némelyikük a
párját gyászolta, Pici azonban nem si-
ratott senkit. Sudárt sem. Megérezte,
hogy ennek így kellett lennie. Az ember
hatalmas és felséges - így mondta az
öreg fenyõ – jutott az eszébe. 

A tölgyek, bükkök és a cser halkan
dúdolni kezdtek egy számára ismeret-
len dalt. „Oh, gyönyörû, szép, titokza-
tos éj...” Lassan a többiek is átvették a
dallamot, együtt énekelt az erdõ min-
den fája. A szürke ég erszénye újra ki-
nyílt, s a hó csak hullt, hullt Pici vállára.
Csillogó fehér ruhát borított rá! Arra lett
figyelmes, hogy a többi körülötte táncol
és örül. Éneklik azt a furcsán szép éne-
ket: 

– „Óh, gyönyörû, szép, titokzatos
éj...” 

ERDEI KARÁCSONY

Bognár Lilla
7. b. osztályos

tanuló rajza
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Legidõsebb lakosainkat köszöntötte
dr. Horváth Klára polgármester és
Berkesné Szûcs Ágnes a Szociális
Gondozási Központ vezetõje novem-
ber 15-én a délelõtti órákban.

Elsõként a 96 esztendõs Törköly
Pálnét látogatták meg Toldi utcai ottho-
nában. Ida néni Nagyigmándon szüle-
tett, szegény családban nõtt fel, hatan
voltak testvérek. Az iskolát követõen
Budapesten ment férjhez, itt született
elsõ lánygyermeke. Férje korai halála
után az ’50-es évek elején Bábolnára
jöttek lányával. Kajándon laktak, ahol
szakácsnõként dolgozott. Újból férjhez
ment, három fiúgyermeket szült és ne-

velt fel. Késõbb Darányiban laktak,
ahol baromfigondozóként dolgozott
egészen 1973-ig, amikor nyugdíjba vo-
nult. Nyugdíjas éveit Bábolnán, lányá-
nál tölti jó erõben, egészségben. Sze-
ret rejtvényt fejteni, és szívesen válogat
a különbözõ TV-csatornák mûsoraiból.
A lakásból már ritkán mozdul ki, de ha
teheti és az idõjárás is megengedi,
örömest élvezi kertjükben a napsütés
jótékony hatását.

Ezután a Zrínyi utcába vezetett
utunk, ahol a köszöntõk településünk
legidõsebb férfilakosát, Tóth Imrét lá-
togatták meg. Imre bácsi Ölbõ pusztán
született, idén tölti be 89. életévét. Az
elemi iskolát Bábolnán járta ki, gyerek-
korát és ifjúkorát is itt töltötte. Az elemi
után kovácsnak tanult egy banai mes-
ternél, aztán a bábolnai gazdaságban
dolgozott. A második világháború ide-
jén Németországba küldték a gazda-
ság lovaival, melyeket a pusztulás elõl
oda menekítettek. Külhonból hazatér-
ve hamarosan besorozták katonának.
1947. határõrség Baja, Orosháza, és itt
is a kovácsmesterség, természetesen
az akkor még szolgálatot teljesítõ lo-
vak mellett. Kitûnõ szakmai munkája
lehetõvé tette, hogy mesteri fokozatot

szerezzen, a határõrség hivatásos állo-
mányába kerüljön. Aztán mégis civil
évek következtek, Bábolnán és kör-
nyékén dolgozott a szakmájában elis-
mert mesterként. 1962-ben visszahív-
ták a határõrséghez, itt szolgált 1974-
ig. Súlyos betegsége miatt leszázalé-
kolták, ezután Bábolnán élte életét
családja körében. A magánéletben is
sikeres volt, hiszen 1950-ben bábolnai
lány lett a felesége. 1951-ben fiuk,
1957-ben lányuk született. Négy uno-
ka és két dédunoka gyakori látogatása
szerez örömet mindennapjaikban. Két
éve ünnepelték 60. házassági évfordu-
lójukat.

SOSEM HAGYNÁ KI
A KLUB ALKALMAKAT

1960-ban került Bábolnára, és azóta is itt él Varga
Györgyné, aki a napokban töltötte be 80. születésnapját. A
kerek évfordulón az Idõsek Klubjában is köszöntötték, han-
gosan szólt a Boldog születésnapot a klubtársak jóvoltából.
A szépkorú ünnepelt 1998 óta nyugdíjas, ezeket az éveket
gazdag tartalommal éli férjével. Varga Györgyné Gizi néni
aktív tagja a klubnak, énekel és táncol a Vadvirág együttes-
ben is, a napi tevékenységek közé egy kis kerti munka is
belefér még, de a klub alkalmakat szinte sosem hagyja ki.
A meglepetés ünnepség nagyon meghatotta az ünnepeltet,
aki nem számított a nagy születésnapi attrakcióra.

IDÕSEK
KÖSZÖNTÉSE

KEDVES BÁBOLNAIAK!
Szeretettel várunk mindenkit 

december 16-án és 23-án 17 órától,
közös éneklésre városunk Betleheméhez 

Ha nem ismeri, nem tudja az énekeket, az sem problé-
ma, együtt énekelve mindenki megtanulhatja azokat.
Jöjjenek el minél többen, hogy átérezhessük az ünnepi
készülõdés közösségformáló erejét!

