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A Szabadidõközpontban november
29-én a Százszorszép Óvoda és Böl-
csõde dolgozói, illetve a szülõi szer-
vezet közös szervezésében hagyo-
mányos Katalin-napi bált rendeztek A
jótékonysági rendezvényen megtelt a
Szabadidõközpont bálozókkal, a mu-
latságon mintegy 120 fõ vett részt. A
résztvevõk és támogatók adakozó-
kedvét bizonyítja, hogy a tombolák és
támogatói jegyek megvásárlásával
415 ezer forint gyûlt össze. Az ajándé-
kokat a szülõk, a helyi vállalkozók és
vállalatok ajánlották fel. Az összegyûlt
pénzbõl az 5 óvodai és az egy böl-
csõdei csoportba karácsonyi ajándé-
kokat vásárolnak csoportonként kö-
rülbelül 70 ezer forint értékben. Az ön-
kormányzat egy óriási hóember bá-
buval is kedveskedett, melyet szemé-
lyesen dr. Horváth Klára polgármester
adott át a megbízott intézményveze-
tõnek. Az óvodavezetõ elmondta, az
apróságok legnagyobb örömére az
intézmény udvarán állítják fel a látvá-
nyosságot, mely az ovisok számára
nagy meglepetés lesz. 

A bált Lipótné Horák Valéria megbí-
zott intézményvezetõ nyitotta meg,
majd Antos Zsófia, a szülõi szervezet

elnöke ismertette az esemény célját
és programját.

A szervezõk zenés-táncos produk-
ciókkal emelték a rendezvény hangu-
latát. Elsõként a Tiamo moderntánc
csoport növendékei adtak ízelítõt re-
pertoárjukból, majd a Las Flamencas
elnevezésû páros – anya és lánya,

Lippai Andrea és Pirók Zsófia táncmû-
vészek – elõadásának tapsolhatott a
közönség. Az egyedülálló, látványos
flamenco mûsor elvarázsolta a bábol-
nai nézõket.

A mûsorokat követõen a bálozók
önfeledten ropták a táncot egészen
hajnalig.

Lakosaink és a Bábolnára látogatók
legnagyobb örömére idén is felállítot-
ták városunk köztéri betlehemét a ka-
tolikus templom melletti füves terüle-
ten. Nappal is remek látványosság a
már harmadszor megvalósult betlehe-

mi élõkép, de igazi hangulatát a sötét-
ség beálltával nyeri el, ekkor nyújt va-
lódi karácsonyt idézõ érzéseket.

A szervezõk minden adventi vasár-
nap este öt órakor hangulatos progra-
mokkal várják az érdeklõdõket. A ka-

rácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó
egyházi és népi énekeket dalolnak az
együttlét és a karácsonyvárás örömé-
ért.

Az ötletgazda és megvalósító,
Poprády Ildikó szervezõtársaival ez
évben újdonságokkal lepi meg az al-
kalmakra kilátogatókat. Ezúttal tema-
tikus rendben elevenítik fel a bibliai
történéseket, a hittanos gyerekek és
az idõsek klubjának tagjai adnak mû-
sort. Az elsõ adventi vasárnapon a
résztvevõk próféciákat hallhattak az
Ószövetségbõl, a december 7-i alka-
lommal Gábriel arkangyal Máriához
történt eljövetelét elevenítették fel,
majd a napkeleti bölcsek kisded Jé-
zusnál tett látogatását idézik fel, végül
advent negyedik vasárnapján tizenhá-
rom hittanos gyermek fog elszavalni
egyházi verset.

A szép látványosság lehetõséget
teremt a közös összejövetelre advent
négy vasárnapján Az összejövetelre a
köztéri betlehemnél minden alkalom-
mal 17 órától kerül sor. 
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November 27-én határozatképesen állt fel és tartotta
meg elsõ rendes ülését az októberi választások alkalmá-
val mandátumot nyert képviselõ-testület.

Az ülés rendhagyó módon: dr. Faragóné dr.
Novadovszky Nóra eskütételével, valamint megbízóle-
velének átvételével vette kezdetét, miután Popovics
György november 19-ei hatállyal lemondott önkormány-
zati képviselõi megbízatásáról.

– Az okok az új választási törvényben keresendõk,
ugyanis két helyen lehettem volna képviselõ, a törvény
csak az elnököt zárja ki ebbõl a lehetõségbõl. Indultam
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés pártlistáján
és Bábolnán képviselõ-jelöltként. Mindkét helyre bizal-
mat szavaztak a választók, ám a megyei közgyûlés ok-
tóber 20-án ismét elnökévé választott – mondta el
Popovics György lapunknak. A törvény értelmében
azonban a megyei közgyûlési tisztség összeférhetetlen
az önkormányzati képviselõséggel, ezért harminc na-
pon belül egyikrõl le kellett mondania. Az elnök – fájó
szívvel – az utóbbiról mondott le, de beszélgetésünk so-
rán kiemelte, igyekszik további munkáját úgy végezni,
hogy az továbbra is közösségünk javát szolgálja. Azt is
hangsúlyozta, nem vezérelte olyan szándék, mellyel va-
laki mást juttatatott volna elõnyhöz bábolnai képviselõ-
ségében.

A lemondást követõen az önkormányzati választáso-
kon a sorban legtöbb szavazatot nyert jelölt foglalhatja
el a pozíciót. A szociális bizottságban összetételében is
változást hozott Popovics György lemondása, a bizott-
ságban megüresedett helyre a képviselõ-testület dr.
Faragóné dr. Novadovszky Nórát választotta.

Ezt követõen a szokásos napirendek szerint dolgozott to-
vább a bábolnai grémium. A lejárt idejû határozatok téma-
körében – a korábbi testületi ülésen már elfogadott – civil
szervezetek beszámolói kerültek elõtérbe, így például a Bá-
bolnai Százszorszép Óvoda egy csoportjának létszámbõví-
tésre vonatkozó kérelem, a régi konyha elbontására és a
helyén városi park kialakítására vonatkozó kiviteli tervdoku-
mentáció elkészítési folyamata, és ezen túlmenõen a tele-
pülési rendezési tervvel kapcsolatos módosítás is. A témák
közt elhangzott: az önkormányzat megkezdte az öthektáros
szabadidõparki fejlesztés további lépéseként szükséges
geológiai fúrásokra vonatkozó árajánlatok beszerzését is.

A két ülés között történt évfordulós és városi események
részletezése közben a testület tagjai támogatásukat fejez-
ték ki a helyi fiatalok egészségvédelmét szolgáló HPV elle-
ni védõoltás folytatásával kapcsolatban, errõl a következõ
alkalommal szavaznak a képviselõk.

Az ülés további menetében a képviselõk a 2014. évi költ-
ségvetési rendelet módosításával foglalkoztak. A napirendi
pont kapcsán elhangzott: a város költségvetés fõösszege
958 millió 297 ezer forintra változott.

A folytatásban a szociális rendelet módosítása követke-
zett. A testület ez alkalommal megalkotta a közterületek el-
nevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás sza-
bályairól szóló rendeletét. Az étkezési térítési díjakról szóló
rendeletében az óvodás és bölcsõdés gyermekek
esetében nettó 362 forintban, az általános iskolás napközis
étkezést nettó 433 forintban, a menzás ebédet pedig nettó
323 forintban állapította meg a képviselõ-testület. A felnõtt
étkezés díja nem módosult. A helyben alkalmazott adók
mértéke sem változott a testület döntése alapján.

A soron következõ napirendi pontokban az egészségügyi
szolgáltatók és intézmények beszámolóit hallgatta meg a
testület, majd a bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
2014/2015. évi munkatervét érintõ napirendi pontban a ne-
velési intézmény vezetésére vonatkozó álláspályázat került
elõtérbe. A testület értékelése alapján a jelenlegi megbízott
vezetõt támogatják továbbra is, a pályázatot érvénytelení-
tették, és új kiírás lép érvénybe.

Eredménytelennek nyilvánították a Bábolna Városi
Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont intézményvezetõi
álláspályázatát is, és új kiírást tettek közzé. Mindkét kiírás
nyilvános a város honlapján is.

A következõ napirendi pontban ez utóbb említett intéz-
mény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását
hagyták jóvá, és elfogadták   a Bábolnai Közös Önkormány-
zati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót is.

Az ülés folytatásában a „Bábolnáért” Közhasznú Közala-
pítvány Kuratóriumi tagságába Koppendorfer Tamást vá-
lasztották, miután Szepesi Tamásné lemondott tagságáról
önkormányzati képviselõvé válása miatt.

Döntött a testület arról is, hogy idõjárás elõrejelzõ állo-
mást telepít a településen. Döntésük szerint a készüléken
megjelenõ összetett adatsor nyilvános lesz a Bábolnai Tele-
vízió képújságában is a helyi lakosság érdekében. 

Az önkormányzat munkájának hatékonyságát segítõ,
2015. évi belsõ ellenõrzési terv is elõtérbe került, majd a
kedvezõbb pénzkezelés érdekében az önkormányzat intéz-
ményeinek bankszámla vezetését pályáztatta meg a testü-
let. A témában decemberben döntenek.

Harmincezer forintos ajándékutalvány adományozásáról
is határoztak a képviselõk, melyekkel az önkormányzat fõ-
állású foglalkoztatottjait segíti.

Ezután a Körforgalom telekalakítására került sor, mely
egy hosszas, nyolc éves idõszak lezárását jelenti. Hosszú
egyeztetési folyamat végére tehet pontot így a Magyar Ál-
lam, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, vala-
mint az önkormányzat. A tárgyalások végeredménye, hogy
6600 négyzetméter terület az önkormányzat tulajdonába
került, az országos közútkezelõnek csupán 33 négyzetmé-
tert adott át a város vezetése. 

Legközelebb december 18-án ülnek tárgyalóasztalhoz a
döntéshozók, akik jövõ évi munkatervükre vonatkozóan
döntenek, foglalkoznak telek és sírhelyárakkal, valamint
lakbérekkel.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
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November 26-án megtartották az
ez évi közmeghallgatást, melyen
mintegy százan vettek részt. Jelen
voltak a rendõrség és a közmûszol-
gáltató cégek képviselõi is. Telepü-
lésünk polgármestere beszámolt a
2014-es év sikereirõl, majd szóba
kerültek a jövõ év tervei. 

