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KKEDVESEDVES BÁBOLNAIAKBÁBOLNAIAK!!

ÜÜNNEPVÁRÁSNNEPVÁRÁS AA VÁROSIVÁROSI BBETLEHEMNÉLETLEHEMNÉL

Ismét eltelt egy esztendõ! Mond-
hatom igazán eseménydús és moz-
galmas évet tudhatunk magunk mö-
gött. Számunkra 2013 legfontosabb
eseménye – és egyben feladata –
városunk 10 éves évfordulójának
méltó ünneplése volt. Ennek kereté-
ben programok sora mellett olyan
maradandó értékek is születtek,
mint a településünk életét bemutató
díszkönyv, a helytörténeti gyûjtemé-
nyünk megnyitása. 

Utóbbi régóta dédelgetett terve
volt városunk vezetésének, mely
nem csak az ideérkezõ turisták szá-
mára lehet érdekes, de Bábolna fia-
taljai számára is fontos, hiszen múl-
tunk megismerése nélkülözhetetlen
a jövõ építéséhez.  

Az ünnepségsorozat mellett lé-
nyeges felújítások valósultak meg
az útépítéstõl kezdve az energiata-
karékossági felújításokig. Látványos
és kevésbé látványos, de legalább
olyan fontos fejlesztéseket hajtott
végre az önkormányzat és nem
utolsósorban a bábolnai vállalkozá-
sok. Õk nagyban hozzájárulnak vá-

rosunk sikeréhez, mely munkájukért
külön köszönettel tartozunk.

Bábolna szempontjából a 2013-
as év egyértelmûen sikeres volt.

Bízom benne, hogy minden bá-
bolnai lakos számára emlékezetes
marad a 10 éves évforduló és sike-
res évként, örömmel emlékszik
majd vissza a 2013-as évre. 

Az új év ugyanakkor mindig a bi-
zakodásról, a tervezésrõl, új gondo-
latok megvalósulásáról szól. A sike-
rért, az eredményekért azonban
meg kell dolgoznunk. 

Bábolna szempontjából 2014 leg-
fontosabb beruházása az új, korsze-
rû fõzõkonyha és étterem megépíté-
se lesz az iskola mellett Önkor-
mányzatunk finanszírozásában.
Emellett tervezzük a Rózsaerdei úti
játszótér felújítását pályázati pénz-
bõl és a tekepálya megújítását is.
Szóval lesz bõven tennivaló 2014-
ben is.

A fejlesztéseken és napi munkán
túl jövõre országgyûlési, európai
uniós és önkormányzati választá-
sokra is sor fog kerülni, így minden

bizonnyal mozgalmas, eseménydús
év vár ránk.

Bízva egy jó, egy még jobb évben
szeretnék Bábolna lakosainak,
mindannyiunknak békés, boldog,
közös sikerekben gazdag új eszten-
dõt, egészséget és szerencsét kí-
vánni az önkormányzat valamennyi
dolgozója nevében!

dr. Horváth Klára
polgármester

Bábolna lakossága advent minden vasárnapján közös
énekléssel várta a szeretet ünnepét. Tehette ezt a katolikus
templom elõtt, a városközpontot díszítõ betlehemi installá-
ciónál, mely Poprády Ildikó ötlete és maroknyi csapatának
kitartó munkája és alkotókedve révén tavaly született meg.
A városközpontban elhelyezett installációra méltán lehet
büszke a város. Az élethû betlehemi jelenet valódi köztéri
látványossággá vált, melyben kicsik és nagyok egyaránt
örömüket lelhették az ünnepváráskor. 

Meghitt pillanatokat tartogatott valamennyi közös ének-
lés is, amikor közösen csendültek fel az ismert karácsonyi
dallamok, amikor megelégedéssel és bizalommal keres-
hettük egymás arcát a betlehemi fénynél. A vasárnapi dél-
utánok alkalmai már a várt ünnep nyugalmát, békéjét, a
családi együttlét melegét árasztotta a szívekbe.

A téli hideg sem riaszthatott el senkit a baráti együttlét-
tõl, hiszen forró ital is jutott mindenkinek a szervezõk jóvol-
tából.
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Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
idén a városi Betlehem felállításában résztvettek, vala-
mint az adventi összejöveteleken süteményekkel és
italokkal vendégelték meg a jelenlévõket: Százszor-
szép Óvoda, Boretta Bt., Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft., Bábolna Város Önkormányzata, Bábolnai Nyugdí-
jasklub, Café Bábolna, Agócsné  Erdõsi Andrea, Had-
verõ Ferenc, Koppendorfer Tamás, Homoki Judit, Bors
Erika, Molnár-Varga Péter, Molnár-Varga Szilvia, Somo-
gyi Lajos, Csicsatka Judit, Nagy Károly, Németh
Ferencné Hegedûs Edit, Istenesné Nagy Zsuzsa, Török
Sándor, Ágostonné Bernáth Ildikó, Csomó Zsuzsa,
Antos Zsófia, Osgyánné  Lakatos Helga, Szántó László.

Továbbá köszönjük minden kedves Bábolnainak, aki
az adventi idõszakban vasárnap esténként csatlako-
zott a meghitt, közös éneklésekhez. Poprády Ildikó
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Az év utolsó rendes testületi ülése december 19-én a
két ülés között történt eseményekkel, lejárt határidejû
határozatokkal és a bizottságok által tárgyalt napiren-
dekkel kezdõdött, mely kapcsán a bábolnai képviselõk
részletes beszámolót hallhattak.

A legfontosabb történések közt említendõ, hogy ismét ki-
nevezték Török Sándort a mûvelõdési intézmény élére,
majd szó esett a Bábolnai Gyógyfürdõ végelszámolásának
befejezésérõl, a ,,Termelj otthon!’’ mozgalom folytatásának
lehetõségérõl, a városi események közt a Helytörténeti
Gyûjtemény megnyitásáról, az aktuális sporteseményekrõl,
a kiemelt adófizetõ társaságok köszöntésérõl, valamint a té-
li ünnepekre szervezett nyilvános rendezvényekrõl. 

A folytatásban a Bábolnai Települési Agárgazdasági Bi-
zottság tájékoztatóját és a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztályának a
Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodásával kapcsolatos törvényességi felhívásában
foglaltakat fogadta el szavazatával a testület.

A grémium úgy döntött, hogy 2014-ben nem emeli az ön-
kormányzati bérlakások bérleti díját, valamint a közterület
használati díjak mértékét. Az építési telkek vételárát válto-
zatlanul 3.200,- Ft/m2 + ÁFA összegben állapították meg,
mely vételár tartalmazza a víz, csatorna, villany, gáz közmû-
vek telekhatáron történõ rendelkezésre állását.

Foglalkoztak azzal a helyi rendelettel is, mely alapján, a
közterületen való filmforgatás szabályait fektette le a testü-
let, ezt követõen a Komárom és Környéke Önkormányzati
Társulás munkájáról szóló beszámolóra bólintottak rá,
majd az idei esztendõ kulturális programtervét vették tudo-
másul. Beszámoltak munkájukról az egyes bizottságok is, a

folytatásban pedig a háziorvosi körzetek megváltozása
kapcsán tárgyaltak és szavaztak egyöntetûen. Fontos tud-
ni, hogy a körzetesítés legfõképpen az újonnan beköltözõk-
re vonatkozik, nem változtatja meg a jelenlegi betegforgal-
mi rendet. (A témáról bõvebben az 5. oldalon olvashatnak)

A testület döntése szerint az önkormányzat határozatlan
idõre bérleti üzemeltetési szerzõdést köt az ÉDV Zrt.-vel Bá-
bolna Város közcélú szennyvízelvezetés és - tisztító
víziközmû rendszerének és közcélú ivóvízellátó víziközmû
rendszerének üzemeltetésére. A képviselõ-testület, mint a
Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. százszázalé-
kos  tulajdonosa úgy döntött, hogy a Kft. a tulajdonában ál-
ló viziközmû vagyonelemeket térítés nélkül adja át Bábolna
Város Önkormányzatának.

Karácsony elõtt jutalmazásban részesítette az önkor-
mányzat vezetése a Bábolnai Szennyvízkezelõ és Szolgál-
tató Kft. fõállású dolgozóit, a Bábolnai Százszorszép Óvoda
és Bölcsõde munkatársait, az Alapszolgáltatási Központ és
a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont
dolgozóit, akik ajándékutalvány formájában kaptak jutal-
mat. Ezt a napirendi pontot is egyhangúlag támogatták a
helyi döntéshozók. 

Az ülés záró menetében, az egyebek napirendi pontban
Lukáts Péter képviselõ szólalt fel, majd dr. Horváth Klára
polgármester testvér-települési megkeresés tárgyában tájé-
koztatta a grémiumot. Mint elmondta, Bábolnát a romániai
Mangalia városából keresték meg partneri kapcsolat kiépí-
tése céljából. A két város közti közös vonás, hogy a tenger-
parti településen is Shagya arab ménes mûködik. A témát
az idei testületi ülésszakban tárgyalja tovább a testület.

A folytatásban zárt ajtók mögött tárgyaltak a döntéshozók
egy fellebbezés kapcsán.

A választásokat követõen december
8-án megtartotta alakuló ülését a gyer-
mekönkormányzat, mely négy napi-
rendi ponttal kezdte meg munkáját a
tárgyalóasztal mellett. Ez alkalommal
terveiket ismertetve bemutatkoztak az
új képviselõk, majd közösen fogalmaz-
ták meg a gyermekönkormányzat jö-
võbeni céljait, feladatait.

Az új csapat legfontosabb program-
jai között szerepel a Szent Iván-éji ren-
dezvényük megvalósítása, melyhez
idén a tavalyinál jelentõsebb anyagi
forrást remélhetnek. A GYÖK nem
csak szervezõként, de gyakran társ-
szervezõként is részt vesz eseménye-
ken, így például a Bábolnai Borbarátok
hagyományos évi borversenyén is
közremûködnek majd. 

A fiatalok felrázására újdonságként
egy játékkonzolos bajnokságot is szer-
veznének a moziban, ahol a késõbbi-
ekben filmeket is vetítenének az ifjúság
szórakoztatására. 

A GYÖK számára új lehetõségeket
hoz az új esztendõben, hogy birtokba
vehetik a december elsején felavatott
helytörténeti gyûjtemény épületét, ter-

veik szerint üléseiknek és rendezvé-
nyeiknek helyszíne lehet az új létesít-
mény. 

Az alakuló ülésen szó esett még töb-
bek közt a korábban kialakított dán
testvérvárosi kapcsolatról is, mely ápri-
lisban új erõre kaphat a barátok láto-
gatása révén. Vámos Gábor GYÖK
polgármester elmondása szerint idén
nem a gyermekönkormányzat tagjai
utaznak Dániába, hanem a Csepere-
dõk Néptáncegyüttes. Az ifjúsági szer-
vezet vezetõje azt is elárulta, hogy a
nyár során õk Finnországba készül-
nek. Külföldi látogatásukat egy pályá-
zat segítségével valósíthatják meg. 

Vámos Gábor azt is elmondta, a to-
vábbiakban is szeretnének szoros
együttmûködésben dolgozni a felnõtt
önkormányzattal, és terveik szerint se-
gítenek mindenben, amiben tudnak,
így például a Kukoricafesztivál lebo-
nyolításában, ahol remélik, helyt tud-
nak állni kis csapatukkal. Az együttmû-
ködést igazolja az is, hogy az alakuló
ülésre dr. Horváth Klára polgármester
is elfogadta a gyermekönkormányzat
meghívását.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

KÉSZ TERVEK AZ ÚJ GYÖK ASZTALÁN FELHÍVÁS
A BÁBOLNAI FÓRUM

CÍMLAPJÁNAK
MEGALKOTÁSÁRA

Immár harmadik éve, hogy la-
punk küllemében és beltartalmát
tekintve megújult. A 2011. áprilisi
szám címoldala már elõrevetítette a
változást, hiszen egy kép határozta
meg annak jellegét. Ezt követõen is
ezt a tendenciát folytattuk. 

Ez évtõl szeretnénk bevonni ol-
vasóinkat is a címlap megalkotásá-
ba. Ezért kérjük, aki ambíciót érez
fénykép, grafika, montázs, vagy
kollázs elkészítésére, mely alkal-
mas lehet lapunk borítóján való
megjelenésre, küldje el azt szer-
kesztõségünkbe. 

Formátum: jpg, vagy tif. Felbon-
tás: minimum 300 dpi, 8-10
megapixel. Címünk: btv@babol-
na.hu.
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Bábolna Város Önkormányzatához május hónapban
érkeztek lakossági megkeresések a Marek József és
Csekonics József utca csapadékvíz elvezetésével kapcso-
latban, mivel nagyobb esõzések esetén az esõvíz megáll az
érintett telkeken, elfolyni nem tud.

Az Önkormányzat a lakosok kérésének eleget téve sza-
kértõt kért fel, hogy adjon véleményt a vízelvezetési problé-
ma megoldásával kapcsolatban.