Betlehem készítõ ,,csapat’’

A bábolnai Betlehem támogatói: Agócsné Erdõsi And-
rea; Antos Zsófia; Ágoston György; Ágostonné Bernáth
Ildikó; Bábolna Bio Kft.; Bábolna Nemzeti Mésesbirtok
Kft.; Bábolna Város Önkormányzata; Bábolnai Televízió;
Bernáth Tibor; Bérczi Péter; Bors Erika; Boretta Bt.;
Csicsatka Judit; Dr. Dezsényi Edit; Dr. Faragó Ügyvédi
Iroda; Hadverõ Ferenc; Homoki Judit; Horváth Imre;
Istenesné Nagy Zsuzsa; Janó Szabolcs; Kériné Váradi
Mariann; Koppendorfer Tamás; Kõvári Istvánné; Dr.
Mátray Árpád; Molnár-Varga Péter; Molnár-Varga Szilvia;
Nagy Károly; Nagy Ágnes; Németh Ferencné Hegedûs
Edit; Némethné Albert Ibolya; Németh Zsolt; Peresztegi
Gábor; Popovics György; Poprády Ildikó; Ruskó József;
Slánitz Béla; Somogyi Lajos; Somogyiné Tóth Margit;
Szabó Ferenc; Tóthné Rozmán Anita; Török Sándor;
Trescsik Ferencné; Veresné Szkocsek Mária.



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu14

2012. december

A közelmúltban lezajlott egyeztetõ
tárgyalások eredményeképp Bábolna
lakosainak orvosi ügyeleti ellátási
székhelyét Gyõrbe tette át az önkor-
mányzat. A város lakosai szakellátások
és a fogorvosi ügyeleti ellátottság te-
kintetében már korábban is a folyók
városának rendszeréhez csatlakoztak,
ezt egészítette ki novemberi ülésén a
teljesség igényével a városvezetés.

A kapcsolódást hosszas egyeztetõ
tárgyalások elõzték meg. Részletes
korcsoporti elemzéseket végeztek a
szakértõk, de az egyéb átvilágítások
azt is megállapították, hogy a kiválás
nem veszélyezteti a komáromi székhe-
lyû korábbi feladatellátó mûködõké-
pességét. A döntés meghozatalakor
költségvetési racionalitásokat is figye-
lembe vett a grémium: a váltás ered-
ményeképp évi mintegy 3,5 millió fo-
rint  marad  meg  a  város  költségve-
tésében, amit az önkormányzat más
feladatainak hatékonyabb megvalósí-
tására fordíthat.

A térképen látható, személygépko-
csival és tömegközlekedési eszközök-
kel is kitûnõen megközelíthetõ helyen
lévõ ügyelet szolgáltatása kismérték-
ben eltér a korábban megszokottól-a
szakmai munka minõsége azonban
változatlanul magas marad, annak
csökkenõ mértéke kizárttá tette volna
a szerzõdéskötést.

A gyõri ügyelet mûködésének alap-
elve a konkrét esetekre szabott segít-
ségnyújtás megvalósítása a benne
dolgozó szakemberek által szakmailag
leginkább megalapozottnak ítélt mó-
don. A bejelentkezést magas szintû
szaktudással rendelkezõ diszpécser
fogadja és próbál megoldást nyújtani a
probléma kezelésében: szükség ese-
tén telefonos segítséget nyújt (ez eset-
ben a hívást követõ meghatározott idõ
elteltével kontrollálja is az eredményt),
sürgõsnek minõsíthetõ esetben pedig
azonnal intézkedik az orvos helyszínre
irányításáról.

ORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS: 
JANUÁRTÓL GYÕRBEN

A 2013 január elsejétõl ellátást nyújtó ügyelet elérhetõségei 
és mûködési ideje a következõ:

HÁZIORVOSOK ÜGYELETE 
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

TEL./FAX: 96/ 548-064 MOBIL: 30/ 2058257 
e-mail: hukht@t-online.hu

Gyõr , Dembinszky u. 29 – Telefonszám: 06-96-542-043
Hétfõtõl-csütörtök: 16.00-07.30 – Péntek: 13.30-07.30

Hétvége, ünnepnap: 07.30-07.30

Rezsistop helyett
növekvõ kiadások
A kormány annak érdekében, hogy

csökkentse a lakosságra nehezedõ nyo-
mást, a 2011 tavaszán elfogadott Széll
Kálmán Tervben jelentette be, hogy kü-
lönbözõ eszközökkel, például hatósági
árképzéssel, az extraprofit visszaszorítá-
sával befagyasztja a legfontosabb rezsi-
költségeket. Ezért vállalta, hogy 2011. jú-
lius 1-jéig kidolgozza a rezsiköltségek
befagyasztását lehetõvé tevõ szabályo-
zást. Arra már akkor számítani lehetett,
hogy nehéz lesz ezeket a vállalásokat tel-
jesíteni. Ennek oka, hogy bár a villany,
gáz és a távhõ esetében erõs szabályozó
jogköre van az államnak, ugyanakkor
több tételnél - amely ugyancsak a rezsi-
hez tartozik -, nincsen beleszólási lehetõ-
sége. Ilyen társasházak esetében a kö-
zös költség, a víz- és csatornadíjak, illet-
ve a gáz és távfûtésen kívüli fûtési mó-
dok.