2014 a választások éve volt, az or-
szággyûlési majd az Európai Parla-
menti választásokat követõen sor ke-
rült az önkormányzati választásokra.
Bábolna lakosai az országos átlagot
meghaladóan járultak az urnák elé,
ami bizonyítja, hogy rendkívül közös-
ségtudatos település vagyunk, hiszen
az itt élõk minden esetben kinyilvání-
tották akaratukat. Dr. Horváth Klára
polgármester a közmeghallgatás ele-
jén megköszönte mindenki, így a Vá-
lasztási- és a Szavazatszámláló Bizott-
ság, illetve a technikai dolgozók mun-
káját. Szó esett arról is, hogy Bábolna

egy élhetõ város, rengeteg és igen
sokrétû eseménnyel a kultúra, a sport
és a szórakozás területén. Tavaly mint-
egy 300 program valósult meg, ami át-
lagosan azt jelenti, hogy minden napra
jutott egy esemény vagy átadó. – Fel-
újítottuk az Ácsi utat, megépítettük az
500 adagos fõzõkonyhát és étkezõt,
megszépült a tekepálya, új játszóteret
avattunk, a kutyafuttató és az erõnléti
edzõpálya új színfoltjai lettek váro-
sunknak. Öröm számunkra, hogy ren-
geteg jó sportesemény zajlott, idén ün-
nepelte 90 éves fennállását a Bábolnai
Sportegyesület. Tekéseink, focistáink
és kéziseink remekül teljesítettek –
mondta el a polgármester. Az önkor-
mányzat éves szinten 40-50 millió fo-
rintot költ az önként vállalt feladatokra,
így a kulturális és sportprogramokra,
az egészségügyi intézmény fenntartá-
sára és a civil szervezetek támogatásá-
ra. Ahogy azonban dr. Horváth Klára

fogalmazott ezek értéke nem forin-
tosítható, sokkal lényegesebb, hogy a
település lakosai egészségesebben él-
hetnek és van lehetõségük a szórako-
zásra, a kikapcsolódásra. Az idei költ-
ségvetés 827 millió forintjának nagy ré-
szét az intézmények fenntartására és a
település mûködtetésére költötte az
önkormányzat, kisebb hányadából va-
lósultak meg a fejlesztések, beruházá-
sok, melyekbõl a következõ eszten-
dõkben sem lesz hiány. Tervezik ener-
getikai pályázatok benyújtását, melyek
elsõsorban városunk, intézményeink
villanyszámláját csökkentik majd, a
buszvégállomás felújításának folytatá-
sát, a régi konyha bontását és területé-
nek rendezését. A sporcsarnok mellet-
ti terület rehabilitálását, tanuszoda épí-
tését is elhatározta a testület. Ez utób-
bi azonban egy hosszadalmasabb fel-
adat, valószínûleg az 5 éves ciklus so-
rán valósul meg.

KÖZMEGHALLGATÁS SZÉP SZÁMÚ ÉRDEKLÕDÕVEL

A város jövõjét meghatározó gaz-
dasági program elõkészítése okán
egyeztetõ találkozót szervezett dr.
Horváth Klára polgármester novem-
ber 25-ére. A kerekasztal-beszélge-
tésre az újonnan megalakult grémi-
um tagjain túl az októberi helyi ön-
kormányzati választásokon  induló
jelölteket is meginvitálták annak ér-
dekében, hogy megvitassák a tele-
pülés jövõjét meghatározó megvaló-
sítható ötleteket, valamint, hogy
összeállítsák Bábolna öt évre szóló
gazdasági programjának alapjait.

Bierbauer Imre azt hangsúlyozta:
Bábolna agrár jellegébõl fakadóan tá-
mogatni kell minden olyan gazdasági
szereplõt, vállalkozást, mely letelepe-
dést tervez és munkalehetõséget biz-
tosíthat a helyi lakosságnak.   A volt is-
kolaigazgató azt is hozzátette: legfõbb
prioritás, hogy az intézmények a meg-
szokott szinten mûködjenek, melyhez
reményei szerint a gyermeklétszám is
elegendõ lesz. Szerinte az egészség-
ügyi ellátás terén, az utak minõségével
és a város belvíz és a csapadékvíz el-
vezetésével kapcsolatban van még
tennivalója az önkormányzatnak. 

Zábrádi János – a megújuló energia-
forrásokra koncentrálva – az intézmé-
nyek energiafogyasztását csökkentõ
beruházásokat helyezné elõtérbe a vá-
rosi kassza érdekében.

Martonosi Dániel a sportcsarnok
melletti üres terület hasznosításával
kapcsolatban foglalt állást: véleménye
szerint egy futópályával, parkosított

környezettel sokkal kulturáltabb képet
kaphat a városközpont. Szerinte az ön-
kormányzatnak nagyobb figyelmet kel-
lene fordítania a helyi iskolázott, értel-
miségi fiatalokra: akik letelepedésük-
kel ugyancsak a város gazdasági mu-
tatóit gyarapíthatnák. Jakusné
Udvardy Hedvig felszólalásában a he-
lyi adottságokat számbavéve erõsítené
a helyi gazdaságot: egy esetleges ker-
tészettel, ökopiac létrehozásával, me-
lyeket a foglalkoztatást serkentõ meg-
oldások közé sorolt.

A fiatalok letelepedését ösztönzõ le-
hetséges lakásépítések, motiváló tá-
mogatások, valamint a turizmus szinte
valamennyi véleményezõ felszólalásá-
ban szerepelt. 

Lukáts Péter ez utóbbi kapcsán kifej-
tette: a sokak szerint üdvözítõ megol-
dásként emlegetett turizmus nem le-
hetséges megfelelõ programok, tradi-
cionális események sora, hagyomá-
nyok, megfelelõ környezet és
hosszútávú stratégiai terv nélkül. Vég-
kifejlettként arra is utalt, hogy a turiz-
mussal kapcsolatos elképzelésekhez
a megfontolt önkormányzati gazdálko-
dáson túl a Ménesbirtokkal való kap-
csolaton is javítani kell. Hangsúlyozta:
a helyi intézmények mûködtetése és
az elképzelések tárháza megfelelõ
anyagi forrást és fegyelmezett gazda-
sági magatartást kíván az önkormány-
zattól. 

Veresné Szkocsek Mária a vállalko-
zóbarát önkormányzat kialakítását
szorgalmazta, gondolatmenete szerint
a vállalkozások erõsödése munkahely-

teremtést és a fiatalok letelepedését,
(megfelelõ gyermeklétszámmal) az in-
tézmények fejlõdését is jelentené. Az
öt éves tervek közé felszólalásában a
tanuszoda kialakítását is megemlítette.
Szepesi Tamásné a rendelõ épületé-
nek korszerûsítését részesítené elõny-
ben, de szólt a játszóterek ügyében és
a segélyeztetést sem felejtette a témák
közé sorolni. 

Dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
kiegészítette: a tanuszodát a tovább-
fejlesztés lehetõségével kell kialakítani,
és a régi konyha épületének lebontása
helyett az újrahasznosítás ötletével állt
elõ. Popovics György elmondta: a gaz-
daságfejlesztésnek nagy szerepe lesz
ebben a ciklusban. A város vízelveze-
tési problémáira a leköszönt képviselõ
ugyancsak reflektált, elsõ lépésként a
vízelvezetés infrastrukturális háttér-
ének felmérését javasolta, majd a helyi
sport támogatását megköszönve to-
vábbi támogató magatartásra ösztö-
nözte a grémiumot. 

Dr. Horváth Klára polgármester ösz-
szegzésként a turizmus kapcsán ki-
emelte: az önkormányzat széppé, biz-
tonságossá tudja tenni a várost, de
idegenforgalmát, turizmusát a
Ménesbirtok nélkül nem tudja fejlesz-
teni 

A civil szervezetek és a helyi intéz-
mények igényeivel összeálló gazdasá-
gi program hamarosan elérhetõ lesz a
város honlapján, és elõrevetíthetõ,
hogy a jövõben is teret ad a városveze-
tés hasonló egyeztetõ fórumoknak. 

EGYEZTETÉS MENTÉN RAJZOLÓDIK A JÖVÕKÉP
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Az Alapítvány 11 évvel ezelõtt azért
alakult, hogy támogassa a helyi iskolá-
sokat, nyugdíjasokat, a volt Bábolna
Rt. dolgozóit és bábáskodjon különfé-
le rendezvények létrejöttében. Az évek
során számos alapítvány olvadt bele a
szervezetbe, így annak céljai is módo-
sultak. Nem változott azonban a 100-
120 millió forintos alaptõkéjük, amit el-
költeni nem lehet, így csupán a pénz
hozamát oszthatják szét a támogatás

igénylõi között. A banki kamatok csök-
kenése miatt a támogatási összeg év-
rõl évre kevesebb. A támogatottakat
több csoportba osztották. – A legna-
gyobb létszámban a nyugdíjasok, illet-
ve a Bábolna Rt-tõl nyugdíjba vonultak
vannak, akik közt nem csak helyiek
vannak, de más településen élõk is.
Akik pályáztak, azok 2000 forintos tá-
mogatást kapnak egyszeri támogatás-
ként. Emellett támogatják a bábolnai

középiskolásokat, összesen 59 fiatalt
1500 Ft/fõ/hó-val, a felsõoktatásban ta-
nuló 14 diákot 3000 Ft/fõ/hó-val és há-
rom kitûnõ tanulót 1500 Ft/fõ/hó-val –
magyarázta dr. Bacsárdi József aljegy-
zõ. A kuratórium ülésén döntöttek ar-
ról, hogy támogatják a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ kirándulását, il-
letve a Magyar Vöröskereszt helyi szer-
vezetének ünnepi csomagosztását. A
tagok határoztak arról, hogy a rendel-
kezésükre álló pénzösszeget lekötik. A
meglévõ tõkén kívül az Alapítvány
egyéb pénzösszegekkel is rendelke-
zik, ezek fõleg a helyi vállalkozásoktól,
cégektõl, illetve az adó egy százaléká-
nak felajánlásából érkeznek.