A szakértõ elkészített véleményét a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal elküldte az érintett lakosoknak,
valamint a probléma megoldásához a Hivatal kérte a
lakosokat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy hozzájárulnak-e
ahhoz, hogy az Önkormányzat a telkükön munkálatokat
végezzen. A Hivatal által kiküldött nyilatkozatokat a Marek
utcai lakosok visszaküldték a hozzájárulásukkal, azonban a
Csekonics utca lakosai nem nyilatkoztak. A Hivatal ismétel-

ten küldött egy levelet a Csekonics utca lakosainak, amely
levélben a Hivatal felhívta arra a figyelmet, hogy amenny-
iben nem jeleznek vissza a Hivatal felé, akkor nem lehet az
üggyel tovább foglalkozni, hiszen az önkormányzat munká-
sai nem léphetnek be olyan telekre, amire a belépéshez
nincs engedélyük. Az érintett Csekonics utcai lakosok a
második levélre sem reagáltak.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013.
december 10. napján tartott ülésén tárgyalta a kialakult
helyzetet és megállapításra került, hogy az érdekeltek hoz-
zájárulása nélkül a csapadékvíz-elvezetési munkálatokat
megkezdeni nem lehet. A fentiek miatt a Marek és
Csekonics utcák csapadékvíz-elvezetését nem lehet
megoldani a jövõben addig, amíg nem kerül sor az érintett
Csekonics utcai lakosok hozzájárulásának Hivatalhoz
történõ eljuttatására.

Bábolnán több mint háromszáz
adózó társaságot tartanak nyilván,
akik iparûzési, építési, vagy tele-
kadót fizetnek az önkormányzatnak
növelve annak bevételét. 

A város idén is terített asztal mel-
lett köszönte meg a kötelezõ adózás
terhét viselõ, de a város fejlõdését is
támogató vállalkozások képvise-
lõinek. 

Azokat a gazdasági szereplõket kö-
szöntötte a város december 12-én a
Szabadidõközpontban, akik jelentõs
adóösszeggel járultak hozzá a telepü-
lés fejlõdéséhez. Az eseményen dr.
Horváth Klára polgármester részletes
áttekintést nyújtott a városi beruházá-
sokról azzal a céllal, hogy a vállalkozá-
sok is láthassák, hová kerülnek az ál-
dozatos munkából származó adófo-
rintjaik. Az alkalmat Czunyiné dr. Berta-
lan Judit kormánymegbízott is meg-
tisztelte jelenlétével. Az illusztris ven-
dég rávilágított: a nagy adózók foga-
dása nemcsak a megbecsülés jelképe,
de elmélyítheti az együttmûködést a
vállalkozások és a település vezetése
között, mely mindkét szereplõ gyara-
podását szolgálja.  

A kormánymegbízott az elmúlt há-
rom esztendõben gyakorta érkezett
városunkba valamely helyi vállalkozás
avatójára, átadó ünnepsége, vagy ép-
pen új társaság betelepülése okán.
Ezek az alkalmak mind már fényesebb
gazdasági helyzetet vetítettek elõ a
2008-as esztendõben bekövetkezett
gazdasági válság idõszaka után.
Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogal-
mazott, a bábolnai ipari park jelentõ-

sen hozzátett a megye gazdasági
eredményeihez, mely az országos mu-
tatók szerint, – a GDP befizetések ará-
nyában, a személyi jövedelemadó egy
fõre jutó átlagában, a társasági adó-
ban – az elsõk közt szerepel napjaink-
ban. A megye sikereiben tehát a bá-
bolnai vállalkozások sikere is benne
rejlik. Ez ösztönzõ a bábolnai és a kör-
nyékbeli társaságok számára is, me-
lyek túlnyomórészt igyekeznek a helyi
erõforrásokat alkalmazni, mely ugyan-
csak a város gazdasági helyzetét erõ-
síti, lehetõséget teremtve a továbbfej-
lõdésre. 

A kormánymegbízott azzal érvelt: az
adózás látszólag a pénzrõl szól, de va-
lójában egy kötelezõ feladatról van
szó.

A város polgármestere úgy fogalma-
zott köszöntõjében: Bábolnán 51 ki-
emelkedõ adófizetõ (köztük szolgálta-

tók is) tevékenykedik, ebbõl 33 a kör-
nyékhez kötõdõ társaság. Dr. Horváth
Klára nemcsak az önkormányzathoz
juttatott „guruló” adóforintokat köszön-
te meg, hanem azt az erkölcsi támoga-
tást is, melyrõl a társaságok nagy ré-
sze a rendezvények lebonyolításánál,
vagy akár intézmények, civil és sport-
szervezetek megsegítésekor tettek ta-
núbizonyságot.

A város ez évi fejlesztései ismét na-
gyító alá kerültek a polgármester átte-
kintésében. A tájékoztatóban bemutat-
ta a település gazdálkodásának leg-
fõbb irányait, fókuszálva a megtakarí-
tásokat eredményezõ energia-raciona-
lizálást, mely a város valamennyi intéz-
ményét érintette. A vendégek érdek-
lõdve figyelték a megújult Szabadidõ-
központot is, mely rendezvényeik hely-
színéül is kiválóan szolgálhat majd a
jövõben.

BÁBOLNA FEJLÕDÉSÉÉRT ADÓZNAK

MAREK JÓZSEF ÉS CSEKONICS JÓZSEF UTCA
CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI PROBLÉMÁI
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VÁLTOZÁSOK A HELYI
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBAN
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Nép-

egészségügyi és Szakigazgatási Szervének Komáromi,
Kisbéri Kistérségi Népegészségügyi Intézete figyelem-
felhívással élt az Önkormányzat felé, hogy határozza
meg a praxisjoggal érintett háziorvosi és fogorvosi kör-
zetek határait. 

A képviselõ-testület decemberi ülésén foglalkozott a
felhívásban foglaltakkal és a kialakult lakossági szokáso-
kat valamint az érintett orvosok véleményét is figyelem-
be véve meghozta a szükséges döntéseket a körzetesí-
téssel kapcsolatban. Fontos kihangsúlyozni, hogy a kör-
zetek meghatározása nem jelenti a szabad orvosválasz-
tás lehetõségének megszûnését. A lakosság továbbra is
megválaszthatja, ki az az orvos, akiben a leginkább
megbízik, és ezért nála szeretné igénybe venni az ellá-
tást. A körzethatárok kialakítása ugyanakkor árnyalja az
orvos-beteg kapcsolat egyoldalúságát, mert szigorú jog-
szabályi elõírások szerint, de ezentúl az orvosnak is lesz
lehetõsége élni a választás lehetõségével. 

A körzethatárok a szakigazgatási szerveknél történõ
bejegyzés után lesznek véglegesek, ennek megtörténté-
rõl tájékoztatni fogjuk lapunk olvasóit.

HÁZIORVOSI KÖRZETEK
I. sz. körzet (dr. Jankó Miklós): Ácsi u., Ady E. u., Ár-

pád köz, Béke u., Csemerháza puszta, Csikótelepi út,
Darányi puszta, Dózsa Gy. u., Erzsébet u., Farkaskút
puszta, Ifjúsági ltp., IKR park, Jégeri u., Kajánd puszta,
Kinizsi P. u., Kisfaludy ltp., Korányi köz, Mihályháza pusz-
ta, Móra F. u., Ölbõ puszta, Radnóti M. u., Ritter, Rózsa-
erdei út, Széchenyi ltp., Víztorony u.

II. sz. körzet (dr. Fatán István): Arany J. u.,
Csekonics u.,  Cserháti u., Deák F. u., Hársfa u. József A.
u., Kazinczy F. u., Kisbábolna puszta, Kossuth L. u., Koz-
ma F. u., Kölcsey F. u., Marek J. u., Mérleg u., Mészáros
út, Mezõ I. u., Nagyváthy J. u., Petõfi köz, Petõfi S. u., Rá-
kóczi F. u., Raktár u., Tessedik S. u., Toldi M. u., Ujhelyi I.
u., Virág u., Wesselényi M. u.

FOGORVOSI KÖRZETEK
I. sz. körzet (dr. Vámos Gábor): Csekonics J. u.,

Csemerháza puszta, Cserháti S. u., Csikótelepi út, Dó-
zsa Gy.  u., Jégeri út, József A. u., Kazinczy F. u.,
Kisbábolna puszta, Kisfaludy ltp., Kossuth L. u., Kölcsey
F. u., Marek J. u., Mészáros út, Mezõ I. u., Petõfi köz,
Radnóti M. u., Raktár u., Rákóczi F. u., Ritter, Rózsaerdei
út, Tessedik S. u., Toldi M. u., Víztorony u., Wesselényi M.
u.

II. sz. körzet (dr. Szathmáry Ákos): Ácsi út, Ady E. u.,
Arany J. u., Árpád köz, Béke u., Darányi puszta, Deák F.
u., Erzsébet u., Farkaskút puszta, Hársfa u., Ifjúsági ltp.,
IKR park, Kajánd puszta, Kinizsi P.  u., Korányi köz, Koz-
ma F. u., Mérleg u., Mihályház puszta, Móra F. u.,
Nagyváthy J. u., Petõfi S. u., Széchenyi ltp., Ujhelyi I. u.,
Virág u., Zrínyi M. u.

VIRÁGZÓ KONYHAKERTEKET
REMÉLNEK

Az önkormányzat folytatja a 2011-ben indított „Termelj
otthon! Mozgalom a konyhakertek felvirágoztatásáért”
programot. A kezdeti célkitûzés úgy szólt, hogy nem elsõ-
sorban szociális célú és jellegû kezdeményezés megvalósí-
tását tervezi az önkormányzat, de a szociálisan rászorulók
megsegítésére is alkalmasnak tartja azt. A jelentkezõk
anyagi helyzetének vizsgálatakor döntött úgy az önkor-
mányzat, hogy 100 ezer forintos egy fõre esõ jövedelem-
ben határozza meg a jogosultsági küszöböt, idén ezt továb-
bi tízezer forinttal növelte. 

A program elindítása és megvalósítása egyértelmûen
kedvezõ fogadtatásra talált a település lakosai közt, tavaly
14 igénylõ számára biztosított vetõmag csomagot az önkor-
mányzat összesen 41.590,- Ft értékben. 

A mozgalom 2014-ben is folytatódik. A helyi lakosok
konyhakerti gazdálkodását támogató programról érdeklõd-
ni lehet a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban.

„TERMELJ OTTHON!” MOZGALOM 2014.

JELENTKEZÉSI LAP
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2014-ben
is útjára indítja a „Termelj otthon!” mozgalmat. A program-
ban résztvevõk kiválasztására 2014. február elején kerül
sor, a vetõmagok kiosztása még abban a hónapban meg-
történik a közelgõ vetési szezonra tekintettel. 
Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban és szeretne
ingyenes vetõmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi jelentke-
zési lapunkat.

Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 
2014. január 31-ig adhatják le 

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal épületében.
(Bábolna, Jókai M. u. 12., Tel.: 34/568-000,

E-mail: adminisztracio@babolna.hu)

Név: ......................................................................................

Cím: ......................................................................................

Telefon vagy e-mail: ............................................................

Foglalkozás: ........................................................................

Eltartottak száma? ……………………….. fõ

Kertje hány négyzetméterén 
szeretne konyhakertet kialakítani? …………… nm

Milyen növényeket termelne szívesen? ..............................

..............................................................................................

..............................................................................................

Mellékelt jövedelemigazolások száma: ...............................

Igen, szeretnék részt venni a „Termelj otthon!” mozgalom-
ban és szeretném, ha számomra is biztosítanának díj-
mentes vetõmagcsomagot.

…………………………………………….
Jelentkezõ aláírása

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 
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December 10-én városunkban, az Ötösfogat étteremben
ült tárgyalóasztalhoz a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidék-
fejlesztési Egyesület munkaszervezete két napos konferen-
ciája alkalmával, melyre a szervezet öt éves fennállása
adott okot.  

Az 2008. õszén alakult egyesületrõl elmondható, hogy
összesen 66 alapító taggal, köztük 22 önkormányzattal, ci-
vil szervezetekkel és vállalkozásokkal dolgozik együtt. Az
akkor megszületõ, és azóta is tevékenyen mûködõ szerve-
zet a vidékfejlesztési forrásokat igyekezett a komáromi és a
kisbéri kistérségbe összpontosítani. Számos pályázaton
szerepeltek sikerrel. 

Sógorka Miklós, a Bakonyalja-Kisalföld Kapuja Vidékfej-
lesztési Egyesület elnöke elmondta, az egyesület tagsága
nyitott, az éves tagdíj is jelképes. Az elmúlt öt év során az
egyesület saját mûködési költségeit is pályázati úton finan-
szírozta, munkájuk nagyobb részét azonban az a pályázta-
tási rendszer ellátása teszi ki, mellyel a térséget segítik. A
szervezetet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
akkreditálja. – Az elmúlt öt évben több mint 150 pályázat ér-

kezett hozzánk, ezek elbírálását magunk végeztük. Térsé-
günkben a vállalkozók önrészével együtt közel kétmilliárd
forint összegû megvalósult fejlesztésrõl számolhatunk be. 

Mint elhangzott, az újabb fejlesztési ciklusban is a már jól
bevált stratégiát kívánják folytatni, hangzott el a december
10-én megtartott munkaszervezeti összejövetelen. 