Az egyik legnagyobb emelkedést
ugyanakkor maga a kormány okozta az-
zal, hogy idén január 1-jétõl 25 százalék-
ról 27 százalékra növelte az általános
áfakulcs mértékét. Nõttek általában az
alapdíjak és a fogyasztás alapú szolgál-
tatási díjak is, így településtípustól függõ-
en akár 3-4%-kal is emelkedtek az árak.

Jövõre azonban újabb tízmilliárdos ter-
helésre számíthat az energiaszektor, ez-
zel pedig egyre távolibbnak tûnik a kor-
mány által hirdetett rezsimoratórium, hi-
szen a terhelés jó részét minden bi-
zonnyal a fogyasztók fizetik majd meg. 

Az energiaszolgáltatók jövedelemadó-
ja jövõre ugyanis 50 százalékra emelke-
dik: ezt az adónemet az eredeti tervek
szerint jövõre vezették volna ki, ezzel
szemben június elején a kormány azt je-
lentette be, hogy a Robin Hood-adónak
becézett tétel fennmarad, mértéke pedig
8-ról 11 százalékra emelkedik, ami a 19
százalékos társasági adóval együtt 30
százalékot jelentett volna. A mostani be-
jelentés szerint ez további 20 százalék-
ponttal 50 százalékra emelkedik, igaz, a
19 és 50 százalék közötti rész felét beru-
házásaik függvényében leírhatják majd a
cégek. 

Az áremelkedés elkerülhetetlennek lát-
szik, ugyanakkor a piaci szereplõk legin-
kább azt kifogásolják, hogy bizonytalan,
kiszámíthatatlan a környezet és egyelõre
nem látszik hosszú távú stratégia sem a
kormány energiaellátással kapcsolatos
terveiben – miközben a világpiaci árak
csökkenésére nem igazán számíthatunk.
Mi, fogyasztók pedig csak spórolással,
vagy némi beruházást vállalva hõszigete-
léssel, energiatakarékossági felújítások-
kal „védekezhetünk” a növekvõ árak el-
len.
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A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ 
TURISZTIKAI CSOPORTJÁNAK 

TÚRATERVE 2013.

Január – Fergeteg hava
Gyõr Püspökerdõ és múzeumlátogatás, Rabkert
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
Február – Jégbontó hava
Színházlátogatás Gyõrbe
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
Március – Kikelet hava
Medvehagyma túra Bakonybélen
Túravezetõ: Simó Éva
Kerékpáros túra a gönyûi Dunapartra
Túravezetõk: Grónyi Erika, Bierbauer Imréné
Április – Szelek hava
Celldömölk Ság-hegy Kemenes Vulkánpark, 
Sárvár Nádasdy Kastély és Arborétum
Túravezetõ: Bierbauer Imréné
Gerecse 20. aki indulni szeretne
Túravezetõk: Grónyi Erika, Németh Katalin
Május – Pünkösd hava
Balaton-felvidék Káli-medence Kõtenger, 
Hegyestû – Geológiai bemutatóhely
Túravezetõk: Asbóth Zsolt, Bierbauer Imréné
Június – Napisten hava
KEMÖ Vadásznap Tarjánban
Túravezetõk: Lukáts Péter, Bierbauer Imréné
Július – Áldás hava
Nyári szünet
Augusztus – Új kenyér hava
Csesznektõl Dudarig. Kõ-árok, Kõ-hegy Ördög-árok
Túravezetõk: Mészáros Attila, Ifj. Veres Zoltán
Szeptember – Földanya hava
Gaja-völgy–Római-fürdô–Szent-kút–Jásd–Tés,
szélmalmok.
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
Október – Magvetõ hava
Velencei-tó Madárvárta és Ingókövek
Túravezetõk: Bierbauer Imréné, Bihari Gábor
November – Enyészet hava
Mór - Csókakõi vár
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
December – Álom hava
Fenyõfõ – õsfenyves. Téli túra. 
Túravezetõk: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
Éves összejövetel
Minden program elõtt megbeszélést tartunk a Városi
Könyvtárban, ahol a részletes útvonaltervet, idõpon-
tot, költségeket ismertetünk, amit idõben eljuttatunk
az érdeklõdõknek.
A programok változtatásának a lehetõségét fenntartjuk!

http://www.merfoldko@babolna.hu
Összeállította: Bierbauer Imréné

VÁRTÚRA A VÉRTESBEN
Az „Enyészet hava” is kedvezett az utolsó betervezett tú-

ránknak. Megtapasztalhattuk a lehullott színes falevelek
avarillatát, megkóstolhattuk az erdõszéli cserjék termésé-
nek ízét, és akik ismerik a gombákat, gyûjthettek az erdõ
kincseibõl.