ÜLÉSEZETT A BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
Ez évi utolsó ülésén a támogatási kérelmekrõl, az ösztöndíj- és nyug-

díjas pályázatokról döntött a Bábolnáért Közhasznú Alapítvány kurató-
riuma. A szervezet még 2003-ban alakult, feladatai és támogatottjai szá-
ma egyre nõtt, csökkent azonban az a pénzösszeg, amibõl gazdálkod-
hatnak.

KKaarrááccssoonnyyii  AAnnggyyaallookk
„A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban.”

A karácsony nem csupán egy ünnep-
nap az év végén, nem lehet csak egy nap
a sok közül, nem múlik a huszonnegye-
dik óra leteltével. Mert a karácsony egy
érzés. A szeretet érzése.

A szeretet, a család, a gyertyák és a
csillagszóró fénye, a fenyõillat, az ünnepi
teríték, a karácsonyi dallamok és a cso-
magolópapír zörrenése – az ember egy
pillanatra elmereng és maga elõtt látja az
otthoni családi képet.

Ez a kép azonban nem mindenkinek adatik meg. Hol a kará-
csonyfa, hol a díszek a fáról, hol az ünnepi teríték hiányzik. Van,
ahol egy nyomasztó életérzés uralkodik a családon, mert tönkre
ment a mosógép, mert a szolgáltatót várja, aki ünnepre való te-
kintet nélkül jön és kikapcsol áramot, gázt.

Vettem egy karácsonyfát – kicsi, de szép. Amikor megvettem,
úgy éreztem, mintha az én kicsi karácsonyfámtól egyszeribe
megenyhült volna az élet szigorú arca, és a reménység, meg a
jövendõ beléptek ünnepelni a lelkembe.

Az én karácsonyfámnak már meg van a helye. Az én angyal-
kám már megtalálta azt a családot, azt a gyermeket, azt a szülõt,
akinek épp erre volt szüksége és ezzel boldogabban, megnyu-
godva készülhet az ünnepekre.

Még csak gondolat volt a fejemben a karácsonyi angyal életre
keltése, amikor felbukkant az elsõ önzetlen segítõ. Hiszem, hogy
nem csak mi vagyunk azok, akik megtehetik és megteszik a se-
gítségnyújtást a köztünk élõ emberek és családok részére.

A szeretet hosszútûrõ, kegyes; a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Lehet csöndben és
név nélkül, de névvel felvállalva is várom mindenki jelentkezését,
aki segíteni tud és akar! 

– http://www.facebook.com/babolnaiangyal
Karácsonyi  Angyal

ELKÉSZÜLT BÁBOLNA
2015-ÖS FALINAPTÁRA, 

mely átvehetõ
a Bábolnai Közös

Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási idõben.

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

Óév búcsúztató
batyus bált 

rendez a Szabadidõközpontban
nyugdíjasok számára

2014. december 29-én 17 órai kezdettel, 
melyre tisztelettel meghívjuk Önt!

Berkesné Szûcs Ágnes
intézményvezetõ

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



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu6

2014. december

A segítõk napján egy szál virággal és egy finom va-
csorával köszönte meg az önkormányzat a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak és a Magyar Vö-
röskereszt bábolnai szervezete önkénteseinek és vér-
adóinak az egész éves áldozatos munkáját. Az ese-
ményre november 20-án az Ötösfogat étterem Pettkó-
termében került sor. 

– Nem kezdem el felsorolni, hogy mi mindent tesz a helyi
fiatalokért, középkorúakért és az idõsekért a helyi Család-
segítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat, hiszen akkor egy órán
keresztül beszélnék errõl. Örömmel mondhatom, hogy po-
zitív visszajelzést kapok a lakosoktól arról, hogy az intéz-
mény dolgozói milyen jól végzik munkájukat. A Vöröske-
reszt a fesledõfélben lévõ szociális hálót foltozza, önkéntes
munkával, a szeretet jegyében. A két szervezet eddig is so-
kat tett, a jövõben azonban még további segítséget szeret-
nék kérni. Ehhez az önkormányzat igyekszik segítséget
nyújtani – mondta az ünnepségen dr. Horváth Klára. A Bá-
bolnai Alapszolgáltatási Központ egy kis létszámú intéz-
mény, mindössze hat fõ látja el az igen széles feladatkört. –
Az ellátottjainktól minden nap visszajelzést kapunk a mun-
kánkról, de azért nagyon jól esik, hogy ezen a napon külön
köszönt bennünket az önkormányzat. A szociális szférában
rengeteg empátiára, kitartásra, türelemre, kedvességre és
kiegyensúlyozottságra van szükség. Illetve nem árt a mo-
solygós arc sem. A statisztikai adatok alapján azt tudom
mondani, hogy az ellátottaink száma évrõl évre növekszik –
tudtuk meg Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõtõl.
Ugyanilyen áldozatos sok türelmet és kitartást igénylõ mun-
kát folytatnak a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének
önkéntesei is. – Harminc taggal funkcionálunk jelenleg.
Szûkös anyagi lehetõségeink mentén igyekszünk segíteni a

rászorulókon. Az ünnepek közeledtével fõleg egy kis cso-
maggal, némi édességgel. Emellett szervezzük a véradáso-
kat, tervünk, hogy minél több fiatalt szólítsunk meg, hiszen
folyamatosan csökken a véradók száma – mondta el
Szedlacsekné Búza Ildikó, aki idén lett a szervezet elnöke.
Számára mindig is fontos volt az elesettek segítése. Váro-
sunk egyik legnagyobb véradója, Homonnai Ferenc is ott
volt az ünnepségen, aki saját bevallása szerint fél a tûtõl. –
A századik véradáson vagyok túl. Elõször a 80-as években
vettem részt véradáson, hogy katonaként megkapjam a ki-
menõmet. Ma már azonban a segítõ szándék vezérel, illet-
ve azt tapasztaltam, hogy a szervezetemnek is szüksége
van a vérfrissítésre. Így évente 3-4 alkalommal elmegyek
vért adni – tudtuk meg Homonnai Ferenctõl. A segítõk va-
csoráján egy kis mûsorral is kedveskedtek az ünnepeltek-
nek. Az Anonim drámacsoport két tagja szavalt el egy-egy
verset.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ feladata az ellátá-
si területén felmerülõ, a személyes gondoskodás körébe
tartozó, kielégítetlen szükségletek felmérése, illetve a
szükségletekhez igazodó új ellátási formák létrehozásá-
nak szorgalmazása a fenntartó felé. 

A szolgáltatás célja a gondozásra szoruló ember szük-
ségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét
és fajtáját a segítségre szoruló ember testi, lelki és szoci-
ális állapota határozza meg. 

Ezért november hónaptól kezdõdõen intézményünk
dolgozói a Bábolnai Vöröskereszt helyi szervezetének ak-
tivistáival karöltve megkezdték a településünkön lakó
idõs, egyedül élõ, beteg emberek helyzetének feltérképe-

zését. Végiglátogatjuk mindazokat, akiknek segítséget
nyújthatunk az általunk kínált szociális ellátásokkal. Tájé-
koztatást nyújtunk a szociális étkezés, a házi segítség-
nyújtás és az idõsek nappali ellátásának igénybevételi le-
hetõségeirõl. Természetesen a külterületen élõ lakosok
sem maradhatnak ki ebbõl a felmérésbõl, munkatársaink
õket is felkeresik, és segítséget kínálnak számukra is. 

Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idõsek klubjá-
ban történõ ellátások lehetõvé teszik, hogy az idõs embe-
rek a lehetõ legtovább otthonukban maradhassanak, illet-
ve elkerülhessék a tartós bentlakásos intézményben törté-
nõ ellátásukat.

Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ

Lapunkat rendszeresen keresik meg jóérzésû bábolnai-
ak, akik arról panaszkodnak, felelõtlen emberek – inkább
vandálok – gyakran teszik tönkre köztéri értékeinket, pado-
kat, villanyoszlopokat, szeméttárolókat, közlekedési táblá-
kat, sõt, gyakorta kisebb fákat tördelnek ki. Sokan a hétvé-
gi „láthatatlan” bulizó fiatalokat teszik felelõssé a történte-
kért, hiszen hétfõnként virradóra tapasztalják meg az éjsza-
kai ámokfutók eredményes munkáját. Azon túl, hogy az ön-
kormányzatnak sok pénzébe kerül a köztéri tárgyak javítá-
sa, helyreállítása, egy-egy elsõbbségadás kötelezõ tábla
megrongálása komoly balesetveszélyt teremt. A fákat tör-

delõk pedig nemcsak esztétikai élményt rombolnak, de egy
élõ szervezetet ölnek meg, a jövõ oxigéntermelõit gyilkol-
ják.

Minap az Ácsi úton felújított, de még nem üzemelõ ingat-
lan – volt cukrászda és fagyizó – tulajdonosa mesélte felhá-
borodva, hogy az általuk ültetett facsemeték egyikének
csak rövid életet szavazott meg valaki. Talán egy napot sem
ért meg a fa, máris brutalitás áldozatává vált. Most már én
is kíváncsi vagyok, ki, vagy kik azok, akik haragszanak nö-
vényeinkre. Reméljük, a városban bõvülõ kamerarendszer
tiszta képet ad róluk.

KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK

RONGÁLNAK - DE MI ÉRTELME?

ÖSSZEFOGÁS A SEGÍTSÉG ÉRDEKÉBEN
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November 28-án nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre a Ko-
márom-Esztergom Megyei Zeneis-
kolák Rézfúvós Fesztiválja a 20 éves
bábolnai Ritmus Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola rendezésében.

Az 1998-óta hagyományosan min-
den második évben megrendezett
eseményen idén kilenc megyei zeneis-
kola képviseltette magát. A minõsítõ
verseny egyben tehetségkutatóként is
funkcionál, amelyen a rézfúvós növen-
dékek bemutathatják tudásukat a zsûri
és a szakmai közönség elõtt.

Bánfi Csaba, a bábolnai mûvészeti
iskola vezetõje szerint a zene „soha
nem fog kimenni a divatból”. Amint azt
lapunk számára elmondta, a jó képes-
ségû diákok számára mindig lesz lehe-
tõség, hogy fejlõdjenek és sikereket
érhessenek el. A bábolnai zeneiskola
indulása óta eltelt közel két évtizedben
számos tehetséges muzsikus került ki
az intézménybõl. 