Megalakulása óta Bábolna is tagja a LEADER szervezet-
nek, a város számos pályázati konstrukciót kihasznált a te-
lepülés fejlõdése érdekében, tudatta dr. Horváth Klára pol-
gármester köszöntõjében. Mint fogalmazott, a város játszó-
térre és a helytörténeti gyûjtemény kialakítására is pályá-
zott, és mindkettõ lebonyolításához forrásokat is nyert. A
december elsején felavatott helytörténeti gyûjtemény eseté-
ben az építkezést támogatta a vidékfejlesztési egyesület
forrása, a folytatásban jövõre pedig a Rózsaerdei úton talál-
ható játszótér kialakításához remélhet anyagi segítséget az
önkormányzat, magyarázta a polgármester. A szervezet a
pályázat megírásában és gondozásában is segítséget
nyújt, a munkaszervezet vezetõi a hiánypótlások alkalmával
is támogatóak voltak. 

Popovics György megyegyûlési elnök a rendezvény kap-
csán úgy fogalmazott, a megyének különösen fontos a vi-
dék, a vidék fejlesztése, hiszen a városok meg tudják olda-
ni ezeket a feladatokat. A kisebb vidéki településeknek kivá-
ló lehetõség a vidékfejlesztési egyesülettel való kapcsolat,
a vidékfejlesztési feladat azonban csupán az utóbbi két esz-
tendõben került a megye feladatai közé, magyarázta
Popovics György, aki azt is kiemelte: az önerõ-problémák
kiküszöbölésében a megye is részt vállalt kamatmentes fi-
nanszírozással, melyre tavaly tízmillió forintos alap állt ren-
delkezésre. Ezek mellett a LEADER szervezetek a megyét
keresték fel annak érdekében, hogy a fõvárosi irányító-ha-
tóságnál járjon el ügyükben. Erre azért volt szükség, hogy
valamennyi – minden szempontnak megfelelõ - beadott pá-
lyázat megvalósulhasson a forráshiány ellenére is.

VÁROSUNKBAN ÜLÉSEZETT A VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET

KOCKÁS SÜTI
Horváth Istvánné receptje

Hozzávalók:
• Sárga lap: 16 dkg margarin, 16 dkg porcukor, 1 cs. va-

níliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 3 tojás, 12 dkg liszt, 2
mk. sütõpor

• Barna lap: 16 dkg margarin, 16 dkg porcukor, 1 cs. va-
níliás cukor, 1 citrom reszelt héja, 3 tojás, 10 dkg liszt, 2
dkg kakaópor, 2 mk. sütõpor

• Csoki máz: 20 dkg porcukor, 4 ek. kakaópor, 6 dkg vaj,
3 ek. víz

Mindkét színû tésztához összekeverjük a hozzávalókat.
Elõször az olvasztott margarint a cukorral, a tojások sár-
gájával, majd beletesszük a vaníliás cukrot, a sütõporral
elkevert lisztet, belereszeljük a citromot, és jól elkeverjük.
Itt kerül a barna tésztába a kakaópor. Felverjük a tojásfe-
hérjét (mindkét tésztához külön a megmaradt 3-3 tojásfe-
hérjét) majd lassan a masszához keverjük. Kapunk egy
sárga és egy barna tésztát, amelyeket kivajazott vagy sü-
tõpapírral bélelt gáz tepsiben sütünk. Ha elkészült, ketté-
vágjuk õket, majd a két tésztát felváltva egymásra rakjuk.

Közötte baracklekvárral kenjük meg. Lesúlyozzuk, majd
egy órán át pihentetjük. Utána 1,5 cm-es csíkokat vágunk
belõle, megkenjük lekvárral, és úgy helyezzük egymásra
a szeleteket, hogy a sárgára barna, a barnára sárga kerül-
jön.

A sütemény receptjét az Idõsek Klubjának új kiadványából válogattuk. A klubtagok által összeállított, decem-
berben megjelent receptes füzet több ízletes étel elkészítésének módját tartalmazza. A kiadvány iránt érdeklõd-
ni az Idõsek Klubjában lehet. 
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PARÁDÉZTAK A KISCSIKÓK
Lovas módra, csikóbálon avatta fel újdonsült tanulóit a he-

lyi lovasiskola december 5-én a Ménesbirtok kamaraszínhá-
zában. A kilencedikesek ezúttal is vidám mûsorral készültek
a számukra igen fontos alkalomra. Körmendi Csaba igazga-
tó elmondta, az idei tanévben egyetlen kilencedikes osztály
indult, melyben 29 avatására váró gólya, vagyis ez esetben
csikó nevelkedik, tanulja a szakma fortélyait. A hagyomá-
nyokhoz ragaszkodva a felsõsök gondoskodtak a szerve-
zésrõl, ötletesen játékos, olykor kínosan tréfás feladataik
megvalósítása az avatási szertartás része. A tanulók ráter-
mettségét és ügyességét próbára tevõ ceremónia kell évrõl
évre ahhoz, hogy a legfiatalabb diákok is a közösség részé-
vé válhassanak. A mulatság elõzménye izgalmakat, a szer-
tartás maga pedig felhõtlen szórakozást ígért mindenkinek,
csakúgy, mint az azt követõ táncos folytatás.

Hótól mentes, kopár utakon érkezett idén is a várva várt Fehérszakállú, hogy édességgel lepje meg a városlakók apra-
ját-nagyját. A Mikulás járt a Százszorszép Óvodában, a Bábolnai Általános Iskolában, lovaskocsiján végigjárta az utcákat,
és pattogós hangulatban köszöntötte az Idõsek Klubjának tagjait is. A Szabadidõközpontban megtartották a Fidesz Mi-
kulás elnevezéssel ismertté vált, hagyományos Mikulásváró rendezvényt is, ahol ugyancsak sokan várták a csokoládét
rejtõ csomagokat. A Jótevõ zsákjának szája mindenhol tágasra nyílt, a jól ismert versekért és mondókákért cserébe min-
denki jutalmat kapott. 

A VÁROS MINDEN ZUGÁBAN OTT JÁRT A FEHÉRSZAKÁLLÚ

Karácsony elõtt, december 23-án hétfõn délután két
óra tájban zöld-sárga melegítõs férfiak gyülekeztek a ká-
vézó melletti parkolóban. A Bábolnai Öregfiúk Labdarú-
gócsapat örökifjú focistái ezúttal nem meccsre készülõd-
tek, egy hatalmas, gõzölgõ üst mellett szorgoskodtak,
melyben ínycsiklandozó babgulyás melegedett, padokat,
asztalokat állítottak fel. 

Érdeklõdésemre elmondták, egyik társuk ötletébõl fa-
kadóan egy tál meleg ételre invitálták mindazokat, akik
Bábolnán és környékén nehéz anyagi körülmények közt
élnek. Amint azt a Kisalföld címû napilap december 24-i
számában megírta, Bábolnán és környékén élõ önkénte-
sek osztottak babgulyást és forralt bort a rászorulóknak a
budapesti Örs vezér téren. Ebbõl fakadóan úgy gondol-
ták, helyben is megpróbálják az akciót, hiszen itt is élnek

rászorulók. Egyikük otthonának garázsában mintegy
száz adag babgulyást fõztek meg helyi és környékbeli
vállalkozók, magánszemélyek felajánlásinak köszönhetõ-
en, illetve az öregfiúk focicsapat tagjainak hathatós segít-
ségével, közremûködésével. Az akció hírét a Bábolnai Te-
levízió képújságján keresztül, illetve a Bábolnai Alapszol-
gáltatási Központ segítségével juttatták el lakosainkhoz. 

Az ételosztás kissé nehezen indult, hiszen kis telepü-
lésrõl lévén szó, legtöbben nem vállalják a nyilvánossá-
got, melyhez hozzájárult televíziónk kamerájának jelenlé-
te is. A kamerát gyorsan „szabadságoltuk”, így az akció
elérhette célját. Az ízletes babgulyás öt órára elfogyott,
volt, aki helyben fogyasztotta, de érkeztek éthordóval is. 

Az öregfiúk labdarúgói ezt követõen a sportcsarnokba
vonultak és egy jót fociztak.

EGY TÁL MELEG ÉTEL KARÁCSONY ELÕTT



VÁROSI KÉSZÜLÕDÉS: 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

A Szabadidõközpont adott otthont a hagyományos váro-
si karácsonynak december 20-án, melyre a település intéz-
ményeinek munkatársai, a város lakói saját kézzel készített
ajándéktárgyakkal vonultak fel. Az árusított portékák széles
választéka segítette a vásárló nézelõdõket abban, hogy mi
kerüljön az ünnepen a fa alá. Az értékesítésre szánt, ked-
vezményes áron kínált portékák a település lakóinak kreati-
vitását is megmutatta, úgy tûnik, évrõl évre egyre gazda-
gabb választékkal rukkolnak elõ. 

Az Idõsek Klubjának asszonyai igazi kuriózumot kínáltak,
õk ez alkalommal mutatták be azt a receptfüzetet, mely íz-
letes ételeik elkészítési módját írja le. Tudniillik, a nagyma-
mák asztalára csakis finom falatok kerülnek, köszönhetõ fõ-
zõtudományuknak a és a rutinosságuknak. A tizenkét fogás
bemutatására szolgáló receptfüzet az egyik legkelendõbb
termék volt a karácsonyi vásárban. 

A városi karácsony alkalmával - ugyancsak hagyományo-
san - kiállítás is nyílt a Kézimunka Klub alkotóinak munkái-
ból, az ügyes kezû alkotókat a polgármester, dr. Horváth
Klára ajándékkal lepte meg. 

A zene és mûvészeti iskola tanszakainak növendékei a
színpadról szórakoztattak, közel egy órás mûsorukban a
karácsonyváró dallamok mellett ismert gyermekdalok is fel-
csendültek. Volt tánc, zeneprodukció és színdarab is. 

A Cseperedõk Néptáncegyüttes sem maradt ki a kará-
csonyi készülõdés kavalkádjából. Ezúttal Luca napi népha-
gyományokat elevenítettek fel, így hangosan szólt a bo-
szorkányságot és varázslatot messzire üldözõ jókívánság,
mely remélhetõleg minden városlakó számára - ha nem is
gazdagságot, de - biztos megélhetést hoz majd az újesz-
tendõre.

RECEPTFÜZETTEL LEPTÉK MEG
A POLGÁRMESTERT

Feldíszített szobában, karácsonyfával, süteménnyel és
mûsorral várták a karácsony meghitt pillanatait az Idõsek

Klubjának tagjai, kiket Berkesné Szûcs Ágnes intézményve-
zetõ köszöntött december 18-ai ünnepségük alkalmával. 

Ketten is szavaltak, majd a folytatásban a Százszorszép
Óvoda Pillangós csoportja mûsorozott a szépkorúak örö-
mére. Elõadásukban egy dalos mesejátékot láthattak a
klubtagok, majd versek következtek. Az esemény vendége
volt dr. Horváth Klára polgármester is, akit különleges aján-
dékkal leptek meg, hiszen ez alkalommal vehette át az Idõ-
sek Klubjának receptfüzetét, mely hosszas elõkészületek
után született meg. A polgármester sem érkezett üres kéz-
zel, az önkormányzat ajándékaként egy DVD-lejátszót ho-
zott magával. 
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ÜNNEPEK AZ ÜNNEPÉRT – A KARÁCSONYVÁRÁS IZGALMAI



A vendéglátás asztalai most sem maradtak üresen, a ka-
rácsonyi ünnep tradicionális csemegéjével: diós és mákos
beiglivel kínálták valamennyi ünneplõt.

FELSÕSÖK KARÁCSONYI
ÖTLETTÁRA

Az adventi idõszak szorgos tevékenységgel telt a Bábol-
nai Általános Iskolában. A felsõsök keze nyomán számos
karácsonyi alkotás született a rajz és technika órákon, az
ajándéktárgyak tárlata már korábbi hagyomány az intéz-
ményben. 

A mûvészeti teremben bemutatott kiállítás megnyitója
muzsikával kezdõdött a gyerekek elõadásában, majd Ju-
hász Gyula karácsonyi versét szavalták az iskolások, ráhan-
golódás gyanánt. Peresztegi Gáborné igazgató ezúttal

büszkén köszöntötte az érdeklõdõket. Mint elmondta: a fel-
sõsök munkáiból álló kiállítás az adventi idõszakban készült
el idén is a rajzórák és a technika órák keretében. Az igaz-
gató elmondása alapján a kiállítás azt is példázta, hogy a
szeretet ünnepe nem a drága ajándékokról szól, hanem
sokkal inkább a családi együttlétrõl, a családtagokat pedig
saját készítésû, apró meglepetésekkel is meg lehet ajándé-
kozni. Az ötletgazdag, sokszínû tárlat ehhez kiváló segítsé-
get nyújtott. 

A kiállításban láthattunk csalafinta fenyõfás adventi nap-
tárakat, bájos filcdíszeket, karácsonyi rajzokat, üdvözlõla-
pokat, betlehemi installációt, téli asztali dekorációkat és Mi-
kulás zoknikat a falakon. A manuális tevékenységet Lányi
Szilvia és Tóth Zoltánné ötletadó pedagógusok irányították. 

A kiállításnyitón karácsonyi játszóházi foglalkozás is vár-
ta a gyerekeket. Az asztaloknál a tanárok segítségével al-
kothattak a nebulók.