A Vértes hazánk egyik legkisebb hegysége, nincsenek
meredek kapaszkodókkal elérhetõ magas csúcsai. A fenn-
síkszerû tájat kiterjedt erdõségek borítják, melynek pere-

mén várak állnak. Õrzik 1100 éves múltunkat, és jelzik a mai
kor embere számára, hogy a történelemben kiemelt szere-
pet töltöttek be. Elsõként a Zsigmond-kõ magaslatáról cso-
dáltuk meg a tájat, majd Mátyás-pihenõ, Szarvas-kút jelzé-
seket követve értünk fel a 417 m magasságban emelkedõ
Vitány-vár romjaihoz. A Csák nemzetség trencséni ága épít-
tette a XIII-XIV. sz. fordulóján. Dokumentumok 1379-ben ír-
tak róla. Több tulajdonosa volt, többször zálogba adták,
többször került török és magyar kézre, végül 1597-ben
Pálffy Miklós serege visszafoglalta. Védõi felrobbantották,
nehogy török kézre jusson, de ezt követõen már nem épí-
tették újjá. A várból napjainkra 6 – 19 m magasságban ma-
radtak meg a falak. Elképzeltük a lakótornyokat, a védõár-
kot, a belsõ és külsõ várudvart, de azt nehezen, hogy ho-
gyan hordták fel a vizet, mert nem volt kútja. A kalandvá-
gyók leereszkedtek a vár aljára, majd közösen elindultunk
Hás-hegy irányába. Autóbuszra szállva Várgesztes telepü-
lésen át közelítettük meg a Gesztesi-várat. A gótikus eredet-
tû, szabályos téglalap alaprajzú vár 1330 körül épült. Utol-
só tulajdonosa Esterházy Ferenc volt. Az 1733-ban kiadott
engedélye alapján köveinek egy részét széthordhatták a
környék építkezéseihez. Az 1960. évi mûemléki feltárása, és
helyreállítása megmentette a teljes pusztulástól. A meg-
mentés eredményének köszönhetõ a turistaszálló, és a te-
tején kialakított kilátóhely. Innen mi is megcsodáltuk a Vér-
tes erdõségeit.

A lemenõ Nap sugarától átmelegedve, az õsz színeinek
látványával, és a gombagyûjtõk tele kosarának emlékével
tértünk haza.

Köszönöm a 20 fõnek a kellemes 12 km-es túra megté-
telét, és a jó hangulatát.

Legközelebb kastélytúrákra indulunk, ahol újabb élmé-
nyek várnak majd ránk.

Bierbauer Imréné



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu16

2012. december

É T L A P
50. hét : 2012. december 10-15.

Hétfõ
Tejfölös burgonya leves, 
A: Sertés pörkölt, tarhonya
B: Töltött sertésszelet, rizs, vegy. sav.
C: Rántott gomba, Petrezselymes burg.
D: Dubarry sertésszelet, Burgonya

Kedd
Vajgaluska leves, 
A: Grill csirkecomb, Kukoricás rizs
B: Hentes szelet, Rizs
C: Zöldborsó fõzelék, Vagdalt
D: Tavaszi pulykaragu, Burgonyapüré

Szerda
Tárkonyos ragu leves,
A: Diós tészta, gyümölcs
B: Máglyarakás
C: Tepertõs pogácsa
D: Ízes derelye

Csütörtök
Zöldségleves
A: Rántott pulykamell, Burg.püré, célkla
B: Mustáros csirkemell, Rizi-bizi
C: Sajtos-tejfölös rakott tészta
D: Finomfõzelék, virsli

Péntek
Húsgombóc leves
A: Kelkáposzta fõzelék, sült kolbász
B: Brassói aprópecsenye, burgonya
C: Sertéspörkölt, galuska
D: Mandulás pulykamell, rizs

51. hét: 2012. december 17-21.
Hétfõ

Tavaszi zöldségleves
A: Gyümölcsös pulykaragu, rizs
B: Vadas zsemlegombóccal
C: Bolognai makaróni
D: Rizses hús, csemege uborka

Kedd
Zeller leves
A: Töltött paprika, burgonya
B: Rántott szelet, rizi-bizi
C: Mézes-mustáros pulykamell, Rizs
D: Rakott káposzta

Szerda
Frankfurti leves
A: Túrós batyu, gyümölcs
B: Burgonyás tészta, savanyúság
C: Sárgaborsó fõzelék, virsli
D: Darás tészta, savanyúság (cukor)

Csütörtök
Suhintott leves,
A: Gombás sertésszelet, Petrezs. rizs
B: Fõtt hús, kapor mártás, rizs
C: Mandulás pulykamell, burgonyapüré
D: Sajtos-tejfölös tészta

Péntek
Csontleves kiskocka tésztával
A: Fejtett babfõzelék, baromfi vagdalt
B: Székelykáposzta
C: Rakott zöldbab
D: Sertés borda Budapest módra, rizs