A tehetséges gyerekek között egyre
több a lány, hiszen a hiedelemmel el-
lentétben a rézfúvós hangszerek nem
csak férfiaknak készültek. A szervezõk

most is arra törekedtek, hogy minden
szereplõ megelégedéssel és pozitív
megerõsítéssel térhessen haza a ver-
seny után. 

A szakértõ zsûriben Sztán István
trombitamûvész, a budapesti Weiner
Leó Zenemûvészeti Szakközépiskola
tanára és Molnár Gyula kürtmûvész, a
gyõri Széchenyi István Egyetem zene-
mûvészeti fakultásának docense érté-
kelte a produkciókat. A zsûritagok sze-
rint minden versenyen az elõzõekhez
képest egy picivel jobb produkciók
születnek, fejlõdés látszik. A tehetsé-
ges gyerekek – szüleik és tanáraik tá-
mogatásával – szorgalommal és kitar-
tással országos vagy nemzetközi ver-
senyre is eljuthatnak.

A rendezvény magas színvonalát
mutatja, hogy tíz bronz-, hat ezüst- és
négy aranyminõsítés mellett két feszti-
váldíjat is odaítélt a zsûri: Zipperer
Benjámin és Solymosi Dániel trombita-
játékát magasan színvonalú, profi elõ-
adásnak értékelték.

November 26-án totyogó gyerme-
kek és szüleik vették birtokba az általá-
nos iskola mûvészeti termét, ahol az
immár hagyománynak számító cse-
csemõgondozási és gyermekápolási
vetélkedõ került megrendezésre.

A felhívásra kilenc csapat jelentke-
zett, akik frappáns neveket választot-
tak maguknak. Bogyó, Csigabigák,
Csoda, Liru, Mészikék, Pocak, Rossz-
csont, Voluntas és Zsomi fantázianevû
csapatok születtek. A háttérben az ap-
róságok önfeledten játszottak, a szü-
lõkkel érkezõ családtagok, barátnõk
pedig lelkesen szurkoltak.

Elõször egy totóval tesztelték az el-
méleti tudást, majd a gyakorlati bemu-
tatón a kiosztott feladatokat a zsûri
elõtt kellett minél ügyesebben megol-
dani. A feladványok között fürdetés,
évszaknak megfelelõ ruházat összeál-
lítása, lázcsillapítás, sebesülések ellá-
tása, stb szerepeltek.

Mindenki nagyon jól teljesített, a bát-
rabb jelentkezõk mondókákat, ringató-
kat is elõadtak, melyekért természete-
sen plusz pont járt.

A folytatásban kifejtõs kérdéseket
kaptak a versenyzõk, melyek során
például a helyes hozzátáplálásról, böl-
csõdei beszoktatásról vagy a kötelezõ
védõoltásokról kellett részletesen be-
számolni. Ezután villámkérdésekkel
„bombázták” a csapatokat, ahol a he-

lyes válasz mellett a gyorsaság is szá-
mított. 

Dr. Kiss Katalin házi gyermekorvos
szerint az új információk megszerzése,
és a régiek felelevenítése miatt is na-
gyon hasznos egy ilyen rendezvény. A
szülõk értesülhetnek az újdonságokról
(például a védõoltások terén), meg-
oszthatják tapasztalataikat, és köze-
lebb kerülhetnek egymáshoz. Az itt
megszerzett tudás a gyermekorvos, il-
letve a védõnõ munkáját is segíti.

A vetélkedõ végére a Bogyó csapat
bizonyult a legjobbnak, de minden
résztvevõ oklevelet és apróbb ajándé-
kokat kapott. A jutalmakat szponzorok

ajánlották fel, melyekért hálásak a
szervezõk. Díjazták a legaktívabb
anyát, és a legtürelmesebb apukát is.

A búcsú elõtt Bierbauer Imréné
megköszönte Dr. Kiss Katalin gyer-
mekorvos, Hérics Józsefné védõnõ és
Kuti Erika gyermekkörzeti asszisztens
munkáját is, hiszen a rendezvény nél-
külük nem jöhetett volna létre. 

Támogatók: Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft., Bernáth Tibor és
családja, Bérci Balázs, Dr. Dezsényi
Attila és családja, Hegyhát BR Kft.,
Hérics Józsefné, Dr. Kiss Katalin,
Kozma Ágnes, Mária Patika, Numil
Kft., Polgármesteri Hivatal Bábolna

MEGYÉNK IFJÚ RÉZFÚVÓSAI VERSENGTEK

CSECSEMÕGONDOZÁS, GYERMEKÁPOLÁS
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Alig gyõzték gyártani a tanító nénik a kis mézes falat-
kákat, annyira ízlett az alsósoknak a finomság, amit az
egészséghéten kóstolhattak meg Parizek Zoltán mé-
hész jóvoltából. Természetesen nem ez volt az egyetlen
program, az iskola több elõadással és játékos vetélke-
dõvel készült. 

November az egészség hónapja, iskolánkban pedig ha-
gyomány, hogy ilyenkor egy egész hetet szentelnek a témá-
nak, külön az alsó és külön a felsõ tagozaton. A kicsik játé-
kos formában, sok-sok mozgással tarkítva ismerkedhettek
a gyógynövényekkel, tovább bõvíthették ismereteiket a tisz-
tálkodás terén, a rendõrség munkatársától sok hasznos in-
formációt szerezhettek a biztonságos közlekedésrõl és az
otthon tartózkodásról. – Zenés tornával indult a hét, hiszen
a mai fiatalok rengeteg idõt töltenek a számítógép vagy a
tévé elõtt, így arra szerettük volna ösztönözni õket, hogy
menjenek ki gyakrabban a friss levegõre és mozogjanak
minél többet. Szerdán a védõnõ, Marika néni tartott szá-

mukra egy elõadást a helyes tisztálkodásról, illetve a kör-
nyezetünk tisztán tartásáról. Második alkalommal látogatott
el hozzánk Fábiánné Tóth Hedvig természetgyógyász, aki
most négy ismert gyógynövényrõl beszélt az alsósoknak.
Ezeket a növényeket a gyerekek ismerték már, most a fel-
használásukról tanulhattak – mondta el Pillérné Fekete And-
rea pedagógus. Elõször jött el a kicsikhez a rendõrség
munkatársa, aki nem csak a közlekedésben rejlõ veszé-
lyekre hívta fel a figyelmet, de azt is megtudhatták tõle a
gyerekek, hogyan kerülhetik el a háztartási baleseteket.
Igen nagy sikere volt a mézkóstolásnak, a lurkók többfajta
mézet ízlelhettek meg, a tanító nénik alig gyõzték a kóstoló
falatkák gyártását. – Az egészséghéthez kapcsolódóan egy
tisztasági versenyt is hirdettünk az osztályok között. Azt vet-
tük észre, hogy hatalmas változáson estek át az osztályok
és a szekrények is, tehát a gyerekek igen is tudnak rendet
csinálni – tette hozzá a tanárnõ. Az alsósok a hét minden
programjába örömmel és aktívan bekapcsolódtak, így az
most is elérte célját, hiszen sok mozgással és rengeteg já-
tékkal a kicsik is sokat tanulhattak az egészséges életmód-
ról.

AZ EGÉSZSÉG HETE AZ ALSÓBAN MÉZES FINOMSÁGOKKAL

A novemberi egészséghónap kapcsán az általános is-
kola felsõ tagozatos diákjainak témanapot szerveztek
november 21-én, ahol az egészséges életmódé és a
mozgásé volt a fõszerep, de elõkerültek olyan a fiatalo-
kat érintõ problémák mint az internetezés és a drog-
használat veszélyei. 

Ahogy Hegyi Dóra pedagógus fogalmazott, minden év-
ben úgy állítják össze a programot, hogy az a tanulók szá-
mára érdekes és tanulságos legyen. Így került most elõtér-
be a helyes internethasználat és a drogprevenció, hiszen

ezek egyre korábbi életszakaszban veszélyeztetik a gyere-
keket. A témanapra a rendõrség bûnmegelõzési osztályá-
nak munkatársait hívták meg elõadónak, de ismertették
munkájukat a kisbéri mentõállomás dolgozói is, akik éppen
egy bevetés után érkeztek meg az iskolába. A péntek ter-
mészetesen mozgással kezdõdött és azzal is zárult. – Elõ-
ször bemelegítettünk, majd egy futóversennyel indítottuk a
napot. A mozgás serkenti az agymûködést, ami jobb kon-
centrációt eredményez. Ez meg is látszott a TOTÓ-
kitöltéseken. Bár a sikerhez az érdekes elõadások és az ér-
deklõdõ diákok egyaránt hozzájárultak – tudtuk meg
Csongrádi Péter testnevelõtõl. Az internet veszélyeirõl és a
függõségek elleni harcról is sok hasznos információt gyûjt-
hettek a fiatalok, aminek köszönhetõen a jövõben elkerül-
hetik az áldozattá vagy az akaratlan bûnelkövetõvé válást. –
Az egészséges életmód egyik alapfeltétele a helyes táplál-
kozás. Úgy gondoljuk, hogy a gyerekek kevés gyümölcsöt
fogyasztanak, ezért arra gondoltunk, hogy közösen elké-
szítve a gyümölcstálakat, azok elfogyasztása is jobban esik
majd a csapatos testmozgást követõen. A fiatalok igen kre-
atívak voltak, nagyon szép alkotások születtek – mondta
Hegyi Dóra. A témanap a versenyszellem fenntartása érde-
kében mozgással ért véget, a feladatban az iskola pedagó-
gusai is szerepet kaptak.

TÉMANAP AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL
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MERRE TOVÁBB?
Az általános iskola nyolcadik évfolyamos diákjainak egy-
re gyakrabban teszik fel a címként szereplõ kérdést, hi-
szen hamarosan itt az ideje, hogy pályát, középiskolát
válasszanak. A döntés nem egyszerû, hiszen több dol-
got is mérlegelni kell. A diákok elképzeléseit, vágyait
össze kell hangolni az érdemjegyekkel, a központi írás-
beli vizsgán elért eredménnyel. Fontos azt is számba
venni, hogy a majd megszerzett képesítést, hogyan le-
het összehangolni a munkaerõpiaci kereslettel. A Bábol-
nai Általános Iskola  kiemelt feladatai közé tartozik a pá-
lyaválasztás segítése 

Melyek a segítségnyújtás formái ?
– felvételi elõkészítõ foglalkozások magyar nyelv és iro-

dalomból, illetve matematikából 7–8. évfolyamon
– osztályfõnöki órák keretében pályaorientációs beszél-

getések
– látogatás a Pályaválasztási kiállításra Tatára. Itt a kü-

lönbözõ iskolatípusokkal és szakmákkal ismerkedhet-
nek a tanulók.