NAGYCSALÁDOSOK
NAGYKARÁCSONYA

Hangosan szólt a kiskarácsony, nagykarácsony a Bábol-
nai Alapszolgáltatási Központban, ahol Berkesné Szûcs Ág-
nes intézményvezetõ és dr. Horváth Klára polgármester kö-

szöntötték a nagycsaládosokat. Az aprótalpúak izgatottan
várták az ajándékozás pillanatait, a kicsik ez alkalommal
sem csalódtak, hiszen a családsegítõben játékokat rejtõ
csomagokkal lepték meg õket. A csomagok nem maradtak
bontatlanul. A délutáni összejövetelen ropogtatnivaló is ju-
tott mindenkinek.

A GYERTYAGYÚJTÁS
RÉGI HAGYOMÁNY

Az iskola alsó tagozatán hagyomány az adventi gyertya-
gyújtás. A negyedik gyertyát december 20-án gyújtották
meg, ez alkalomra a drámások készültek mûsorral, akik jel-
mezes betlehemi játékkal szórakoztatták társaikat. A kará-
csonyi jelenet után dalolva gyújtottak gyertyát a gyerekek.

BÁBSZÍNHÁZI JELENET
AZ ÓVODÁBAN

A város legkisebbjei is ünneplõbe öltöztek a karácsonyi
ünnep köszöntésekor december 20-án. Az intézmény vala-
mennyi csoportja készült énekkel, verssel. A mûsornak ven-
dégfellépõi is voltak. Az óvónõk bábszínházi mesejátékkal,
dallal és meglepetéssel is kedveskedtek a kicsinyeknek.

KARÁCSONYVÁRÓ TORTÁT
KAPTAK A NEBULÓK

Hegedûszóval kezdõdött az iskolások karácsonyi ünnep-
sége december 21-én. A mûsort Klincsokné Sarf Lívia ta-
nárnõ állította össze. A gyerekek verseltek, majd betlehemi
játékkal varázsolták az iskola falai közé az ünnepi hangula-
tot. 

A diákság gyertya lángja fényében énekelt, így kívánva
kellemes karácsonyt az intézmény tanárainak, tanulóinak. A
hagyományok szerint idén is tortával lepték meg a gyereke-
ket, az ünnepi édességet nagy örömmel fogyasztotta a di-
ákság.
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Sokéves hagyomány, hogy Szilvesz-
ter közvetlen közelében a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ települé-
sünk önkormányzatával karöltve ven-
dégül látja nyugdíjas korú polgárainkat
egy szilveszteri hangulatot idézõ vi-
dám estére. Nyugdíjasaink ezúttal de-
cember 30-án a Szabadidõközpont-
ban búcsúztatták az óévet.

A bált Berkesné Szûcs Ágnes intéz-
ményvezetõ nyitotta meg, majd
Popovics György, a megyei közgyûlés
elnöke, önkormányzati képviselõ kö-
szöntötte a bálozókat. Mint mondta, a
Szilveszter az elõretekintés ideje, kife-
jezzük jövõ évre vonatkozó kívánsága-
inkat. Azt szeretné, hogy a 2014-es év
olyan legyen, amikor jó egészségün-
ket meg tudjuk õrizni. Ennek fényében
kívánt mindenkinek boldog új eszten-
dõt.

A bálozóknak is feltettük a kérdést:
mit kívánnak az elkövetkezõ évre? A
válaszok egybecsengõek voltak:
egészséget, mert ha ez megvan, a töb-

bi kevésbé lényeges. Sokan kiemelték
családjuk, gyermekeik, unokáik sorsá-
nak javulását, mely az idõsekre oly jel-
lemzõ gondoskodás kifejezése.

A mulatság tánccal, felhõtlen szóra-
kozással folytatódott, közben a temér-
dek tombolatárgy is gazdára talált.

Lakatos Béla ácsi polgármester,
majd Bánfi Csaba zeneiskolai igazgató
köszöntõjével vette kezdetét az ácsi és
bábolnai zenészekbõl álló Ritmus Kon-
cert Fúvószenekar hagyományos újévi
koncertje a zsúfolásig megtelt ácsi
sportcsarnokban az újesztendõ elsõ
napján. 

Köztudott, hogy a Ritmus Koncert
Fúvószenekar a Bábolnai és az Ácsi
Zeneiskola diákjaiból alakult. A mint-
egy negyvenfõs együttes szereplései-
vel igyekszik rávilágítani arra, hogy a
helyben élõ fiatalok is képesek komoly
mûvészi színvonalat nyújtani, mellyel
bárhol az országban, vagy éppen az
ország határain kívül is elismerést
nyerhettek. Fennállásuk óta több alka-

lommal mérettek meg sikeresen hazai
és nemzetközi versenyeken és szerez-
tek arany minõsítést és elismerõ díja-
kat. 

A formáció az újévi koncerttel nyol-
cadik alkalommal örvendeztette meg a
közönséget. A nagyszabású zenei
eseménynek számos vendégfellépõje
is akadt. A Ritmus Koncert Fúvós-
zenekar kíséretével énekelt Daróczi
Gabriella operett énekes, felléptek a
gyõri El Paso táncstúdió versenytán-
cosai, a Magyarok Dalszínház szólis-
tái: Kuczmann Ágnes és Másik Lehel,
a komáromi zeneszerzõ énekes. 

A repertoár a bécsi újévi hangverse-
nyek kihagyhatatlan remekmûvel ifj. J.
Strauß: A denevér operett – nyitányá-
val vette kezdetét. 

Mûsorukban klasszikus mûvek és
modern filmzenei darabok is szerepel-
tek. Felcsendültek Lehár Ferenc Ci-
gányszerelem címû mûvének részletei,
mûfaji kalandozásként P. Jennings:
Aladdin címû énekes mûve, N. Rota: A
keresztapa címû filmzenéje, vagy ép-
pen F. Loewe: My fair lady címû nép-
szerû zenedarabja. Záró akkordként
Ács Város indulóját és a ráadásban a
Radeczky indulót játszották. 

A vastapssal jutalmazott koncertet
Bánfi Balázs és Hontvári Gábor, a Bu-
dapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia
karmester szakos hallgatója, az együt-
tes asszisztens karmestere vezényel-
ték. A nagysikerû koncert végén a
pezsgõs koccintás sem maradt el.

NYUGDÍJASOK SZILVESZTERI MULATSÁGA

FÚVÓS MUZSIKÁVAL INDULT AZ ÚJ ÉV
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A mûvelõdési központ in-
tézményei nemrégiben meg-
újultak, az önkormányzat sa-
ját forrásaiból finanszírozta a

megtakarítást ígérõ beruházást. A fejlesztések a sport és
mûvelõdési létesítmények mûködését nagyban meg-
könnyítik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyiek komfor-
tos körülmények között vehessék igénybe az egyes szol-
gáltatásokat.

– A felújítások öt évvel ezelõtt kezdõdtek a pályázati lehe-
tõségek függvényében. Nemrégiben a Városi Sportcsar-
nok, a Városi Könyvtár, és a Szabadidõközpont is korszerû,
energiatakarékos fûtésrendszert kapott, mellyel, reménye-
ink szerint, az energia költségeink is csökkennek majd. Idõ-
közben más fontos korszerûsítések is megvalósultak. A
sportolók felújított öltözõket használhatnak a BSE Sportte-
lepén, s a tavalyi évben elkészült egy kisebb méretû mûfü-
ves pálya a Bábolnai Általános Iskola udvarán – magyaráz-
ta Török Sándor, aki úgy fogalmazott: az önkormányzat
gondos gazdája a helyi mûvelõdési intézményeknek, miu-
tán az eltelt öt évben rendkívül nagy forrásokat csoportosí-
tott a kultúra és a sport területére. Többek közt a december
elsején felavatott új Helytörténeti Gyûjtemény létrehozása is
ott szerepel a lépések sorában.

– A könyvtárat az öt évvel ezelõtti felújítást követõen át-
rendeztük, így a tereket jobban ki tudjuk használni. Tagjai
lettünk a Szirén országos online hálózatnak, melynek adat-
bázisába folyamatosan töltjük fel az adatokat. Bízunk ab-
ban, hogy hamarosan még fejlettebb technikai háttérrel
rendelkezünk, olyannal, mely egy saját elektronikus adat-
bázis kialakítására is alkalmas lesz. Természetesen, a papír
alapú könyveket sem felejtjük el, hiszen a könyvtár elsõdle-
ges funkciója a nyomtatott olvasmányoké, a kézbe vehetõ,
lapozható irodalomé. A Szabadidõközponttal kapcsolatos
elképzeléseim nem valósulhattak meg, mivel az épület be-
osztása változatlan maradt, és kulturális rendezvényekre to-
vábbra is az elõtér és a színházterem használható. A felújí-
tást követõen azonban egy sokkal otthonosabb, kelleme-
sebb környezetben tarthatjuk rendezvényeinket – magya-
rázta az intézményvezetõ, aki a sportcsarnok kapcsán is ál-
lást foglalt.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan megfelelõ színvonalon és
kihasználtsággal mûködik a sportlétesítményünk. A fûtés-
korszerûsítésnek köszönhetõen, várhatóan itt is csökken-
het a mûködtetési költség - mondta.  

A helyi intézmények és programok látogatottsága az el-
múlt két esztendõben növekedést mutatott. 

– Országos statisztikák szerint a települések lakosságá-
nak egy-két százaléka látogatja a kulturális rendezvénye-
ket. Nálunk átlagosan hatvan-nyolcvan fõ érdeklõdik az

események iránt, mely az országos átlag felsõ határán van
– magyarázta.

A város legnépszerûbb rendezvénye a Kukorica Feszti-
vál. Évek óta mintegy ötezer látogatót csalogatnak a szep-
temberi esemény attrakciói.  Az év egyéb idõpontjaiban is
igyekeznek kiszolgálni a helyiek igényeit, gazdag program-
kínálattal várják a szórakozni-, mûvelõdni vágyó lakossá-
got. Író-olvasó találkozókat, musical és színházi elõadáso-
kat szerveznek. Török Sándor egy helyi sajátos rendezvény
sikerére is rávilágít: mint mondta, a Zenélõ Arborétum évrõl
évre egyre több érdeklõdõt vonz a Bábolnai Arborétumba. 

– A ,,ma emberének’’ nehéz nagyobb tömegeket meg-
mozgató programokat kínálni. A média felelõssége, hogy
egyre igénytelenebb amerikai, nyugati mintára készülõ,
show jellegû mûsorok a legkedveltebbek. Ám, akik más
mûfajok után érdeklõdnek, õket is nehéz egy városunkhoz
hasonló, kis településen becsalogatni az intézményekbe.
Gondoljunk csak a mozinkra, amit be kellett zárnunk, mert
a nagyvárosi komplexumokkal nem tudta felvenni a ver-
senyt. A színházi vonalon sem jobb a helyzet. A tendencia,
hogy a kamaraszínházi darabokért is elvándorolnak a helyi-
ek. Én emiatt arra kérem városunk lakóit, hogy – amennyi-
re idejük engedi – látogassák rendezvényeinket, mivel ne-
künk az a legnagyobb öröm, ha minél többen jól érzik ma-
gukat programjainkon. Tudom, hogy kevés az emberek
szabadideje, de egy kellemesen eltöltött délután, vagy este
után még az otthoni munka is jobban halad -.

Köztudott, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a helyi la-
kosság, a civil szervezetek és önszervezõdõ csoportok
mennyire aktívak a helyi kulturális életben. 

– A már korábban mûködõ civil szervezetek, csoportok
mellett újra elindult a Kézimunka Klub, megalakult a Hely-
történeti Baráti Kör és a Mérföldkõ Turisztikai Csoport.
2011-ben rendeztük meg elõször a Bábolnai Mûvészeti Al-
kotótábort neves képzõmûvészek részvételével, alkotásaik
a város kincsei közé tartoznak. A helyi civil szervezetekkel
való kapcsolattartás fõ feladatunk. Vallom, hogy nélkülük
nincsen közösségi élet. Nagy segítség számunkra az õ kö-
zösségteremtõ munkájuk. Itt kiemelném a Bábolnai Polgár-
õr Egyesületet, akik, szinte minden rendezvényünkön jelen
vannak, s ha szükséges intézkednek a rend megtartása ér-
dekében. Az óvodával, iskolával, alapellátó központtal, idõ-
sek klubjával, a Bábolnai Televízióval, valamint a helyi cé-
gekkel és vállalkozásokkal is kiváló kapcsolatot ápolunk.
Hiszem, hogy a legfõbb feladatunk az emberek közötti kap-
csolatok, a helyi közösség kialakítása. Az, hogy ez milyen
területen – irodalom, zene, tánc, sport –, s milyen helyszí-
nen valósul meg, részben a mi munkánkon múlik – magya-
rázza Sándor, aki táncos múltja és jelene révén maga is ki-
veszi részét a helyi kulturális élet gazdagításából.