BORKÓSTOLÓ ÉS LIBAVACSORA
Szent Márton kultuszát és a népszokások

közti libacsemegézést a helyi Ötösfogatban sem
felejtették el. A tradicionális étteremben is étlap-
ra kerültek a libaételek. November 9-én az Ötös-
fogat konyhájából szolgálták fel az ínycsiklandó
falatokat az estére szervezett ünnepi vacsorán.
Ez alkalommal a Cseperedõk Néptánccsoport
szórakoztatott, borait kínálta Demeter Csaba eg-
ri borász, aki a nedûkkel jelképesen a borvidék

tájaira is elkalauzolta a vacsora résztvevõit. 
Az étterem házi borcímketervezõ pályázatot is hirdetett, melynek eredmény-

hirdetésére a vacsorát megelõzõ órákban került sor. Helyes Jenõ-Skuba Zoltán
közös alkotása nyert a versenyben. Az étterem üzemeltetõje a Rábakész Kft.,
melynek kereskedelmi ügyvezetõje, Jankó Ernõ elmondta: a Ház Bora számára
készíttették el a város jellegzetes vonásait is bemutató kínáló címkét. A ház pa-
lackba zárt színe minden bizonnyal fehér lesz, az ízét pedig hamarosan megkós-
tolhatja, aki asztalhoz ül az Ötösfogatban. Az étterem vezetõsége a jövõben még
számos olyan közösségi rendezvény megszervezését tervezi, melyeken nem hi-
ányozhat a tradicionális értékeket õrzõ gasztronómia.

Tisztelt Vendégünk, kedves Barátunk, Ismerõsünk!
A bábolnai Ötösfogat étterem nagy szeretettel hívja meg Önt és kedves asz-
taltársaságát a 2012. december 31-én, 19 órától kezdõdõ Szilveszteri báljára.
Az óévbúcsúztató rendezvényünkre ínycsiklandó ételekkel, remek italokkal és -
nem utolsó sorban - fergeteges hangulattal készülünk...

Szilveszteri Bál az Ötösfogat étteremben
Nagyterem - 2012. december 31., 19 órai kezdettel

Köszöntõkoktél Kir Royal, Bellini
Menü A

Szezámmagos csirkemellcsíkok friss vegyes salátán
Aszaltszilvával és füstölt sajttal töltött pulykamell

Sertés szûzpecsenye erdeigyümölcs-raguval, krokettel és párolt rizzsel
Pannacotta karamellzselével

Menü B
Sertéspástétom áfonyamártással és frissen sütött bagettel

Magyaros tarja és angolos hátszín zöldbors mártással, baconos zöldbabbal és
gratinírozott burgonyával

Márványos csokoládé mousse, barackraguval
Éjfélkor 1 pohár Törley pezsgõ
Svédasztalos éjféli vacsora

Korhelyleves, roppanós virsli, lencsefõzelék, fõtt csülök
Frissen sütött péksütemények

Tánc hajnalig, zenél a ,,Babai Duó’’ zenekar.

A bál részvételi díja 9000, Ft/fõ, 
ami kompletten tartalmazza a fenti szolgáltatást.

A szabad helyek gyorsan fogynak, ezért kérjük, részvételi szándékát jelezze
mielõbb a 34/569-214-es telefonszámon vagy e-mailben.

Sok szeretettel várja Önt is, az Ötösfogat étterem csapata
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 16. – Vasárnap (Advent 3. vasárnapja) 11 óra
DECEMBER 23. – Vasárnap (Advent 4. vasárnapja) 11 óra
DECEMBER 24. – Hétfõ (Szenteste) 16.30 óra
DECEMBER 25. – Kedd (Karácsony elsõ napja, Úrvacsora) 11 óra
DECEMBER 26. – Szerda (Karácsony második napja) 11 óra
DECEMBER 30. – Vasárnap 11 óra
DECEMBER 31. – Hétfõ (Óévbúcsúztató istentisztelet) 11 óra
JANUÁR  1. – Kedd (Újév köszöntõ istentisztelet) 11 óra
JANUÁR  6. – 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 hely hiányában bizonytalan ideig szünetel.

Gondnok: Szakálné Maller Csilla 70-4546-754
maller.csilla@gmail.com

Kántor: 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.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
DECEMBER 16. Vasárnap 15 óra

DECEMBER 25. Kedd 15 óra (Karácsony, Úrvacsora)
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész

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.

Ünnepi
szentmisék rendje

Nepomuki Szent János 
Római Katolikus Templom, Bábolna

2012. DECEMBER
Advent: lélekben való felkészülés Karácsonyra, 

Jézus születésének ünnepére
16-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
ADVENT 3. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
23-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
ADVENT 4. vasárnapja 10.45 órakor szentmise
24-én hétfõn 22.00 órakor zsolozsma
SZENTESTE Jézus születése
25-én kedden 10.15 órakor zsolozsma
Karácsony 1. napja 10.45 órakor szentmise
26-án szerdán 10.15 órakor zsolozsma
Karácsony 2. napja 10.45 órakor szentmise
30-án vasárnap 10.15 órakor zsolozsma
Szent Család Ünnepe 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.

Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket
kívánunk!

BIZTOSÍTÁS,
BEFEKTETÉS

Biztosító helyi képviselõje elérhetõ:

Bábolna, Nagyváthy u. 17. 
(Fakereskedés)

Tel.: 06-20/417-6756
(Lakás, kötelezõ, CASCO, nyugdíj, élet stb.)

MINÕSÉGI TÛZIFA
ELADÓ

– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)
– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)
– Fûrészpor értékesítése

PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821



Megyei elsõ osztályú labdarúgóink
november 4-én a bajnoki címre pályá-
zó Zsámbék otthonába látogattak. Fo-
cistáink nem tudták felvenni a versenyt
ellenfelükkel, 5 : 2 arányú vereséggel
zárták a fordulót. 