– SULIBÖRZE – a rendezvény célja, hogy a diákok meg-
ismerjék elsõsorban a gyõri középiskolákat, az intéz-
mények felvételi követelményeit, a diákéletet a leg-
szakavatottabbaktól, az ott tanító pedagógusoktól és
az ott tanuló diákoktól.

– pályaválasztási szülõi értekezlet 
– a középiskolák nyílt napjai
– üzem- és gyárlátogatások
Az iskola vezetése, az osztályfõnökök és a pályaválasz-
tási felelõs szívesen nyújtanak segítséget szülõnek, di-
áknak egyaránt a pályaválasztással kapcsolatos kérdé-
sekben.

A felvételi eljárás rendje, ütemezése:
2014. december 9. A tanulók jelentkezése a központi
írásbeli felvételi vizsgára
2014. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó
Programba a pályázatok benyújtása
2015. január 17. 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsga
2015. január 22. 14 óra Pótló központi írásbeli felvételi
vizsga
2015. február 13. Az általános iskola továbbítja a tanu-
lói jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapot
2015. február 17- március 6. A szóbeli meghallgatások
az általános felvételi eljárás keretében
2015. március 11. A középfokú iskola eddig az idõpon-
tig nyilvánosságra hozza a jelentkezõk felvételi jegyzékét
2015. március 16-17. A tanulói adatlapok módosításá-
nak lehetõsége
2015. március 18. Az általános iskola megküldi a módo-
sított tanulói adatlapot a Felvételi Központnak
2015. április 24. A középfokú iskolák megküldik a felvé-
telrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõk-
nek
2015. május 4. A rendkívüli felvételi eljárás kezdete
2015. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott
jogorvoslati eljárás befejezése
2015. június 24–26. Beiratkozás a középfokú iskolába

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

A szülõk minden évben bepillantást nyerhetnek az is-
kolában folyó munkába, megnézhetik, hogyan teljesít az
órán csemetéjük, milyen módszerekkel oktat a pedagó-
gus, milyen hangulatban telnek az órák. A legtöbb anyu-
ka és apuka az alsó évfolyamosok óráit látogatja, a fel-
sõbb évfolyamokban sem a szülõk érdeklõdése csap-
pan meg, inkább a gyerekek kérik meg felmenõiket,
hogy ne vegyenek részt a nyílt napon. 

Idén november 4-e és 6-a között tartotta meg nyílt napját
a Bábolnai Általános Iskola. Évek óta jól bevált módszer,
hogy az õszi szünet után ülhetnek be a szülõk a tantermek-
be, hogy figyelemmel kísérjenek egy-egy órát. Kedden és
szerdán az alsósok szülei tekinthettek be az elsõ két órára,
csütörtökön pedig a felsõsök szülei nézhették meg az elsõ
három órát. Ahogy Peresztegi Gáborné igazgatónõ fogal-
mazott, a pedagógusok ilyenkor nem kirakatórát tartanak,
hanem azt mutatják meg, hogyan is zajlik a mindennapok-
ban a tanítás. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb
érdeklõdõ az alsó évfolyamokon van, így ott két napot
szántak a programra, hiszen minden család életében nagy
változás, amikor a gyerkõc óvodából iskolába megy. Nem
ritka, hogy az anyukák és apukák mellett a nagyszülõk is
beülnek az órákra. – Az elsõ két évfolyamon az érdeklõdés
90-100 százalékos. A felsõbb évfolyamokban sem a szülõk
érdeklõdése csappan meg, sokkal inkább a gyerekek kérik
meg õket, hogy ne jöjjenek el a nyílt napra. Ez az életkori
sajátosságukból fakad. Több szülõ is kíváncsi volt az
ötödikesek nyílt óráira, a 6. a. osztályban is nagy volt az
érdeklõdés. Ilyenkor a szülõk megfigyelhetik az egész osz-
tály munkáját, azt, hogy a saját gyermekük hogyan teljesít,
milyen a pedagógus személyisége, milyen az adott óra
hangulata – magyarázta az igazgatónõ. A nyílt napon a leg-
kevesebben a nyolcadikosok óráit tekintették meg, ott
egyébként is már a pályaválasztás került elõtérbe. 

SZÜLÕK AZ ISKOLAPADBAN

V Á RO S U N K
K A R Á C SO N Y A

2014. december 19-én
15 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.

16.45 órától a Cseperedõk Néptánccsoport 
karácsonyi mûsorát tekinthetik meg. 

17 órától a mûvészeti iskola mûsorában
gyönyörködhetnek.

A mûsort követõen forró teával és forralt borral
kínálunk minden kedves jelenlévõt.
Szeretettel várunk  mindenkit!
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Az egészségre nevelés egész évben jelen van a Száz-
szorszép Óvoda és Bölcsõde mindennapjaiban, ám no-
vemberben  külön hangsúlyt fektetnek rá.Idén is egy egész
hetet szenteltek az egészséges életmód, a helyes tisztálko-
dás és fogápolás népszerûsítésének. A hét elsõ napjaiban
különbözõ intézményekbe látogattak, ahol testközelbõl is-
merkedhettek meg a gyógyítás és a
testápolás folyamataival.

Szerdán Fodor Tibor méhész látoga-
tott el az óvodába, aki a méhészetrõl
és a méz jótékony hatásairól tartott
elõadást. Az ovisok érdeklõdéssel
hallgatták a szakembert, aki meghozta
a kedvet a mézfogyasztáshoz.

Csütörtökön Hérics Józsefné védõ-
nõ, és dr. Vámos Gábor fogorvos láto-
gatta meg az ovisokat. Marika néni az

egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságát hangsú-
lyozta az elõadásában. A védõnõ az egészségnevelési hét
szervezésében is aktívan részt vesz, hiszen õ születésük
óta közvetlen kapcsolatban áll a kisgyermekekkel. Felhívta
a figyelmet a bõr és a ruházat tisztán tartására, a sok gyü-
mölcs és zöldség fogyasztására és a megfelelõ mennyisé-
gû mozgásra. Az egyik csoportban színpompás gyümölcs-
tálak is készültek, amelyeket késõbb együtt fogyasztottak

el. Nagy izgalommal várták a kicsik dr.
Vámos Gábor elõadását, aki a magá-
val hozott tárgyakkal szemléltette a he-
lyes fogmosás és fogápolás technikáit,
majd késõbb a rendelõjébe is meginvi-
tálta az óvodásokat. 

Rengeteg élménnyel, tapasztalattal
gazdagodva zárult a hét, amely min-
denkit újból megerõsített az egészsé-
günk megõrzésének és az egészséges
életmód fontosságában.

KAROLA NÉNI SZALMAKINCSEI
Mások számára értéktelennek tûnõ dolgokból Karola

néni igazi kincseket varázsol. Szalmából fon szakajtó-
kat, aratókoszorúkat, karácsonyfa díszeket és angyalká-
kat. Ezeket a meseszép alkotásokat hozta most el a
Százszorszép Óvoda apróságainak, akik az ovigalérián
meg is találták kedvencüket. 

Szabó Karola néni ma már népi iparmûvész, korábban
óvodavezetõként tevékenykedett Gyõrben. Egy alkalommal
régi mestereket hívtak, akik közt volt egy alföldi szalmafonó.
Ez felélesztette benne gyermekkori emlékeit, hiszen
Kapolcsról származik, ahol tevékenyen kivette részét a pa-
raszti gazdálkodásból. – Elhatároztam, hogy megtanulom a
szalmafonást. 15 éve gyarapítom a tudásomat, ennek kö-
szönhetõen jutottam el a világ számos pontjára, oktatok
Svájcban, Hollandiában és Németországban. Ezt a tevé-
kenységet ma már kevesen mûvelik, hiszen rengeteg elõ-
munka van vele. A szalmaszálakat egyesével kell learatni, a
legfinomabb szálakat Erdélybõl hozom. A hagyományos
termékek, így a szakajtók és az aratókoszorúk mellett
igyekszem megfelelni a mai kor igényeinek. Ehhez renge-
teg kreativitás kell – tudtuk meg Karola nénitõl. A szalmához
hasonló természetes anyagok a gyerekekhez is közel hoz-
hatóak. A legkisebbek feldarabolják, nyakláncot vagy kará-
csonyi füzért készítenek belõle, a nagyobbak pedig angyal-
kákat. – A szegény ember mindig abból csinált valamit, ami-
je volt. Ezért szoktam mondani, hogy a szalmából is igazi
kincsek készíthetõk – tette hozzá a népi iparmûvész, aki
ezeknek a kincseknek egy szeletét hozta el városunk legki-
sebbjeinek.

MÁRTON-NAP LAMPIONOKKAL
Egy egész héten át foglalkoztak a Márton-napi hagyo-

mányokkal a Százszorszép Óvodában. A kicsik dalokat,
mondókákat és verseket tanultak, az esemény fénypont-
ját pedig a lampionos felvonulás jelentette, melyhez sok
helybéli is csatlakozott. 

Az óvoda pedagógiai programjának fontos része a neve-
lés a mûvészetek eszközeivel, ezen belül a hagyományok
ápolása. A Márton-napot immár negyedik éve szervezik
meg az intézmény berkeiben, ahol a gyerkõcök koruknak
megfelelõen ismerkednek a legendával, a kisebbek fõleg a
nap mezõgazdasági jelentõségérõl mesélnek az óvó nénik,
míg a nagyobbak a püspökké válás történetét tanulhatják
meg, mindezt sok mondókával, verssel, dallal kiegészítve.
A csoportok a felvonulás elõtt elkészítik a saját lámpásaikat,
a munkálatokba mindig bevonják a szülõket is. – Az óvó
nénik kreativitásán múlik, hogy egy-egy csoport lámpása
milyen formát kap, de mindig nagyon szép és egyedi alko-
tások születnek. A lámpások papír vagy üveg alapúak, a ki-
csik azokat a technikákat alkalmazzák, amiket megtanultak,
vágnak, tépnek, ragasztanak – mondta el a Százszorszép
Óvoda megbízott vezetõje, Lipótné Horák Valéria. Az intéz-
mény dolgozói az idei esztendõben meglepetéssel készül-
tek, egy árnyjátékot elevenítettek meg az óvoda falán. A
mesejelenetet mondókák és dalok egészítették ki. Ezt köve-
tõen a népes menet elindult a lámpás felvonulásra, a körfor-
galomig rengeteg helyi csatlakozott hozzájuk. A Márton-na-
pi programról nem hiányozhatott a libazsíros kenyér és a
forró tea sem. Az óvó nénik megígérték, hogy a jövõ évi mu-
latságra ismét meglepetéssel készülnek.