TÖRÖK SÁNDOR:
,,KELLEMESEBB KÖRNYEZETBEN

TARTHATJUK RENDEZVÉNYEINKET’’
A képviselõ-testület döntése értelmében januártól ismét Török Sándor folytathatja

munkáját a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont élén. Az intéz-
ményvezetõ korábbi megbízatása idején sem tétlenkedett, hiszen a mûvelõdési köz-
pont intézményei mûködtetése mellett számos rendezvény megszervezése tartozott
feladatai közé amellett, hogy a helyi civil szervezetek közösségteremtõ munkáját is
támogatta.
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Kedves Olvasó!
Egy esztendõvel ismét öre-
gebbek lettünk. Itt állunk az
új év küszöbén új remé-
nyekkel, vágyakkal, tervek-
kel, a jövõbe vetett bizako-
dással. Vajon sikerül-e min-
dent valóra váltani? Ha lesz
elég erõnk, hitünk, kitartá-
sunk és egészségünk, ak-
kor igen. E kedves kis vers-
sel kívánom, hogy boldog-
ságot, szeretetet, békét ad-
jon az új esztendõ minden-
kinek. És még valami! Ne
feledkezzünk meg senkirõl
sem az új esztendõben, és
adjuk meg mindenkinek
azt, ami neki jár: ,,az ellen-
ségeinknek megbocsátást,
az ellenfeleknek türelmet, a
barátoknak szeretetet, a
partnereinknek szívessé-
get, minden gyereknek jó
példát, mindenkinek jóin-
dulatot, saját magunknak
tiszteletet.’’

Veresné Szkocsek Mária

WEÖRES SÁNDOR:

ÚJÉVI
JÓKIVÁNSÁGOK

Pulyka melle, malac körme
liba lába, csõre –

Mit kívánjak mindnyájunknak
az új esztendõre?

Tiszta ötös bizonyítványt,
tiszta nyakat, mancsot

nyárra labdát, fürdõruhát,
télre jó bakancsot.

Tavaszra sok rigófüttyöt,
hóvirág harangját,

õszre fehér új kenyeret,
diót, szõlõt, almát. 

Van egy dal, amit elõbb megtanulsz,
még mielõtt a tartalmát megértenéd.
Amíg pici vagy, csak hallgatod: a tele-
vízióban, amikor a gyõztes magyar
sportolók tiszteletére felkúszik a rúd
csúcsára a piros – fehér – zöld nemze-
ti lobogónk. Vagy az iskolai és városi
ünnepélyeken, ahol tiszteletadással és
meghatottan éneklik együtt a résztve-
võk. Aztán egy idõ után magad is meg-
próbálod énekelni, s egyre biztosab-
ban dalolod a többiekkel. Amire az is-
kolában tanulsz róla, már ismered,
szereted, hozzád tartozik ez a dal: a
magyar Himnusz.

A Himnusz Kölcsey Ferenc költemé-
nye. Olyan vers, amelyben a költõ Ma-
gyarországot és az e hazát szeretõ, vé-
delmezõ és érte meghalni is kész ma-
gyar népet dicséri. Versében felemle-
geti történelmünk dicsõséges esemé-
nyeit és véres küzdelmeit, vesztesége-
it. A bevezetõ és a záró versszakokban
pedig Istent hívja segítségül, hogy
végre boldogságban, békében élhes-
sen e földön a magyar. Minden népnek
van nemzeti himnusza, de ilyen, Isten-
hez szóló, védelmet kérõ nem akad.
Ezért is nevezzük Kölcsey Himnuszát a
magyar nép imádságának.

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz szövegének
megírását. Ennek emlékére 1989 óta
január 22-én ünnepeljük a Magyar Kul-
túra Napját. 

Ezen a napon különbözõ rendezvé-
nyek emlékeztetnek bennünket évez-
redes hagyományainkra, gyökereink-
re, múltunkra.

Január 22-e jó alkalom arra, hogy
felidézzük Kölcsey Ferenc alakját és a
kort, melyben „jelszavaink valának: ha-
za és haladás.”

Ismerkedjünk meg a Himnusz kelet-
kezésének történetével! 

Már a 16. századtól kezdve a koráb-
bi templomi himnuszok nyomán szerte
Európában néphimnuszok, nemzeti
himnuszok éneklésével jelezték össze-
tartozásukat az országok lakói. 

Magyarországon még a 18. század-
ban is az Ah, hol vagy magyarok tün-
döklõ csillaga és a Boldogasszony
anyánk kezdetû vallásos énekeket
énekelték néphimnusz gyanánt.

Így volt ez egészen 1823. január 22-
éig, amikor Kölcsey Ferenc megírta a
Himnuszt, a magyar nemzet legszebb

imádságát. Ez az imádság örökre biz-
tosította Kölcsey Ferenc halhatatlansá-
gát. Nevét a költõ beírta minden ma-
gyar szívébe. Ahogy a Himnusz örök-
lõdik nemzedékrõl nemzedékre, úgy
öröklõdik Kölcsey Ferenc neve és em-
lékezete.

A Himnusz – nemzeti fohászunk,
amely az egész magyarság eszméle-
tét, érzelemvilágát átjáró óda, imád-
ság. Magyarságunkat, közös hitünket,
akaratunkat fejezi ki.

Erkel Ferenc jó húsz évvel késõbb
zenét komponált ehhez a gyönyörû
költeményhez. Hogy milyen áhítattal
alkotta meg mûvét, azt saját szavaiból
tudjuk:

„Csend van. Ülök és gondolkodom:
hát, hogy is kellene ezt a Himnuszt
megcsinálni? Elém teszem a szöveget.
Olvasom. Megint gondolkodok. És
amint így gondolkozom, eszembe jut
az én elsõ mesteremnek a szava, aki
Pozsonyban tanított. Azt mondta: Fi-
am, mikor valami szent zenét kompo-
nálsz, mindig a harangok szava jusson
elõször eszedbe. 

És ott a szoba csöndességében
megzendülnek ekkor az én fülemben a
pozsonyi harangok. Áhítat száll meg. A
kezemet a zongorára teszem, és hang
hang után olvad. Egy óra sem telik be-
lé, megvan a Himnusz.”

Erkel Ferencnek sikerült megtalálnia
a Himnusz szövegéhez méltó zenét.
Bizonyság rá, hogy azok a pozsonyi
harangok azóta is megszólalnak min-
den magyar lelkében, ha a Himnuszt
hallja vagy énekli.

Erkel Ferenc ezt a mûvét benyújtot-
ta a Nemzeti Színház pályázatára. A
pályázatot õ nyerte meg, s a Himnusz
zenéjét 1844. július 12-én be is mutat-
ták a Nemzeti Színházban.

A megzenésített Himnusz 1844. au-
gusztus 10-én csendült fel elõször nyil-
vános ünnepségen az óbudai hajó-
gyárban a Széchenyi – gõzös vízre bo-
csátásakor. Hivatalos állami ünnepsé-
gen a budai Mátyás-templomban szó-
lalt meg elõször 1848. augusztus 20-
án.

A magyar kultúra egyidõs Magyaror-
szággal. A magyar nép életét, gondo-
latvilágát, hovatartozását, helyét a vi-
lágban kultúránk ismerete adja.

Kultúránk mutatja, bizonyítja erede-
tünket, létünket.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
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Bizonyára sokan vásároltak már há-
zi kedvencüknek Bábolnán gyártott
kutya szalámit, mely amellett, hogy a
háziállat számára kitûnõ tápértékkel
bír, az egyik legjobb árfekvésû termék.
A Jakus Róbert által alapított bábolnai
családi vállalkozás 2007. év végétõl
gyártotta közkedvelt, keresett terméke-
it. A folyamatosan fejlõdõ cég a kezde-
ti 20 tonna/hét termelésrõl öt év alatt
eljutott a 200 tonna/hét gyártásig. Az
értékesítés már túljutott a hazai piaco-
kon, Európa több országába eljutottak
termékeik. Minden esztendõben jelen-
tõs – 100 millió forintos – beruházások
valósultak meg elsõsorban banki
finanszírozás mellett. A folyamatos fej-
lõdés Jakus Róbert szerint szükség-
szerû és megállíthatatlan, ezért a foly-
tatáshoz nagyobb volumenû társra volt
szükség. Ekkor adódott a lehetõség a
Partner in Pet Food Hungária Kft-vel
történõ együttmûködésre. 

Az említett vállalkozás az európai
Partner in Pet Food csoport, mely a fej-
lesztéseket illetõen megfelelõ kondíci-
ókkal rendelkezik. A vállalat vezetése
elõnyösnek ítélte Bábolna elhelyezke-
dését, az üzem termelését, és meglát-
ták a jövõben rejlõ lehetõségeket.
Ezért a Partner in Pet Food Hungária
Kft. megvásárolta a Jakus családtól az
Agrotrust Kft. kisállateledel üzletágát
és ezzel a bábolnai gyárat is.

A Bábolnán új szereplõként megje-
lent cég december 16-án tartott bemu-
tatkozó fogadást az Ötösfogat étte-
remben. Itt beszélgettünk Kedves Fe-

renc ügyvezetõ igazgatóval, aki la-
punknak elmondta, 1999 óta gyárta-
nak Magyarországon a piac nagy
szegmensét lefedõ konzerves és szá-
raz állateledelt. Néhány éve kezdtek
hozzá a kisebb mennyiségû, de na-
gyobb piaci árrést képviselõ, úgyneve-
zett alutálcás prémium termékek érté-
kesítéséhez, melyet a bábolnai üzem
is elkezdett gyártani nemrégiben. Bá-
bolnán ez lesz a jövõ fõ irányvonala,
ebbõl havi 300-400 tonna gyártást ter-
veznek, ami jelentõs forgalmat képvi-
sel. Kedves Ferenc kiemelte, ehhez je-
lentõs dolgozói létszámnövekedést
terveznek az elkövetkezõ 3-5 évben. A
bábolnai termékek eljutnak majd Euró-
pa legtöbb országába. A termelés nö-
vekedéséhez szükség van az üzem

mûszaki színvonalának fejlesztésére
is. Másfél, két millió eurós beruházást
már el is kezdtek, 2015-re pedig egy
hasonló összegû fejlesztést szorgal-
maznak. Az ügyvezetõ igazgató azt is
hangsúlyozta, hogy különös figyelmet
szentelnek a településsel való kapcso-
lattartásra. A bemutatkozó fogadáson
már beszélgetett dr. Horváth Klára pol-
gármesterrel, és biztosította arról,
hogy hosszú távra terveznek Bábol-
nán. Van már tapasztalatuk e téren, hi-
szen hazánkban Dombóváron és
Sopronhorpácson is van üzemük.
Kedves Ferenc úgy látja, jó kapcsola-
tot és komoly együttmûködést tudnak
kialakítani a város vezetésével, lakói-
val.

2013. decemberi lapszámunkban cikk jelent meg négy
bábolnai vállalkozó kezdeményezésével kapcsolatban.
Bérlakások építését tervezik településünkön azzal a szán-
dékkal, hogy elõsegítsék városunkban dolgozó fiatalok
költségkímélõ lakáshoz jutását.

A cikk nyomán egy olvasónkban kérdések merültek fel,
melyeket elküldött szerkesztõségünkbe. Természetesen a
levelet továbbítottunk az illetékesek felé, akik e-mailben
röviden válaszoltak az érdeklõdésre.

A kérdések a bérlakások pályáztatási módjára, a pályá-
zókra vonatkozó követelményrendszerre, a bérleti díjakra
és az átadás idõpontjára vonatkoztak. A válasz egyelõre

rövid és tömör volt, hiszen még rengeteg a nyitott problé-
ma, elsõsorban a finanszírozást illetõen. 

A jelenlegi állás szerint a program gazdái konkrét vála-
szokat nem tudnak adni. Érdeklõdésünkre elmondták,
mindenképpen meg kell várni azokat a kormányzati dön-
téseket, intézkedéseket, melyek a bérlakás építési progra-
mot mind a beruházók, mind pedig a leendõ bérlõk részé-
re a lehetõ legkedvezõbb finanszírozási lehetõségeket
biztosítják. Ezáltal az építkezések tavaszi indulása is ké-
sõbbre tolódhat, de ebben az évben 8–10 lakás építése
mindenképpen elkezdõdik.

Amint a legfontosabb kérdések tisztázódnak, visszaté-
rünk az ügyre, tájékoztatjuk olvasóinkat.

BÕVÜLÕ ÁLLATELEDEL GYÁRTÁS
multinacionális cég Bábolnán

KÉRDÉSEK A BÉRLAKÁS ÉPÍTÉSI PROGRAMHOZ
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ANGOL NYELVI MUNKAHELYI KÉPZÉS 
A FOXBIT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.-NÉL
2013 / december / 10

A bábolnai Foxbit Számítástechnikai Kft. 2005 januárjában alakult, a
2000-es alapítású F1-Net Bt. utódaként. Tulajdonosi körét két magánsze-
mély alkotja. Cégünk fõtevékenységi körét a rendszerkarbantartás, web-
design és a programozás teszi ki. Dolgozóink nyelvismeretének fejlesz-
tésére azért volt szükség, mert az angol nyelv ismerete a számítástech-
nikában elengedhetetlen. Céljaink közé tartozott az, hogy megkönnyítsük
munkánkat és a vevõink elvárásainak maximálisan megfeleljünk.
A tanfolyamon 3 fõ vett részt, melybõl 3 fõ az üzleti és szocializációs cé-
lú szóbeli kommunikációs, telefonálási és prezentációs angol nyelvi
készségek ismeretére tett szert. Továbbá nagy hasznát vettük az üzleti
angol nyelv ismeretének.
A sikeres vizsgák után munkatársaink munkája könnyebbé vált. Hiszen
már nem gond megírni egy angol nyelvû megrendelõt a beszerzéshez
vagy a programok megismerése is könnyebb, hiszen azoknak a nagy ré-
sze angol nyelvû. Hosszú távon az idegen nyelvû képzés hatására, lehe-
tõvé válik az ügyfelek részére a teljes körû szolgáltatás nyújtás ami árbe-
vétel növekedést jelent. A vevõi kör szélesítése mellett magasabb piaci
igényeket tudunk kielégíteni.  