U19-es legényeink folytatták siker-
sorozatukat. Magabiztos játékkal 3 : 0-
ra verték ellenfelüket, ezzel vezetik a
tabellát.

Felnõtt labdarúgócsapatunk a baj-
nokság 13. fordulójában a tabella élén
álló Kecskéd együttesét fogadta. Az
eddig hibátlan teljesítményt nyújtó
vendégek a vártnál keményebb ellen-
állásba ütköztek Bábolnán. Focistáink
kitûnõen védekeztek, és rendre vezet-
ték támadásaikat, melynek kishíján gól
lett az eredménye. Szabó Richárd lö-
vése csupán pár centivel kerülte el a
kaput. A bajnokaspiráns az elsõ félidõ
32. percében egy szögletbõl szerezte
meg a vezetést, melyet az ellenfél játé-
kosa a kapu torkából fejelt a hálóba. A
találkozó túlnyomó részében kiegyen-
lített mezõnyjáték folyt, labdarúgóink
ezúttal oroszlánként küzdöttek a pá-
lyán. A második játékrész 33. percé-
ben sikerült gólra váltani akcióinkat.
Kalamár Lajos baloldali beívelését
Lengyel Dániel 16 méterrõl kapásból
vágta a felsõ léc alá. Legényeink gyõ-
zelemmel felérõ döntetlent értek el a
listavezetõ ellen.

Az U19-es legénység sikersorozata
ezúttal megszakadt. A fizikálisan erõ-
sebb felépítésû és életkorban is idõ-
sebb kecskédiek közelharcban jobban
teljesítettek ifistáinknál. Hiába játszot-
tak jobb mezõnyjátékot legényeink, az
ellenfél kapuját nem tudták bevenni.
Csupán a vendégek rúgtak gólt, még
saját hálójukat is õk rezegtették meg.
Ozoróczi Gábor tanítványai 4 : 1-re
kaptak ki, a két együttes helyet cserélt
a tabellán.

A következõ fordulóban labdarúgó-
csapatunk Oroszlányban vendégsze-
repelt. Az utóbbi idõk gyengébb telje-
sítménye aggodalmakra adott okot, de
együttesünk a múlt hetihez hasonlóan
döntetlenre hozta a mérkõzést, ezúttal
gól nélkül. Ifistáink igyekeztek kiköszö-
rülni a csorbát, melyet a Kecskéd elle-
ni vereség okozott. Ismét harcba száll-
tak a bajnoki címért, az oroszlányiakat
4 : 1 arányban gyõzték le.

A múlt heti oroszlányi gólnélküli ta-
lálkozót követõen hazai pályán sem
záporoztak a gólok a szezon utolsó
megyei elsõ osztályú labdarúgó mér-
kõzésén. A tabella negyedik helyén ál-
ló Tokod három pontért jött Bábolnára,
ám focistáink meglepték a kissé tarta-
lékos vendégeket. Helyenként jó játék-
kal próbáltak gólhelyzeteket teremteni,
ám azok rendre kimaradtak. A babona
szerint ez meg is bosszulta magát, hi-

szen az elsõ félidõ vége felé a keve-
sebbet támadó tokodiak vették be ka-
punkat egy szép akció lezárásaként.
Rá egy percére baloldali beadásból
Greiner Márton 16 méteres gyönyörû
kapáslövése pattant meg Lanczen-
dorfen Józsefen, melyet az ellenfél ka-
pusa nem védhetett. A második játék-
részben is a kihagyott helyzetek jelle-
mezték játékunkat, összességében
jobban játszottunk, mégsem sikerült a
három pontot megszerezni. Legénye-
ink az õszi szezont 15 ponttal – 4 gyõ-
zelem, 3 döntetlen és 7 vereség – a 12.
helyen zárták.

U19-es focicsapatunk vajmi kevés
esélyt adott a tokodi ifistáknak. A gól-
gyártást már a negyedik percben el-
kezdték, és már az elsõ félidõ végén öt
góllal vezettek. A második játékrész-
ben is gólzáporral örvendeztették meg
egymást és edzõjüket, miközben háló-
juk egyszer sem rezdült meg. 11 gólos
gyõzelmükkel a tabella második he-
lyén zárták az õszi szezont. A fiúk 14
mérkõzésbõl 11-et gyõzelemmel, 1-et
döntetlennel zártak, és csupán 2 alka-
lommal szenvedtek vereséget. Ozo-
róczi Gábor edzõ szerint ez remek tel-
jesítmény, de nem ad okot elbizako-
dottságra. Ugyanúgy folytatják munká-
jukat, mint eddig, tökéletesítve meg-
szerzett tudásukat, tapasztalataikat.