EGÉSZSÉGHÉT AZ OVIBAN IS
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Negyvenöt év emlékeit elevenítették fel november 8-
án a helyi általános iskola egykori a és b osztályának
öregdiákjai. Találkozójukat minden ötödik évben meg-
rendezik, bár idén felmerült, hogy jövõre 60 évesek
lesznek, így beiktatnak egy extra ünnepi eseményt. 

A találkozót most is Mogyorósi Józsefné és Tóth-
Petrovszky Éva szervezte meg. Az eseményre összesen ti-
zennyolcan fogadták el a meghívást. A öregdiákok elõször
régi alma materüket tekintették meg, majd egy közös ebé-
det fogyasztottak el a Bástya étteremben. 45 év hosszú idõ,
sokan más városokban telepedtek le Balatonfüredtõl, Sop-
ronon át Budapestig a szélrózsa minden irányába sodorta
õket az élet, éppen ezért tartják fontosnak, hogy legalább
ötévente találkozzanak. A szervezõk örömmel idézték fel di-
ákéveiket. – Jó volt akkor iskolásnak lenni, sokkal összetar-
tóbbak voltunk mint a mai fiatalok. Rengeteget jártunk sza-
valóversenyekre és sportrendezvényekre. A tanárainkat na-
gyon szerettük, jó visszaemlékezni rájuk – mondta Mogyo-
rósi Józsefné. – Az én édesanyám ebben az iskolában taní-
tott, így én egészen pici korom óta rengeteg idõt töltöttem
a falak közt. Emlékszem, hogy mi voltunk az elsõ csoport
Bábolnánk, akik elkezdtünk néptáncolni, volt énekkarunk
is. Fontosnak tartjuk, hogy megmaradjon a kapcsolat a ré-
gi osztálytársakkal, bár nagyon bánt bennünket, hogy sok
bábolnai nem fogadta el a meghívást, sõt még vissza sem

jelzett – tette hozzá Tóth-Petrovszky Éva. A találkozót azért
szervezi közösen az egykor volt a és b osztály, mert az ötö-
dik évfolyamban kettéválasztották õket, így keveredtek. El-
sõként az osztályaikat keresték fel. Ma mindkét terem he-
lyén technikaterem mûködik, azonban, ahogy a szervezõk
elmondták, az épületet felújították, õk azonban még látták
benne az egykori alma mater folyosóit, termeit. Útjuk innen
a Bástya étterembe vezetett, ahol egy közös ebéden idéz-
ték fel 45 év minden emlékét. A szervezõk ígéretet tettek ar-
ra, hogy jövõre talán, de 5 év múlva biztosan megszervezik
az újabb találkozót.

BÁBOLNA LEGIDÕSEBB LAKOSAI
Városunk legidõsebb lakosait köszöntötte dr. Horváth

Klára polgármester és Berkesné Szûcs Ágnes a Szociá-
lis és Gondozási Központ vezetõje november 21-én. 

A település legidõsebb férfilakosa, Tóth Imre üdén, fiata-
losan fogadta látogatóit. Imre bácsi tõsgyökeres bábolnai
lakos, Ölbõ pusztán született és immár 91 esztendeje él itt.

Az elemi iskola elvégzése után
kovácsnak tanult, majd a bábol-
nai gazdaságban kapott mun-
kát. A második világháború ide-
jén Németországba küldték a
gazdaság lovaival, amelyeket a
pusztulás elõl menekítettek meg.
Hazatérése után katonaként
gyakorolta szakmáját a lovak
mellett, majd a határõrség hiva-
tásos állományába került.

1950-ben vette feleségül szin-
tén bábolnai kedvesét, egy fiuk
és egy lányuk született. Ma már

unokáik és dédunokáik körében töltik mindennapjaikat.
Városunk legidõsebb hölgy lakóját, a 98 esztendõs Tör-

köly Pálnét ezúttal betegsége miatt sajnos nem tudták meg-
látogatni. Ida néni Nagyigmándon született, majd tanulmá-
nyai befejezése után Budapesten élt férjével és elsõszülött
lánygyermekükkel. Férje korai halála után az ’50-es évek
elején költöztek településünkre, ahol szakácsnõként és ba-
romfigondozóként tevékenykedett.

Második férjétõl három fiúgyermeke született. 1973-ban
vonult nyugdíjba, azóta a lányánál él.

A Vadvirág néptáncegyüttes tagjai
október elején az ,,Életet az éveknek”
Nyugdíjasszövetség meghívására
Egerbe látogattak, ahol egy nyugdí-
jastalálkozón vettek részt.

A mûvészeti fesztivál elsõ napján kü-
lönféle népi tánc-, és ének elõadáso-
kat tekintettek meg, majd természete-

sen õk is bemutatták tudásukat. A nap
egy zenés-táncos ismerkedési esttel
zárult, ahol az ország minden tájáról
érkezett idõsek között új barátságok
szövõdtek.

A következõ nap lehetõség nyílt egy
kis feltöltõdére a városi fürdõben, dél-
után pedig a Szépasszony völgyébe

látogattak. Itt finom borokat kóstoltak,
amikbõl vásárolni is tudtak. A harma-
dik napon került sor Eger nevezetessé-
geinek megtekintésére. 

Mindenki kellemes élményekkel tért
haza és nagyon élvezte a kirándulást,
ezért örömmel fogadták el a szövetség
újabb meghívását. Tavasszal Balaton-
füredre látogatnak, ahol szintén egy
ilyen témájú fesztiválon vehetnek részt.

NEGYVENÖT ÉV EMLÉKEIT ELEVENÍTETTÉK FEL

NYUGDÍJASAINK EGRI LÁTOGATÁSA
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Mi, gyerekek, nagyon vártuk az elsõ havat. Karácsony tájt ér-
keztek meg nyugat felõl a szürke fellegek, s letették terhüket a he-
gyek koszorúja övezte völgyben, de nem olyan városias, hosszú
szállingózás módján, hanem vastag bunda alá került a táj, a falu.
Az iskolának akkor egyszeribe vége szakadt, a szünidõ kezdetét
nem a kalendárium betûi, hanem az elsõ hó jelentette. Mi már de-
cember eleje óta a reggeli felkelés után azonnal az ablakhoz siet-
tünk, hogy ledörzsölve a jégvirágokat, megláthassuk az elsõ ha-
vat, szabadságunk kezdetét.

Idén sem kellett csalódnunk. Már november végén megjelentek
a fellegek, András-napra már hósipka borította a Kömöge tetejét,
s december közepén egy éjszaka két arasznyi hó hullott, beterített
mindent, s mesevilágot varázsolt a környékre. Hurrá! - rohantunk
vissza az ablaktól, s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan kezd-
tük szõni a szünidei terveket. Kertünk vége a hegyek lábáig
nyúlott, s kukoricacsutkát cipõnkre kötve vígan siklottunk a havon.
Csúszkálással, ródlizással telt az idõ, s este, mikor a konyhában
egybegyûlt a család, hallgattuk az öregek szavát, apám, Márton
tréfálkozásait, a világ gondját, s körülfogott bennünket anyám sze-
retõ gondoskodása. Kezdetét vette a sütés-fõzés, a készülõdés.

Hamarosan itt a karácsony. S mikor apánk egy este azt mond-
ta, hogy másnap levágjuk a disznót, tudtuk, már csak napok van-
nak hátra, s esténként leszakítva a leveles naptár lapjait, mi, gye-
rekek, lestük azt az egyre közelebb kerülõ piros betûs számot.
Már a szánkózás sem volt az igazi, s amíg a férfiak az udvarban
tettek-vettek az állatok körül, mi néztük a konyhaasztal köré kupo-
rodva az anyám keze alól kikerülõ mézes figurákat, cukordíszeket,
apró meglepetéseket.

Titkolózni nemigen lehetett, nem is volt rá szükség. Õszinte vi-
lág volt a miénk, tiszta szándékú, egyszerû szavú. Úgy mondták
otthon: karácsonykor Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk, készü-
lünk, hogy méltónak találjon minket. S az igazi ajándékok ezek az
esték voltak, amikor a család összehajolva, gyerekek és szülõk
közös izgalmával, tréfálkozással az eljövendõ nap örömében ké-
szülgetett.

Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, Dorka húgom odasúg-
ta anyjának: Anya, ugye a Mennyországban is így telnek az esték?
Anyám igenére már tudtuk, eljön õ hozzánk, mint tavaly, tavaly-
elõtt, s amióta csak az eszemet tudom. Aznap szépet álmodtam,
angyalok seperték a havat a behavazott utcán. Egy meglepetés
azonban mindig volt. A fa. Ezt mindig apám hozta, de oly észre-
vétlen, hogy mi, gyerekek sehogy sem értettük, hogyan kerül oda
az asztalra, csak lenyûgözve álltuk körül este a gyertyafényben
alakot öltõ karácsonyfát.

A várt reggelen apám szokás szerint fogta a fejszéjét, felvette
hótaposó csizmáját, s mikorra mi elõkászálódtunk a meleg duny-
hák alól, már csak imbolygó alakját láttuk a hegynek tartva a fehér
hómezõben. A fát még az õsszel kinézte. Igaz, kicsit messze kel-
lett mennie fel a hegyekbe, de ezt az utat minden évben megtet-
te, talán neki is le kellett tenni a gondokat, kóborolni a csendes,
behavazott tájon.