Foxcit Számítástecnikai Kft.
Cím: 2943 Bábolna, Móra Ferenc utca 42.
Telefon: +36 (20) 542-4150
Honlap: www.foxbit.hu

2012-ben a bábolnai Foxbit Kft. angol nyelvi képzésre pályázott az Új
Széchenyi Terv Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvál-
lalkozások számára a konvergencia régiókban címû pályázati felhí-
vásán. A sikeres pályázat keretén belül 1.070.117 Ft vissza nem térí-
tendõ támogatást nyert, melybõl 3 fõ angol nyelvi képzésen vett
részt. A projektet az Európai Unió 100%-ban támogatta. 

HULLADÉKKEZELÉS
SZÁMOKBAN

A Gyõri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. elké-
szítette 2013. évi hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztató-
ját, melyben rámutat a társaság 2300 beszállítással 871,5
köbméter hulladékot fogadott be 424 ügyféltõl. Városunk-
ban öt helyszínen van lehetõség szelektív csomagolási hul-
ladék elhelyezésére. Tavaly 4256 kg fémet, 17193 kg mû-
anyag, 16577 kg papír és 21103 üveghulladékot szállított el
a GyõrSzol. A kimutatás alapján elmondható, hogy ezeket
az edényzeteket 1512 alkalommal ürítették, a szelektív hul-
ladék hasznosításáról szerzõdéses partnereik gondoskod-
tak.

Bábolnán a társaság szolgáltatásait 52 közületi ügyfél és
1132 lakossági ügyfél vette igénybe. A lakossági ügyfelek-
tõl 4233,3 köbméter hulladékot szállítottak el. Az elmúlt esz-
tendõben négy alkalommal került sor az edények mosásá-
ra.

TÁJÉKOZTATÁS
A KÉMÉNYSEPRÕI DÍJAKRÓL

A Magyar Kémény Kft. 2013. december 11-tõl kezdte
meg a – kormányrendelet alapján - kötelezõ kéményseprõ-
ipari közszolgáltatást. A kéményseprõk a kémények tisztítá-
sán és felülvizsgálatán túl a szolgáltatási díjak beszedését
is  végezték.  A  Tatabánya  Megyei  Jogú  Város  Közgyû-
lésének kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló önkor-
mányzati rendeletében foglalt (2013. július elsejétõl) módo-
sult szolgáltatási díjak mértékérõl a bábolnai önkormányza-
tot is tájékoztatták. 

A díjtételekrõl a bábolnai lakosok a város honlapján is tá-
jékozódhatnak, valamint a Magyar Kémény Kft. felkereshe-
tõ munkanapokon a komáromi kirendeltségén, (2900 Ko-
márom, Klapka György út 26.) 8-12 óráig. 

A társaság a tatai kirendeltségén hétfõnként meghosz-
szabbított ügyfélszolgálatot is tart, (Tata, Tárkányi Lajos út
2.) 8-20 óráig.

KÁBÍTÓSZERT ÁRULT
A terjesztõ és három fogyasztója 

ellen is eljárást folytatott 
a rendõrség.

Három kábítószer-fogyasztót fogtak el a komáromi rend-
õrök még 2013. július 11-én. Az egyenruhások Bábolna bel-
területén állítottak meg egy személygépkocsit és ellenõriz-
ték a benne ülõ három férfit. A rendõrökben felmerült a gya-
nú, hogy a fiatal férfiak kábítószert fogyasztottak, ezért elõ-
állították õket a Komáromi Rendõrkapitányságra, ahol a ve-
lük szemben alkalmazott kábítószer gyorsteszt pozitív ered-
ményt mutatott. M. B., T. J. és Sz. J. ellen – szabadlábon ha-
gyásuk mellett – kábítószer-birtoklás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. 

A három férfi gyanúsítotti kihallgatásán elmondta, hogy
az általuk fogyasztott kábítószert a 24 éves C. B-tól vásárol-
ták.  Õt 2013. július 12-én otthonában fogták el a komáromi
nyomozók. Ruházatának átvizsgálásakor több, kábítószer-
fogyasztásra utaló eszközt és kábítószergyanús anyagot
foglaltak le a rendõrök. Elõállítását követõen a vele szem-
ben alkalmazott kábítószer-gyorsteszt pozitív eredményt
mutatott. Ellene – elõzetes letartóztatása mellett – kábító-
szer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytatott eljárást a Komáromi Rendõrkapi-
tányság Bûnügyi Osztálya. 

Az ügyben a büntetõeljárást a rendõrség decemberben
befejezte, és vádemelési javaslattal küldte meg a Komáro-
mi Járási Ügyészségnek.

22. SAKKFESZTIVÁL
Szeretettel várunk

minden kedves sakkbarátot

HAGYOMÁNYOS
VERSENYÜNKRE
2014. január 25-én,
fél 8-ra az iskolába

Értékes díjak 11 kategóriában,
Fortuna, és izgalmas partik várnak

a résztvevõkre

Bierbauer Imre szervezõ
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Régi, kézzel pingált porcelánkészlet idézi a múltat az
öreg, ódivatú tálalószekrényen. Alatta gondosan hím-
zett terítõ, azon mákdaráló, akárcsak egykoron déd-
nagyanyánk kopottas konyhájában. A kép a december
elsején megnyílt Helytörténeti Gyûjtemény része. A vá-
roslakók is bizalommal fordultak a gyûjteményt létreho-
zó elképzelés irányába, sokan ajánlották fel régi hasz-
nálati tárgyaikat, még a nagyszülõk, vagy dédszülõk
ereklyéibõl. 

Az új idegenforgalmi jelentõségû létesítményt az Ácsi
úton, a néhai zeneiskolában alakította ki az önkormányzat
az épület felújítását követõen. A város és az itt élõk régmúlt-
ját idézõ tárgyai mellett Mátray Magdolna hagyatéka is ott-
honra talált a frissen meszelt falak közt. A ház a Városi
Könyvtár, Mûvelõdési és Sportközpont berkeiben mûködik,
fenntartását az önkormányzat biztosítja. Dr. Horváth Klára
az ünnepélyes avatón úgy fogalmazott, a gyûjtemény elsõ-
sorban az ifjúságnak üzen. A régmúlt bemutatása mellett a
város jelene is megjelenik a falak között. 

Az épületben négy kiállítótermet, egy klubszobát és egy
oktatótermet alakítottak ki. 

A belsõépítészeti munkákra – amely egyrészt a Helytörté-
neti Gyûjtemény termeinek kialakítását, berendezését más-
részt tartalommal való megtöltését jelentette – Poprády Ildi-
kót kérte fel a polgármester, aki a szakmai kihívást jelentõ
felkérésnek örömmel tett eleget.  

– Az épületbe belépve mindjárt szembetûnik a lépcsõház
falain látható festmények tárlata, amely a bábolnai Helyes
Jenõ festõmûvész által szervezett mûvészeti alkotótábor
résztvevõinek munkáit mutatja be. Az emeleten található az
a terem, melyben egy hangulatos, régmúltat idézõ kiállítást

hoztunk létre a város lakosai által felajánlott régiségekbõl. A
település tíz éves fennállását sem feledhettük, így ,,10 éve
város Bábolna’’ címmel hoztuk létre azt a tárlatot, melyben
fotókon keresztül ábrázoljuk a várossá válás 10 éve alatt
történt fontosabb eseményeket. A harmadik kiállítóterem-
ben Mátray Magdolna csipkekészítõ emlékének adózunk,
ez a terem az õ munkáiból és gyûjteményébõl áll. A város
számára nagyon fontosak a testvérvárosi kapcsolatok, ezt
bizonyítja az a terem, melyben zászlókon, emlékeken és
ajándéktárgyakon keresztül követhetõ nyomon a települé-
sek közti együttmûködés. Az épületben helyet kapott még
egy televízióval és laptop-pal felszerelt oktatószoba, mely-
ben a fiatalság számára elõadások tarthatóak. A földszinten
klubszoba kapott helyet, amit a város civilszervezetei talál-
kozóhelyként használhatnak – magyarázta Poprády Ildikó

belsõépítész, aki az épületben található bútorok megterve-
zéséért és legyártatásáért, a település tíz éves városi múlt-
ját bemutató tablók összeállításáért is felelt.

Mint elmondta, rendkívül sok segítséget kapott Török
Sándor intézményvezetõtõl és a Boretta Bt. villanyszerelõi-
tõl, valamint Nagy Károly falugazdától, Csicsatka Judittól és
Böröcz Ferenc amatõr helytörténésztõl, aki a megnyitón a
számára legérdekesebb emléktárgyról sokaknak mesélt. Az
egyik ilyen a szitára hasonlító kávépörkölõ volt, mely a pa-
raszti világ leleményességét mutatja. A falak közt mindenki
talált magának a tárgyakból egy kedvenc darabot. 

– Legkedvesebb tervem a klubszoba kanapéja, amelynél
a legfõbb szempont az volt, hogy minél több ember tudjon
helyet foglalni. Sok elképzelés közül a megvalósult  kanapé
vált be leginkább. Örömmel hallgattam Böröcz Ferenc hely-
történész régmúlt történeteit, és számos új és hasznos in-
formációval szolgált dr. Mátray Árpád felesége életmûvérõl.
Ezúton is szeretném megköszönöm dr. Horváth Klára pol-
gármester támogatását, valamint minden résztvevõnek azt
a segítõ hozzáállást, mellyel részt vettek a Helytörténeti
Gyûjtemény létrejöttében. Úgy érzem, minden bábolnai, aki
egy kicsit is lokálpatrióta, büszkén nézte végig a kiállító he-
lyiségeket, mert átfogóan láthatta Bábolna múltját és jele-
nét. Bízom benne, hogy minél több bábolnai látogatja majd
meg a gyûjteményt, hogy felelevenítse feledésbe merült
emlékeit, gyermekeivel, unokáival megismertesse azokat a
régi eszközöket, használati tárgyakat, melyek már számuk-
ra ismeretlenek. Kiváló oktató lehetõség rejlik minden kiál-
lítóterem tárlatában, és bíztatom a város lakosait arra, hogy
használják ki az intézmény adta lehetõségeket, magyarázta
Ildikó, aki úgy véli:  a város értékeit megõrzõ intézmény lét-
rejötte a tudatos városfejlesztés kiváló példája.

GYÛJTEMÉNYBEN A VÁROS MÚLTJA ÉS JELENE

HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY NYITVA TARTÁSA
2014. január 7-tõl, kedden és csütörtökön 15–18 óráig
tart nyitva, valamint ettõl eltérõ idõpontban – elõzetes
egyeztetés után – is látogatható.
Belépõ díj: bábolnai lakosoknak ingyenes, más
településekrõl érkezõknek 200,- Ft/fõ.
Idõpont egyeztetés: Böröcz Ferenc - 20-986-4781;
Sebestyén Szabolcs - 30-843-8211
Mátray Magdolna kiállítása helyett március végéig
Schulmann Istvánné tárlata látható. A megnyitó idõpont-
járól késõbb adunk tájékoztatást. A többi teremben a ko-
rábbi kiállításokat tekinthetik meg.
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A FENYVESEK VIDÉKÉN
Az idei év utolsó 10 km-es túráját a Bakony Hódos-éri Tu-

ristaháznál kezdtük. A Pápalátó - kõi - hegy felé haladva
gyönyörû bükkös erdõ lehullott lombja és termése kísérte
utunkat. Elsõként a Likas-kõ víz által kialakított járatait cso-
dáltuk meg, többen bebújtak a nagyobb üregekbe, és fel-
másztunk a kiemelkedésekre. Visszatérve a kellemes
Rómer Flóris zöld jelzésû túraútra, igyekeztünk megközelí-
teni a 390 méter magasságban emelkedõ Pápalátó – kõi –
hegyet. Kissé megpihentünk, és gyönyörködtünk az elõt-
tünk kibontakozó tájban, ahonnan akár Pápáig is el lehet
látni. Mi csak Fenyõfõ templomtornyát és házsorait láttuk. A
hegycsúcsról leereszkedve a sziklapárkány réteges szerke-
zetét, és növényzetét vizsgáltuk meg. Folytatva túránkat Fe-
nyõfõ irányába, már kezdett átváltozni a növényzet, megje-
lentek az erdei fenyõk, a borókák, és másodvirágzásban
láthattuk a kankalint. Hamarosan beértünk a fenyvesbe, a
Rener- keresztnél rövid ismertetõbõl megtudhattuk, hogy a
fenyõfõi fenyves valóban õsfenyves-e? Több évtizedes viták
lezárásaként 1954-ben mint „õsfenyves” került az országo-
san védett területek listájára. Kitaibel Pál 1799 júniusában,
baranyai útja során (iter baranyense) járt itt, és feltûnt neki
az õshonosnak tûnõ erdeifenyves, s a vele szinte egybeol-
vadt, a középhegység szívében megbújó homokpusz-
tagyep. Õ hívta fel a figyelmet elsõként erre az egyedi tár-
sulásra, és javasolta a fenyõ telepítését a homok megköté-
sére. A természetvédelmi terület kis részén, a Stercki úton,
majd a Szépfa-nyiladékon keresztül beértünk Fenyõfõre.
Útközben a beérett kökény termését csemegéztük, boróka-
bogyót kóstoltunk, és gyantaillatot lélegeztünk be. A 130
fõs Fenyõfõn betértünk a felújított római katolikus templom-
ba, ahol megcsodáltuk a fafaragású oltárt, és szép freskó-
kat. Utolsó programként megálltunk a vinyei büfénél, ahol
finom tönkölybúzából készült lángos és forralt bor mellett a
kellemes melegben felidéztük az év emlékeit.