Hantos
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LABDARÚGÁS MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

A FELNÕTT CSAPAT ERÕSÍTÉSRE VÁR,
IFISTÁINK HARCOLNAK A BAJNOKI CÍMÉRT

A SPORTCSARNOK DECEMBERI PROGRAMELÕZETESE
IV. SZÉPKORÚAK FOCITORNÁJA 2012. december 14-én 17 órától Bábolna Városi Sportcsarnokban – 45.
életévüket betöltött játékosok részére. Résztvevõ csapatok: Öregfiúk MÁV DAC Gyõr, Naszály Öregfiúk, Gönyû Öreg-
fiúk, Öregfiúk Bábolna. Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes 30/417-9236.

I. LÁNY TEREMLABDARÚGÓ KUPA 2012. december 15-én 10-órától a Bábolna Városi Sportcsarnokban. Minden
szurkolni vágyót szeretettel várunk! Bõvebb felvilágosítás: Rózsahegyi Tamás edzõnél a 70/591-3740 telefonszámon.

A Komárom-Esztergom Megyei Kézilabda Szövetség 2012. december 16-án 9 órától a Bábolna Városi
Sportcsarnokban SERDÜLÕ KÉZILABDA CSAPATOK RÉSZÉRE TORNÁT SZERVEZ, melyen a bábolnai csapat is
részt vesz.

Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolnai Sportegyesület a szakosztályok sportolói számára 2012. december 20-
án 17 órától tartja a Bábolna Városi Sportcsarnokban a SPORTOLÓK KARÁCSONYA elnevezésû rendezvényt.

XII. SZILVESZTERI KUPA LABDARÚGÓ TORNA 2012. december 30-án 12 órától a Bábolna Városi
Sportcsarnokban. Várjuk helyi és vidéki csapatok jelentkezését december 23-ig. Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes
30/417-9236.

Dec. 11-tõl dec. 13-ig rendezvény miatt a sportcsarnok zárva tart.
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NB II-es tekézõink a bajnokság tize-
dik fordulójában a Kõszeg együttesét
fogadták. Tekéseink most is remekel-
tek, bebizonyították, hogy joggal sorol-
ják õket csoportjuk legjobbjai közé.
Csupán egy ponttal maradnak le az el-
sõ helyezettõl, de még hosszú a baj-
noki szezon. Eltökélt céljuk, hogy visz-
szakerüljenek az NB I-be. A kõszegie-
ket 6 : 2 arányban verték. 

Az õszi szezon utolsó mérkõzését
Szombathelyen játszották tekéseink a
Vasjármû TKSE otthonában. A negye-
dik helyezett vasi gárda ellen kitûnõen
dobó  tekézõink  113  fa  különbséggel
7 : 1 arányban gyõztek. Ezzel az õszi
szezon végén a tabella második he-
lyén állnak, de a cél maradt: lehetõség
szerint bajnokságot kell nyerni. A feb-
ruár elején kezdõdõ tavaszi idényben
mindent megtesznek majd ezért.

Az ifjúsági játékosok a felnõttekkel
azonos mérkõzéseken, de külön baj-
noki értékelésben szerepelnek. Az
utánpótlás helyzete bíztató, hiszen te-
hetséges fiatalok küzdenek azért,
hogy idõvel az elsõ csapatban dob-
hassanak. Õk idõnként játéklehetõsé-

get kapnak a megyei elsõ osztályú
együttesben is. Az ifisták ötödik helyen
zárták az õszi idényt.

A megyei elsõ osztályban tekézõ „B”
csapat egyelõre gyengélkedik, de
igyekeznek javítani helyezésükön. Az
õszi szezon december közepéig tart.

Amint azt elõzõ lapszámunkban
megírtuk, a csapatbajnoki küzdelmek
mellett játékosaink részt vettek a Gyõr-
Moson-Sopron megyei Egyéni Teke-
bajnokságban is. A selejtezõket köve-
tõen lebonyo-
lították a me-
gyei döntõket,
ahol szép bá-
bolnai sikerek
születtek. A
felnõtt nõk
küzdelmeiben
Tomozi Barba-
ra második
helyen vég-
zett, Balogh
István pedig a
férfiak mezõ-
nyében az el-
sõ helyet sze-

rezte meg. Õk ketten, valamint Barányi
Ferenc, Balom Sándor és Torma Jó-
zsef jutott be a területi döntõbe. Ez
újabb nagy teke siker, hiszen felnõtt te-
rületi döntõben eddig egyszerre csak
két bábolnai játékos szerepelt.

A fiatalok is hasonló kitûnõ eredmé-
nyekkel dicsekedhetnek. Burián Dávid
a serdülõk mezõnyében második lett,
vele együtt Jurics Gergõ, Jurics Róbert
és Szász László is részt vehet a kate-
gória területi döntõjében. Az ifjúságiak
versenyében Körmendi Imre képvisel-
heti Bábolnát a területi megméretteté-
sen.

Hantos

Nõi kézilabdacsapatunk november 11-én Kisbéren ven-
dégszerepelt. A három hetes szünet jót tett a lányoknak, hi-
szen nagy meglepetésre 19 : 17 arányban legyõzték ven-
déglátójukat. Kézilabdázóink a megyei bajnokság nyolca-
dik fordulójában Lábatlan ellen mérkõztek a tarjáni sport-
csarnokban. Annak ellenére, hogy csapatunk létszámban

épp hogy eleget tudott tenni a követelményeknek, teljesít-
ményben remekelt. Kétszer annyi gólt dobtak, mint ellenfe-
lük, 32 : 16 arányban múlták felül vendéglátójukat.