A hó érintetlen volt, nehezen haladt elõre. Itt-ott állatnyomokat
látott. A fagy megdermesztette a fákat, bokrokat, s tündérvirággá

varázsolta az erdõt. A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy
dombtetõre, majd végig a gerincen. Megismerte a helyet. Az õsz-
szel itt kaszáltak egy réten, s már akkor látott egy kis fenyõfát. Ará-
nyos termete, dús ágai, tömött levelei, szürkészöld színe rögtön
feltûnt neki, s képzeletében már látta is felöltöztetve a szoba sar-
kában. Ott is volt a fa egy kis beszögellésben, évszázados fenyõk
oltalmában. Két csapásra kivágta, majd kicsit megpihenve belak-
mározott tarisznyájából, amelyet anyám varrt neki, s elindult visz-
szafelé. A megindult hóesés betemette a nyomokat, s bizony ipar-
kodnia kellett, hogy sötétedésre visszaérjen. Baljós zúgással feltá-
madt a szél. Hóna alatt a fenyõfával ugyancsak különös látvány le-
hetett. De ismerte a tájat, hiszen itt gyerekeskedett, s a falut is alig
hagyta el. S mikor arról beszélt az unszolásunkra, hogy volt egy-
szer Pesten is, teljes bizonyossággal gondoltuk, hogy apánk vi-
láglátott ember.

Leért a völgybe, s már erõst szürkült az idõ, mikor elérte a falu
elsõ házait. A hegyek alatt, a forrásnál – hova együtt jártunk a nyá-
ron a többi gyerekkel vízért –, kis ház állott. Egy öreg juhászé volt,
kit, mivel nem csizmában járt, hanem bakancsban – mindenki Ba-
kancsos Pista bácsinak szólított. Rossz érzés fogta el apámat a
behavazott udvar, a setét ablakok láttán. Megnyitotta a kertajtót,
letámasztotta a fát a tornácra és benyitott a házba. Pista bácsi az
ágyban feküdt. Mi van magával? – kérdé apám, ahogy meggyúj-
totta a világot. Beteg vagyok, Márton – mondta az öreg. A kályha
hideg volt. – Mindjárt befûtök. Zsófi majd holnap hoz meleg levest
meg kóstolót.

Kiment a fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt talált nyirkos,
korhadt fadarabokat, így a feladat reménytelennek látszott. Aztán
pillantása az ajtónál lévõ fára esett. A tuskóra tette a kis fenyõt, s
nagyot fohászkodva apróra hasította. Lassan pattogni kezdett a
tûz, s fenyõillat töltötte be a kicsi házat. Pista bácsi megkönnyeb-
bedett. Akkor holnap – mondta apám búcsúzóul. Már nagyon vár-
tuk õt. Nehéz lépteit hallva izgalom vett rajtunk erõt. Végre mind-
annyian együtt vagyunk idehaza. Mikor pillantásunk fehér arcára
esett, csak annyit gondoltunk, milyen hideg lehet, s újra átadtuk
magunkat a várakozás bódító érzésének. Anyám néhány szót vál-
tott apámmal, majd ünneplõbe öltözve ültünk le a konyhában, s
kezdõdött, amit úgy vártunk.

Apám ölbe vett bennünket, s szokásunk szerint mesélni kezdett
egy idegen országról, egy házaspárról, a születendõ kisgyermek-
rõl, emberekrõl, hatalmasokról és szegényekrõl. Beszélt a roko-
nokról, a barátokról, a nélkülözõkrõl, s percek alatt odavarázsolta
elénk a falut, a múltat és jövõt, az egész világot. Aztán énekelni
kezdtünk, s mikor a kis csengõ megszólalt, nagy izgalommal nyi-
tottuk ki a szobaajtót. Az asztalon egy tányérban ott voltak a mé-
zes és cukrozott díszek, égtek a gyertyák a tartókban, de a fa, a
fa nem volt sehol. Könnyes szemmel, kérdõn néztünk apánkra. A
sarokban állt, anyával egymáshoz hajoltak, szemükben megcsil-
lant a gyertyák fénye. Találkoztam az úton Vele, elkérte a fát, én
meg odaadtam neki, hiszen nem illik egy kérést Tõle megtagadni.
Szavai megnyugtatóan csengtek. Anyám, hogy a csend feszültsé-
gét feloldja, az ünnepi asztalhoz invitált bennünket.

Boldog karácsonyt mindenkinek – mondta, és behozta a gõzöl-
gõ levest.

Kedves Olvasó!
,,Tegnap harangoztak, / Holnap harangoznak, / Holnapután az angyalok / Gyémánt-havat hoznak’’ – írja Ady End-
re. Így  várjuk mi is minden évben az angyalokat, a szép decemberi hóesést, miközben lélekben készülünk az eszten-
dõ legszebb, legmeghittebb ünnepére. Tele vagyunk várakozással, bizalommal, hittel. Számot vetünk: mit csináltunk
jól, és mit csinálhattunk volna másként. Mégis hiszünk a szeretetben, az emberi jó szándékban és jó akaratban. Ezért
olyan titokzatos és csodálatos az adventi idõszak. Egy régi karácsonyi történet felidézésével kívánok Önöknek áldott,
békés, szeretetteljes ünnepeket. Veresné Szkocsek Mária

GARAY ANDRÁS: KARÁCSONYI TÖRTÉNET
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Idén hatodik alkalommal rendezte meg a civil szervezet a
„Dunán innen, Dunán túl” címû hagyományõrzõ találkozó-
ját. Az ünnepség idén a szokásosnál is színesebb és gaz-
dagabb programmal várta az érdeklõdõket, valamint tema-
tikája is szélesebb volt, hiszen a fenti kettõs jubileum köré
szövõdött.

A két világháború közötti Magyarországon minden tele-
pülés emléket állított az elsõ nagy világégésben elesett hõ-
seinek, és az idén minden magyar városban és községben
megemlékezéseket rendeztek a több mint 600.000 magyar
hõsi halott és a frontokon hazájáért küzdõ és szenvedõ
több millió magyar katona emlékére.

A 225 éve alapított Bábolnai Ménesbirtokból kinõtt váro-
sunk egyetlen I. világháborús emlékhelye a Ménesbirtok
Pettkó-Szandtner Tibor által 1936-ban építtetett Hõsi Kapu-
nál található; ennél az emlékhelynél szerveztünk fõhajtást
az I. világháború áldozatainak emlékére.

A mûsor azonban már 13 órakor megkezdõdött: neves
hadtörténész és hippológus elõadók szakavatott elõadása-
iból ismerhették meg az érdeklõdõk a magyar huszárság I.
világháborús szerepvállalását és a Bábolnai Ménesbirtok
történetét.

A történelmi konferencia után a „Leghûségesebb bajtárs”
címmel – Bábolna népszerûsítésére - a Kárpát-medencei
középiskolások és egyetemisták részére kiírt történelmi és
irodalmi pályázat eredményhirdetése és díjkiosztása követ-
kezett. A színvonalas pályázatok közül a legjobbak szerzõ-
inek Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelõs ál-
lamtitkár és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség fõtitkára
adta át a díjakat.

Ezt követõen a bábolnai óvodások és kisiskolások szá-
mára kiírt rajzpályázat eredményhirdetése következett, a
közel 150 pályázó közül kiválasztott díjazottaknak az állam-
titkár asszony adta át az okleveleket és a könyvjutalmakat,
a közönség pedig a Kamaraszínház elõterében rendezett
kiállításon megtekinthette a gyerekek alkotásait.

Ekkorra már zsúfolásig megtelt a nézõtér, és a több mint
kétszáz bábolnai nézõt és a határon túli vendégeket a Cse-
peredõk mûsora varázsolta el, majd az „Égig Érõ Fa – ma-
gyar hagyományért” díjak átadása következett Csáky
Csongor és Popovics György, megyei közgyûlési elnök
közremûködésével.

A díjazottak idén a gutai Vermes törzs lovas íjászai és a
Bábolnai Íjászok Baráti Köre lettek.

A közönség nagy része ezek utána Hõsi Kapuhoz indult,
ahol a fõhajtás kezdetén Dráfi Mátyás, a révkomáromi Jókai
Színház mûvésze adott elõ Fekete István írást, majd Csáky
Csongor mondott beszédet. A koszorúzás után az elsõ vi-
lágháborús „Takarodó” méltóságteljes hangjaival zárult a
megemlékezés, ami után a Lovardában az ünneplõk a Ver-
mes Törzs látványos íjász bemutatóját tekinthették meg.

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete hagyománya-
ihoz és küldetéséhez híven sok embert szólított meg e sike-
res és méltó rendezvényével, szem elõtt tartva az egyik hí-
res történész régi bölcsességét, miszerint aki elfelejti a múl-
tat, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt.

AZ ALKOTÓI PÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI:
Óvodás korcsoport: 1. Horváth László, 2. Kovács Tama-

ra, 3. Rézmûves Vanda Noémi. 
Legeredetibb kompozíció: Horváth Dóra Mária, Legiz-

galmasabb kompozíció: Jacura Richárd, különdíjat kapott: a
Katicás csoport. 

1-2. osztályos korcsoport: 1. Apró Napsugár, 2. Balogh
Zsombor, 3. Fekete Kiara. 

3-4. osztályos korcsoport: 1. Trifusz Katalin, 2. Szabó
Taddeus, 3. Koppendorfer Lili. 

Elnöki különdíjat kaptak: Almádi Péter, Apró Szerafina,
Lovász Dorina, Kalácska Anna, Dibusz Liza, Döbrösy Anna,
Patkó Dóra, Pál Noémi, Szabó Bernadett. 

5-8. osztályos korcsoport: 1. Török Márton, 2. Lányi
Ábel, 3. Szünstein Rebeka. 

Legeredetibb témaválasztás díja: Sulyok Ákos, Leg-
szebb kompozíció díja: Lipóczky Laura. 

Különdíj: Rajzszakkör: Mátyás András, Faragó Imre Pé-
ter, Nyári Zoltán Valentin, Janecskó Bence, Kucsera Attila

Szívbõl gratulálunk minden pályázónak 
a színvonalas alkotásokért!

A rendezvény a Földmûvelésügyi Minisztérium támoga-
tásával jött létre. Köszönjük segítségét Poprády Gézának, a
Rákóczi Szövetség központjának, a Magyarországi Arablóte-
nyésztõk Egyesületének és a Kisbábolna Lovasklubnak.