Bierbauer Imréné

MÁR KÉSZEN ÁLL A TÚRATERV
AZ ÚJESZTENDÕRE

2010 óta folyamatosan gyarapodik a Mérföldkõ Turisztikai
Csoport létszáma, köszönhetõ ez talán a havi rendszeres-
séggel visszatérõ közös túraalkalmaknak. December 12-én
az év végi számvetés szólította asztal mellé a mintegy har-
mincfõs természetkedvelõ társaságot. Bierbauer Imréné, a
Mérföldkõ turisztikai szervezet vezetõje a Bástya Sörözõ-
ben megtartott évzáró találkozón az elmúlóban lévõ eszten-
dõ túráit is felemlegette. A kirándulásokon szerzett élmé-
nyekrõl lapunkban is folyamatosan beszámoltunk. Mint
megtudtuk, a túrák gondos elõkészítést igényelnek. A ki-
rándulások sikere azonban a csoportvezetõ szervezésben
való jártasságát mutatja. Az év végi találkozó alkalmával az
élményeket õrzõ fotókból álló válogatást is levetítették. Az
évértékelõn ismertetett adatokból kiderült: a város lakossá-
gának mintegy tíz százalékát viszontlátták túráikon. Az ese-
mény okán oklevelet is osztottak azoknak, akiknek köszö-
nettel tartozott az egyesület, és emléklapot kapott vala-
mennyi túratárs, valamint már a jövõ évi programtervezetet
is megismerhették a túratársak. 

Bierbauer Imréné vezetõ azt reméli, hogy hasonló kedve-
zõ „szelekben” és gazdag élményekben lesz részük az új
esztendõben is. A legközelebbi úticél Eplény téli környeze-
te lesz, majd februárban színházlátogatás vár a csoport ki-
rándulást és természetet kedvelõ tagjaira. 

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ

TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMTERVE 2014.
JANUÁR: Eplény: Ámos-hegyi Kilátó és Pihenõerdõ a Ma-
lomvölgyben. Sípálya környéke. Vezetik: Bierbauer Imréné,
Bihari Gábor
FEBRUÁR: Színházlátogatás - Gyõr. Vezeti: Bihari Gábor
FEBRUÁR: Gyõr Zichy Emlékkiállítás + Marcal folyó mel-
letti túra a töltésen Gyirmót felé. Vezetik: Bihari Gábor és
Alíz
MÁRCIUS: Szigetközi túra (12 km) – Hédervár – Lipót –
Dunaremete - Dunasziget – Dunakiliti Duzzasztómû. Veze-
tik: Ertl Sándor, Bierbauer Imréné
ÁPRILIS: Sokorói-dombság -  Nyúl: Kökörcsin körút. Veze-
ti: Bierbauer Imréné
MÁJUS: Pilisi túra (12 Km):  Dömös–Szõke-forrás, Király-
kút, Akasztó-hegy, Prédikálószék, Vadálló-kövek, Dömös.
Vezetik: Bihari Gábor, Bierbauer Imréné
JÚNIUS: Velencei-tó környéke. Agárd - Gárdonyi emlék-
ház – Rönkvár  Pálinkafõzde üzemlátogatás – Madárvárta.
Vezetik: Bierbauer Imréné, Bihari Gábor
JÚNIUS: Kerékpártúra Kocsra: Vass Henrik fafaragó népi
iparmûvészhez. Vezetik: Bierbauer Imréné, Grónyi Erika
AUGUSZTUS: Tési-fennsík körtúra (15 km): Csõszpuszta
– Hamuház – Csikling-vár – Károly-lak – Bükkös-völgy – Bu-
rok-völgy – Királyszállás. Vezetik: Bierbauer Imréné, Bihari
Gábor
SZEPTEMBER: Bakonyi túra: Bakony Hotel – Móricháza –
Táboros hegy – Odvas - kõi rét – Gerence - völgy – Vár -
völgy – Bakonyújvár – Tönkölös – Likas kõ. Vezetik:
Mészner Viktorral Bakonybél (13 km), Bierbauer Imréné
OKTÓBER: Vár és Kastélytúrák: Nádasdladány, Várpalota,
Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy. Vezetik: Bierbauer
Imréné, Asbóth Zsolt
NOVEMBER: Vértesi túra: Gánt - Kitelepítési emlékmû-
Pap-irtás - Gém-hegy - Gánt. Bányászati Múzeum megte-
kintése. Vezetik: Bierbauer Imréné, Suhayda András
DECEMBER: Éves összejövetel. Vezeti: Bierbauer Imréné

Érdeklõdõknek: 
Teljesítménytúra kiajánlások, IVV túralehetõségek.

Összeállította: Bierbauer Imréné
A programok változtatásának lehetõségét fenntartjuk.

www.merfoldko.babolna.hu

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

PROGRAMKÍNÁLATA
Helyszín: Bakony.
Útvonal: Alsóperei Arborétumtól az Ámos-hegyi
Pihenõerdõig.
Idõpont: 2014.január 18. (esõnap jan.25.)

Program: Alsóperén az Arborétum és Afrikai
Trófeagyûjtemény megtekintése. Gyalogtúra (10 km)
Eplényig, az Ámos-hegyi Kilátóhoz, szánkó és sípályák
megtekintése.
Indulás: 08.órakor a Kardirex elõtti parkolóból.
Hazaérkezés: 17 óra körül
Költségek: kb. 2000 Ft/fõ busz + 400 Ft/fõ belépõ

Jelentkezés és megbeszélés január 15-én 17 órakor
a Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 19. – Vasárnap 11 óra
JANUÁR 26. – Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR   2. – Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR   9. – Vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 16. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JANUÁR 19. Vasárnap 15.30 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Január 12-én vasárnap 10.20 zsolozsma
Urunk megkeresztelkedése 10.45 szentmise
Január 19-én vasárnap 10.20 zsolozsma
Évközi 2. vasárnap 10.45 szentmise
Január 26-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Évközi 3. vasárnap 10.45 szentmise
Február 2-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Gyertyaszentelõ Boldogasszony 10.45 szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 06-20/5123-560
Kántor: Drávai Veronika 06-30/7490-667

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

SZENTESTE
A TEMPLOMOKBAN

Karácsony a keresztény világ egyik jelentõs ünnepe,
Jézus születését ünnepeljük ilyenkor. December 24-én
szenteste a templomokban ünnepi alkalmakat tartanak,
a hittant tanuló gyermekek fõszerephez jutnak. 

Szenteste fél hatkor a bábolnai protestáns templom-
ban Molnár Varga Péter református lelkész tartott isten-
tiszteletet, melynek keretében a hittanos gyermekek
idézték fel Jézus születésének történetét. Az elõadás
meghitt, családias hangulatot kölcsönzött az istentiszte-
let ünnepélyességéhez.

A Nepomuki Szent János katolikus templomban az
este 10 órai szentmisét megelõzõen Varga Imre plébá-
nos a hívekkel együtt meghitt hangulatban énekelte el a
Csendes éj címû dalt. Az alkalom különlegességét az
adta, hogy Szabó Attila gitárkísérete mellet adták elõ a
fennkölt dalt.

KARÁCSONYVÁRÁS
ZENEHALLGATÁSSAL

Adventi elmélyülésre, zenehallgatásra hívta a bábolnaia-
kat december 11-én este a református templomba a Rákó-
czi Szövetség Bábolnai Szervezete. A már hagyományos
karácsonyváró rendezvényen többek között az ünnepkör-
höz kapcsolódó versek, énekek hangoztak el Zsapka Attila
felvidéki mûvész tolmácsolásában. 

A szervezõk célja, hogy határon túli elõadók közremûkö-
désével teremtsenek alkalmat a bábolnaiaknak a lelki ké-
szülõdésre, együttlétre, ezzel is hidat építve magyar és ma-
gyar között határon innen és túl. A rendezvény egyben jó-
tékonysági célt is szolgált. A perselyadományokat a szerve-
zõk a hittanos gyerekek karácsonyára ajánlották fel.

BÁBOLNAI REGÖLÕK
István napjától, december 26-tól újévig jártak a regõsök

házról házra, köszöntve a házak gazdáit, bõséget kívánva
nekik. Ez a szokás eredetileg bõségvarázsló, párokat ösz-
szebûvölõ, adománygyûjtõ célzatú szokás volt. A regõsök
õsi varázserejû jókívánságokat mondtak a háziaknak. Ere-
detileg nem közönséges köszöntõk voltak õk, hanem tálto-
sok, akiknek hatalmukban állt a szavakkal kifejezett jókíván-
ságok valósággá idézése.

A bábolnai néptáncos fiúk – a Cseperedõk tagjai – évtize-
dek óta ápolják ezt a népszokást. December 26-ának reg-
gelén pásztorbundába öltözve összegyûltek és ismerõs
családokhoz kopogtattak be. Hagyományos énekeikkel kí-
vántak a házak lakóinak bõséget, minden jót az új eszten-
dõre.
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A Bábolnai Sportegyesület népes közössége is együtt
ünnepelt karácsony elõtt a sportcsarnokban. A december
17-i alkalomra megtöltötték az intézmény küzdõterét a há-
rom szakosztály igazolt versenyzõi. Az ünnepségen megje-
lent dr. Horváth Klára polgármester, Popovics György, a
KEM Közgyûlés elnöke, Nagy Lajos, a BSE elnöke és ter-
mészetesen a szakosztályok vezetõi, edzõi.

A Bábolna SE sportolóit Nagy Lajos, az egyesület elnöke
köszöntötte. Beszédében kiemelte, a város lakosságához
képest nagyarányú az igazolt sportolók létszáma, mely
büszkeségre ad okot. A továbbiakban Nagy Lajos megkö-
szönte mindazon támogatásokat, melyek elõsegítették a
sportegyesület mûködését, majd a három szakosztály ez
évi tevékenységét értékelte. 

A kézilabda szakosztályban a szivacskézis gyerekek már
bajnokságban is szerepelnek, a serdülõk az Antos Csaba
kupán második helyezést értek el, a felnõttek pedig az ötö-
dik helyrõl várják a tavaszi folytatást. Igazi sikereket nyáron
értek el a lányok, strandkézilabdában több tornán is dobo-
gósok voltak.

A legmagasabb osztályban tekézõink szerepelnek, akik
az NB II nyugati csoportjának meghatározó csapata. Jelen-
leg nyolcadikak, de csupán három pont választja el õket a
harmadik helyezettõl. Itt komoly utánpótlás nevelõ munka
folyik, ifjúsági versenyzõjük, Burján Dávid egy országos
megmérettetésen a legjobbnak bizonyult.

Továbbra is a labdarúgóké a legnépesebb szakosztály,
ahol több mint száz focista rúgja a bõrt nyolc korosztály-
ban. Eredményeik vegyesek, de általában ott vannak a ta-
bella felsõ harmadában. A legkomolyabb támogatások is itt
tapasztalhatók, legutóbb korszerû öntözõrendszer kiépíté-
sére került sor a BSE sporttelepén.

Dr. Horváth Klára polgármester is elismerõ szavakkal bíz-
tatta sportolóinkat további eredmények elérésére. Büszke
arra is, hogy Bábolnán nem csak az igazolt versenyzõk
sportolnak, lakosaink is szívesen mozognak. A sportot érin-
tõ fejlesztések közül kiemelt két fontos beruházást. Épült
egy új mûfüves focipálya az általános iskola mellett, a sport-
csarnok közvetlen szomszédságában pedig BMX pályát
avathattak nyáron, melyet 2014 tavaszán bõvíteni fognak. A
tekések számára fontos ígéretet tett, miszerint pályájuk tel-
jesen megújulhat az év folyamán.

Az ünnepi alkalom ez évben is a legjobbnak választott
sportolók díjazásával folytatódott. Popovics György, a me-
gyei közgyûlés elnöke ezúttal is ajándéklabdákat adott át.
Természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók
tortáját, ami elsõsorban a legkisebbek körében volt népsze-
rû.