Aztán november 25-én a Tarján együttesét fogadták. Ko-
rábban sérülések és mentális problémák miatt kissé gyen-
gélkedett az együttes, de ismét egységes, összetartó csa-

pattá kovácsolódtak a lányok. A kisbéri, majd
lábatlani gyõzelem után idehaza is megmutatták,
hogy nincsenek veszve bajnoki reményeik. A
Tarjánt határozott támadójátékkal 27 : 21 arány-
ban gyõzték le.

A szezon utolsó fordulójában lányaink a Tata-
bánya gárdáját fogadták. Kéziseink mindkét fél-
idõben jól játszottak, tetszetõs támadásokból
idõnként egy-két gólos elõnyre is sikerült szert
tenni. Néha ugyan szellõsen védekeztek, ami a
magas és technikás tatabányaiakkal szemben
megbosszulta magát, de még a második félidõt
is kétgólos vezetéssel kezdték. A találkozó vége
felé ugyan a vendégek felülkerekedtek, de az
utolsó percre sikerült kiegyenlíteni. Mintegy 15
méterrõl elvégzett idõntúli szabaddobást azon-
ban kapusunk „bevédett”, így a két pontot a Tata-
bányának ajándékoztuk. 

Bábolna – Tatabánya 31 : 32.

TEKE NB II

CSAPAT BAJNOKI ÉS EGYÉNI SIKEREK

KÉZILABDA MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

KISBÉRI, MAJD LÁBATLANI GYÕZELEM UTÁN IDEHAZA IS MEGMUTATTÁK
A LÁNYOK, HOGY NINCSENEK VESZVE BAJNOKI REMÉNYEIK
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A Magyar Labdarúgó Szövetség me-
gyei igazgatósága még tavasszal hirde-
tett intézményi labdarúgótornát az álta-
lános iskolás fiú és lány csapatok szá-
mára. A torna célja, hogy a gyõztesek
részt vegyenek november végén Né-
metországban megrendezett Fritz
Walter Kupán, melyet a Rajnai Labdarú-
gó Szövetség és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Labdarúgó Szövetség
együttmûködési megállapodásának 20
éves jubileumára rendeztek.

Településünk sportcsarnokában a lá-
nyok számára kiírt torna döntõjét bo-
nyolították le, természetesen bábolnai
csapat részvételével. Az elsõ helyért a
mieink mellett a kisbéri Petõfi és a szár-
ligeti Tima Endre iskola együttesei vet-

ték fel a harcot. A kisbériek 2-0-ra legyõzték a bábolnai
lányokat, majd a szárligetiek 5-0-ra nyertek Bábolna el-
len. A mindent eldöntõ meccsen a szárligetiek 3-1-re
bizonyultak jobbnak a kisbérieknél, így õk utazhattak
november végén Németországba, a Fritz Walter Kupá-
ra.

A bábolnai lányok ezúttal a harmadik helyen végez-
tek, ám nincs okuk keseregni, hiszen nemrég kezdtek
el együtt focizni. Edzõjük, Rózsahegyi Tamás ez év áp-
rilisa óta foglalkozik velük, hatodik-hetedik osztályos if-
jú hölgyekkel kezdték el tanulgatni a labdarúgás csín-
ját-bínját. A tréner szerint az eltelt fél év alatt sokat fej-
lõdtek, ügyesek és lelkesek. Hétrõl hétre gyarapszik az
együttes, nõ a lányfoci népszerûsége. A kezdeti hat já-
tékosból álló csapat mára már tizenegy fõre duzzadt,
és fiatalabb lányok is érdeklõdnek e sportág iránt. 

A nyári kézilabda tábort követõen
szeptembertõl Vasné Hun Judit edzõ
irányítása mellett 18 fiatal lány igyek-
szik elsajátítani a sportág csínját-bínját.
Hamar bedobták õket a mélyvízbe, a
csapat már két bajnokságban is szere-
pel.

Néhány év korkülönbséggel hason-
ló korosztályúak a lányok, az idõseb-
bek már több tapasztalattal rendelkez-
nek, nekik már jobban megy a játék, a

fiatalabbak pedig igyekeznek felzár-
kózni hozzájuk. Edzõjük kompromisz-
szumokat nem tûrõ edzésmunkával
hajtja a társaságot, mely mind techni-
kailag, mind erõnlétileg komoly mun-
kát kíván a fiataloktól. Mindezek alapja
a rend és fegyelem, betartása alapkö-
vetelmény. Az a cél, hogy mihamarabb
olyan szinten kézilabdázzanak, amivel
az imént említett két bajnokságban
megállhatják a helyüket. Az egyik ilyen

Gyõrújbaráton zajlik, ahol Gyõr-
Moson-Sopron megyei csapatok vesz-
nek részt, itt nyolc csapatból jelenleg a
negyedik helyen állnak. A másik Ko-
márom-Esztergom megyében folyik, itt
is vannak már sikerélményeik. Az el-
lenfelek egy része sportiskola, ahol
magas szinten oktatják a kézilabdá-
zást, másik része hasonló szintû
együttesekbõl áll, mint a bábolnai.
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