Az év sportolói díjban részesültek:
- szivacskézilabda: Révai Elfrida (edzõ: Kántor Kata)
- serdülõ kézilabda: Rabi Laura (edzõ: Vasné Hun Judit)
- felnõtt kézilabda: Kiss Erzsébet (edzõ: Szántó Zita)
- labdarúgás U7: Horváth Ákos (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U9: Szabó Taddeus (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U11: Panák Máté (edzõ: Szedlacsek Zoltán)
- labdarúgás U13: Bagó Dániel (edzõ: Nagy Ferenc)
- labdarúgás U14: Marcinkó Bálint (edzõ: Nagy Ferenc)
- labdarúgás U16: Müller Kristóf (edzõ: Müller Csaba)
- labdarúgás U19: ifj. Popovics György

(edzõ: Lõrincz Lóránt)
- labdarúgás felnõtt: Lanczendorfen József 

(edzõ: Csongrádi Péter)
- teke NB II. felnõtt: Balogh István (edzõ Torma József)
- teke NB II. serdülõ: ifj. Szász László
- teke megye I. felnõtt: Balom Norbert
- teke megye I. serdülõ: Jurics Gergõ
- teke megye I. nõi: Tomozi Barbara

A Bozsik Program rendezvényeit alapvetõen szabadtérre
találták ki, melyeknek évek óta kitûnõ helyszíne a Bábolnai
Sportegyesület labdarúgó pályája. A bábolnai alközpont is
azért jött létre, mert ezt a remek, több focipályából álló
sportcentrumot kár lett volna kihasználatlanul hagyni. Ez
évtõl a program fõszervezõi úgy látták, a téli idõszakot sem
hagyják üresen, a sportcsarnokokba is szerveznek tornákat
a 9 és 11 éves korosztály részére. December 14-én telepü-
lésünk sportcsarnoka adott otthont az elsõ téli bozsikos
rendezvénynek,  ahol  a  körzethez  tartozó  települések –
Ászár, Bana, Bábolna, Nagyigmánd és Tárkány – tíz év kö-
rüli kezdõ focistái hajtottak a legjobb értékelésekért. A
Bozsik Program ugyanis nem a mérkõzések eredményeit
értékeli, hanem az egyes csapatok különbözõ posztokon
játszó labdarúgóit emeli ki, jutalmazza.

A körzet vezetõje, Klincsok László szerint a gyerekek is
és az egyesületek sportvezetõi is örülnek az adódott plusz
lehetõségnek. Mint mondta, fõleg azokon a helyeken van

kiemelt jelentõsége a téli tornáknak, ahol nincs sportcsar-
nok, vagy megfelelõ méretû tornaterem. A fiatalok számára
így folyamatossá válik a téli idõjárás okozta „holtszezon-
ban” is a versenyzés lehetõsége. A program téli rendezvé-
nyeit futsaal szabályok szerint játsszák, mellyel hazánkban
erõsíteni kívánják a sportág népszerûségét. Ez kezdetben
szokatlan a résztvevõk számára, de a gyerekek hamar
megszokták a szabályok és a labda okozta különbségeket.
Számukra egyébként is a játék a legfontosabb.

Klincsok tanár úr – aki évtizedek óta foglalkozik utánpót-
lás labdarúgók képzésével – beszélgetésünk során kiemel-
te, a 9 és 11 éves korosztálynál már szembetûnõ a fejlõdés
az ovifocihoz képest. Míg a legkisebbek még inkább a lab-
dát kergetik, a programban részt vevõk már tudatos, tanult
futballt játszanak, ami az edzõk szakmai munkájának ered-
ménye. Itt már megmutatkoznak a tehetségek, de ahhoz,
hogy valakibõl a késõbbiek során jó labdarúgó váljon, kitar-
tó és rendszeres munkára van szükség.

ELISMERÉSEK A BSE SPORTOLÓINAK
KARÁCSONYI FOGADÁSÁN

BOZSIK PROGRAM TÉLEN-NYÁRON
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Bábolna tekesportjának megterem-
tõje, Nyerges Béla emlékének adózva
rendezett a Bábolna SE tekeszakosztá-
lya hagyományos egyéni és csapatver-
senyt december 2-tól 8-ig. Béla bácsi
az 1980-as évek közepén átadott sza-
badidõközpont gondnokaként kitûnõ-
en látta meg az itt megépített korszerû
tekepálya nyújtotta lehetõséget. Elõ-
ször a kombinát dolgozói közt népsze-
rûsítette a tekézést, mint szabadidõs tevékenységet, majd
kialakult egy mag, akik megszerették és magas szintre
fejlesztették Bábolnán ezt a sportot. Sportvezetõi tevé-
kenysége nyomán múlhatatlan érdemeket szerzett mind
a helyi, mind pedig országos szinten. Nevét jól ismerik
hazai tekés körökben, sportegyesületünk tekézõi nagy
tisztelettel emlékeznek tevékenységére.

Idén 172 igazolt és amatõr egyéni tekézõ, valamint 44
csapat küzdött az értékes kupákért. Ez minden eddiginél
magasabb részvétel, így Skuba István szakosztályvezetõ
joggal volt elégedett. Egyre népszerûbb a rendezvény,
már várják is a korábbi évek résztvevõi – mondta lapunk
számára a bábolnai tekések vezetõje. Kiemelte, az elmúlt
öt esztendõ alatt baráti társaságok alakultak ki a verseny

során, a szívélyes fogadtatás és a jó
környezet is vonzza Nyugat-Dunán-
túl tekézõit. De érkeztek csapatok a
Felvidékrõl is, Somorjáról,
Galántáról és Nagymagyarról. Ezút-
tal egy osztrák együttes is megmé-
rettette magát a kupán, õk
Wienerneustadtból érkeztek, és
több magyar versenyzõvel szerepel-
nek. Itt játszik például az idei zala-

egerszegi világbajnokság magyar válogatott csapat-világ-
bajnoka, Boanta Claudiu, aki Bábolnára is ellátogatott, és
versenyzett is együttese színeiben.

A bábolnai tekecsapat apraja-nagyja, minden igazolt és
amatõr versenyzõje indult a helyezésekért. Idén a vándor-
kupát nem a mieink tarthatták meg, hanem a világbajnok
versenyzõt is felvonultató wienerneustadtiak. A hazai gár-
da legeredményesebb játékosa meglepetésre egy ifjú
hölgy, Tomozi Barbara lett, aki a nõi kategóriában szinte
mindent megnyert – egyéniben elsõ helyet szerzett, a leg-
jobb telizõ lett, csapatban pedig fiúkkal indult és második
helyet ért el.

Nyerges Béla fia is indult a versenyen, az amatõr kate-
góriában barátaival alkottak csapatot.
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Megyénk nõi kézilabda sportja nem tartozik a büszke-
ségre okot adó sportágak közé. A megyei nõi felnõtt baj-
nokságban mindössze hat csapat szerepel, a színvonal is
alacsonyabb a szomszédos megyékénél. Ifjúsági bajnok-
ság nincs, a serdülõk számára is minimális a versenyzési
lehetõség. Ezért tiszteletre méltó annak a kupának a
megrendezése, mely immár ötödik alkalommal a bábol-
nai sportcsarnokban valósult meg december 8-án. A bá-
bolnai utánpótlás kézilabdacsapat támogatására létrejött
torna Antos Csaba emlékét õrzi. A tragikus balesetben el-
hunyt fiatalember szívén viselte a bábolnai kézilabdázás
ügyét, önkormányzati képviselõként és magánemberként
is támogatta az utánpótlás nevelését.

A városi sportcsarnokban négy csapat részvételével
vette kezdetét az emléktorna, mely a bábolnai kézilabda
utánpótlását hivatott népszerûsíteni. A hazai serdülõ
kézisek mellett Kisbér, Lábatlan és Öttevény sportolói
mérték össze tudásukat. A vándorkupát a rutinos öttevé-
nyiek vihették haza, kézilabdázóink a második helyet sze-
rezték meg, harmadikként a Lábatlan végzett, negyedik
pedig a Kisbér együttese lett. 

Vasné Hun Judit edzõ másfél éve tanítja Bábolnán az
általános iskolás lányokat a kézilabdázás rejtelmeire.
Amint azt lapunk számára elmondta, a serdülõ együttes
tagjai évente változnak, hiszen a nyolcadikból kimaradt
lányok távoznak, de helyettük mindig akad megfelelõ lét-
számú új kézilabdázó. Népszerû a sportág, de az egyre
növekvõ iskolai elfoglaltságok miatt nehezen tudják láto-
gatni a heti két edzést. Míg tavaly két bajnokságban is in-
dultak, idén csak a megyei bajnokságban tudják megmé-

rettetni magukat. Az edzõ több edzést és versenyzési le-
hetõséget szeretne csapata számára. A tornán nyújtott
szereplésükkel elégedett, a játék fortélyainak elsajátításá-
ban, technikai képzettségben jól haladnak, a kevés edzés
miatt viszont a csapatjátékban lát némi gyengeséget.

Az Antos család tagjai természetesen ezúttal is figye-
lemmel kísérték a küzdelmeket, az eredményhirdetésben
aktív szerepet vállaltak legifjabb sarjai. Antos Gábor –
Csaba édesapja – megköszönte a szervezõknek, hogy
immár ötödik alkalommal emlékezhettek fiára ezzel a tor-
nával, és bízik a folytatásban. A család nevében ajándék-
kal lepte meg a hazai utánpótlás csapatot, ahogy õ
mondta, egy „szerény összeggel” szeretnék támogatni a
serdülõ csapatot, melyet Hun Judit edzõnek nyújtott át.
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A Szilveszter Kupa focitorna olyan régmúltra tekint visz-
sza, mint maga a sportcsarnok. Az átadás évében szer-
vezte elõször Szilágyi Ágnes, aki azóta is rendületlen lel-
kesedéssel hívja életre minden év végén a kupát. 2013.
végének utolsó rendezvényén december 29-én délben in-
dult hosszú, fáradhatatlan útjára a labda.

Idén tíz csapat részvételével zajlott az esemény, de
több társaság is nevezett volna a tornára. A lebonyolítás
zökkenõmentessége és a színvonal megtartása érdeké-
ben azonban nem lett volna célszerû több együttessel le-
bonyolítani, így is közel tizenkét óra hosszát rúgták a bõrt
– tudtuk meg Szilágyi Ágnestõl. A szervezõ azt is kiemel-
te, a Szilveszter Kupa népszerûsége töretlen, ezúttal is ér-
keztek baráti társaságok Gyõrbõl, Szendrõl, Rév-
komáromból, Oroszlányból, Banáról és természetesen a
bábolnai csapatok sem hiányozhattak.

A torna két csoportban zajlott. Az egyik ötös társaság
déli 12 órától vívta küzdelmeit, a másik csoport délután fél
öttõl küzdött a legjobb helyezésekért. Mindkét csoportból

két-két együttes jutott tovább az elõdöntõbe, a „B” cso-
portban ráadásul hétméteres rúgásokkal tudták eldönteni
az elsõ két hely sorsát. Az elsõ négy helyért vívott küzdel-
mekben a szendiek, két gyõri társaság és a Bábolna SE
ificsapata vehetett részt. A szervezõ külön kiemelte a bá-
bolnai ifisták szereplését, akiket két felnõtt csapatbeli já-
tékos is segített, a kupán elért eredményük önmagáért
beszél. A dobogó harmadik fokáért játszott küzdelmük
bronzérmet eredményezett. Második a Drink Team nevû
szendi társaság lett, a Szilveszter Kupát pedig ezúttal a
Falábúak fantázianevû gyõri csapat nyerte. A gólkirályi cí-
met Lascsik Gyula, a Kesze-Kusza Gyõr együttesének
tagja tudhatja magáénak, a legjobb kapus a BSE ificsa-
patának hálóõre, Nagy Barnabás lett, a legjobb hazai já-
tékosnak pedig a BSE ifistáját, Hegedûs Gergelyt válasz-
tották.

A hamisítatlan szilveszteri hangulatot a tombolatárgyak
sorsolása is fokozta. Számtalan ajándék talált gazdára,
de a legnagyobb várakozás az újévi malac kihúzását
elõzte meg. Az elmúlt két évben bábolnaiak nyerték a fõ-
díjat, idén egy Gyõrbõl érkezett
úriember, Nagy Gábor lett a ma-
lacka boldog gazdája. A nyertes
lapunk számára elmondta, mivel
nem családi házban lakik, nem
tudja hazavinni a malackát, de
barátaival megoldják sorsát.

A Szilveszter Kupa fõ támoga-
tói voltak: Hungary Pork Kft., Bá-
lint Cukrászda Ács, Kiss Sándor,
Skuba István, Nagy Károly,
Popovics György, Bábolna Város
Önkormányzata.

Hetedik alkalommal rendezték meg a hét éves korosz-
tály számára az Ovis Mikulás Kupa elnevezésû focitornát
városunk sportcsarnokában. December 21-én Bana,
Gyõrszentiván egy-egy és Bábolna két csapata állt a pá-
lyára. A négy csapat kis labdarúgói nem az eredmények
miatt rúgták a labdát, sokkal inkább a mozgás és a játék
öröme motiválta õket. 

A tornát a gyõrszentivániak nyerték, õket a Bábolna
egyes csapata követte a dobogón, bronzosan csillogott
Bábolna kettes csapatának eredménye, és negyedikként
végzett a szomszédos Bana együttese. Díjazták a gólki-
rályt, a bábolnai Horváth Ákost, a legjobb játékost, a
gyõrszentiváni Takács Csongort, és a legjobb hazai játé-
kost, Láng-Antos Barnabást. 

A szervezõ Szilágyi Ágnes sem maradt ajándék nélkül,
a gyerekek mosolya mellett szép pillanatokat szerzett ne-

ki az óvodások meglepetése. A labdarúgótornát a Miku-
lás is meglátogatta, a kicsit megkésett jótevõ már a kará-
csonyi fa alá hozta gyerekeknek szóló ajándékait.  
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