Faragóné dr. Novadovszki Nóra ügyvivõ
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete

„DUNÁN INNEN, DUNÁN TÚL”
– bábolnaiak és határon túliak együtt ünnepelték Bábolna alapításának 225. évfordulóját
Kettõs évfordulót jelent Bábolna életében a 2014. esztendõ, hiszen 225 éve alapította a települést II. József az

állami ménesbirtok létrehozásával, és 100 esztendeje tört ki az I. világháború, amelynek számos bábolnai hõse is
volt. A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete vállalta fel városunkban azt, hogy e jeles jubileumot a bábolnai
emberek számára emlékezetessé tegye és népszerûsítse városunk értékeit, hagyományait Kárpát-medence szerte. 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
A PETTKÓBAN

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kol-
légium  8 tanulója és két kísérõ tanára négyhetes szakmai
gyakorlaton vett részt Erdélyben. Az Erasmus + program
keretében jutattok ki diákjaink Székelykeresztúrra  és kör-
nyékére abból a célból, hogy az ottani lótartás sajátossága-
ival ismerkedjenek meg. A gyakorlat során szerzett tapasz-
talataikat november 26-án egy élménybeszámoló kereté-
ben osztották meg  diáktársaikkal és tanáraikkal. 

Bevezetõként Bajcsai Miklós tanár úr programfelelõs
adott tájékoztatást az Erasmus + program céljairól, tartal-
máról és azokról az európai képzõhelyekrõl, melyekre diák-
jaink eljuthatnak a sikeres pályázatnak köszönhetõen.

Elmondta az egybegyûlteknek:
,,Iskolánk tervei alapján az erdélyi úttal együtt négy mo-

bilitási szakmai út valósul meg a következõ két évben.
A munkaerõpiacon hasznosítható tudás növelése külföldi

szakmai tapasztalatok megszerzésével és továbbadásával
a Pettkó lovas iskola diákjai számára’’ címû projekt öt or-
szágot magában foglaló nemzetközi együttmûködés kere-
tében valósul meg – Románia, Szlovákia, Csehország, Íror-
szág és Magyarország a bevont országok.

Intézményünk a projektben mint támogatott küldõ intéz-
mény vesz részt és a program segítségével 27 diákot küld
ki, turnusonként 4 hetes szakmai gyakorlatra külföldi foga-
dó partnerintézményekhez, építve és erõsítve ezzel saját
szakmai kapcsolatait.

A projekt az intézményünkben megfogalmazódott igé-
nyek kielégítésén alapszik, miszerint az iskola arra törek-
szik, hogy a diákjai számára a munkaerõpiaci esélyek javí-
tását segítse elõ. A konkrét célok, hogy külföldön vegyenek
részt tanulóink szakmai gyakorlatokon, amelyek során a fo-
gadó intézmény és ország specifikus szakmai ismereteinek
elsajátításával növeljék saját tudásukat, valamint az idegen
nyelvi környezetben folyó szakmai gyakorlat során szakmai
nyelvtudásukat is bõvítsék, erõsítsék. A tanulók egy
interkulturális program részesei lesznek. A projekt megvaló-
sításának alapja az egyes turnusok gyakorlati munkaprog-
ramja.”

Az ismertetõ után Dózsa Enikõ és Polgár Eszter kísérõ ta-
nárnõk fényképekkel illusztrált elõadást tartottak, amelyet a
diákok saját élményeikkel kiegészítettek.

Tartalmas, szép délutánt töltöttünk együtt. 

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
A PETTKÓ KOLLÉGIUMBAN

Advent a keresztény világban az egyik legszebb idõszak.
Jézus eljövetelére lélekben és külsõségekben is felkészü-
lünk. A felkészülés jegyében a Pettkó-Szandtner Tibor Lo-
vas Szakképzõ Iskola és Kollégium Arany János utcai kol-
légiumában adventi délutánt szervezett a kollégiumi nevelõ-
testület és a diákönkormányzat. A csoportszobában díszké-
szítéssel, fényképfal festésével és mézeskalács díszítéssel
foglalatoskodtak a résztvevõk. A tanteremben táncház volt
Bajcsai Miklós vezetésével, ahol a lányok be is öltözhettek
népviseletekbe. A portásfülkében a diákönkormányzat al-
kalmi büfét üzemeltetett, ahol zsíros kenyeret és teát lehe-
tett vásárolni. 

Nagyon jó hangulatban telt az este.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal 

nyitva tartása 
2014. decemberben

a munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 
szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendelet alapján 

az alábbiak szerint alakul:
2014. december 13. (szombat) 8:00 – 12:00
2014. december 22. (hétfõ) 8:00 – 12:00
2014. december 23. (kedd) 8:00 – 12:00
2014. december 24. (szerda) zárva
2014. december 29. (hétfõ) 7:00 – 15:00
2014. december 30. (kedd) 7:00 – 15:00
2014. december 31. (szerda) 8:00 – 12:00

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy ügyeik intézé-
sének tervezése elõtt a fenti napokra legyenek
figyelemmel. 
Megértésüket köszönjük. 

Kocsis Gábor s.k. jegyzõ
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HELYBEN INTÉZHETI
BIZTOSÍTÁSAIT

AKCIÓS ÁRAKON!
Bábolna, Nagyváthy u. 17.

Idõpontot kérhet:
20/417-6756-os telefonon

MINÕSÉGI TÛZIFA 
ÉRTÉKESÍTÉS

FOLYAMATOSAN
Bábolna, Nagyváthy u. 17.

Érdeklõdhet:
hétfõfõl péntekig 8-tól 17 óráig
30/711-0821-es telefonon

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. wwww.nak.hu

TÁJÉKOZTATÓ A RÉGI TÍPUSÚ,
ZÖLD SZÍNÛ ÕSTERMELÕI

IGAZOLVÁNYOK CSERÉJÉRÕL
A NAK felhívja a figyelmét azoknak az õstermelõknek,

akik 2009. január 1-jét követõen váltották ki az õster-
melõi igazolványukat (ez volt a zöld színû, régi típusú
igazolvány) és azt még 2013-ban, vagy 2014-ben nem
cserélték le az új típusú barna színû igazolványra, hogy
2014. december 31-ig kérelmezzék az új igazolvány
kiállítását. Az igazolvánnyal kapcsolatos eljárás a kama-
ra tagjai számára ingyenes.

A kormányrendelet értelmében a zöld színû igazolvá-
nyok 2015. január 1-jétõl nem használhatók, végleg ki-
kerülnek a rendszerbõl. Azért fontos, hogy az új igazol-
ványok kiváltására még 2015. január elsejét megelõzõen
sor kerüljön, hogy az õstermelõi tevékenység folyama-
tossága, jogszerû folytatása ne sérüljön.

Kérjük mindazokat az õstermelõket, akik még nem él-
tek az igazolványcserével, hogy a tevékenységük sza-
bályszerû végzése érdekében 2014. december 31-ig
váltsák ki az új õstermelõi igazolványukat. További infor-
mációkért forduljanak a falugaszdászokhoz!

VESZÉLYES-E A MÛANYAGOKAT
ELÉGETNI?

Környezettudatosság

A mûanyag hulladékok nyílt színi égetése közvetlen és
közvetett módon is veszélyes az egészségre. A levegõbe
kerülõ toxikus részecskék éveken keresztül mérgezik a tá-
gabb és szûkebb környezetünket, kertjeinket, melyben a
zöldségeket és gyümölcsöket termesztjük. Sokan a kályhá-
ban és kazánban égetik el a mûanyag hulladékokat, hiszen
– vélhetõen ezt gondolják – kõolaj származékból vannak,
van fûtõértékük. Vagy talán lustaságból nem viszik el a sze-
lektív hulladéktárolókba.

A mûanyagok égetése – a 21/2001. számú kormányren-
delet értelmében – nyílt színen, vagy bármilyen tüzelõbe-
rendezésben tilos! És nem véletlenül…

A vegyes-tüzelésû kályhákból kikerülõ toxikus füst nem-
csak a kéményen keresztül távozhat, hanem a tökéletlen
égés következtében a lakótérbe kerülve, az ott lakókat köz-
vetlenül mérgezi.

A mûanyagok, mint például a PVC, a polisztirol, a polieti-
lén (mûanyag palackok, csomagoló anyagok, háztartási és
ipari mûanyag termékek, kábelek stb.), valamint a gumiter-
mékek égetésekor szén-monoxid és dioxinok kerülnek a le-
vegõbe. Míg a szén-monoxid mérgezésekrõl egyre többet
hallhatunk (a tünetei émelygés, fejfájás, végtag gyengeség,
izomfájdalom, ájulás, halál), a dioxinok toxikus hatásai nem
ennyire közismertek. A dioxin klórt tartalmazó, mérgezõ
szerves vegyület, melynek belélegzése elõsegíti az asztmás
betegségek kialakulását, különbözõ allergiákat okozhat és
hosszabb távon halálos is lehet. Tanulmányok mutatják be,
hogy a toxikus összetevõk a szervezetbe kerülve hormoná-
lis elváltozásokat okozhatnak.

Telefonos ügyfélszolgálat, hívható munkanapokon 7 és 16 óra között:
96/505-050

Éjjel nappal hívható hiba- és kárbejelentés. 96/505-055
info@gyhg.hu   www.gyhg.hu

A HULLADÉKUDVAR
UTOLSÓ NYITVATARTÁSI NAPJA ÉS IDEJE:
2014. december 20. 8 órától 11.30 óráig

Nyitás 2015 január 18-ával kezdõdõ hét.

TÉLI NYITVA TARTÁSI RENDJE:
Szerda: 8.00–18.00 óra

Szombat: 8.00–13.30 óra

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IDÕPONTJAI:
A barna fedelû bio edény ürítése 

hetente hétfõi napon
A szürke fedelû maradékos edény ürítése

kéthetente, keddi napon
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Nehéz szavakban röviden összefog-
lalni azt a sok élményt, amiben része
volt a turisztikai csoportunknak. Elsõ-
ként Székesfehérváron tettünk egy tör-
ténelmi sétát Kulcsárné Németh Mari-

ann idegenvezetõ segítségével. A város latin neve Alba
Regia, melynek jelentése Királyi Fehér. A fehér szó Fehérvár
minden idegen nyelvû nevében megtalálható, és a fehér
mészkõbõl emelt városfalakra utal. Koronázóváros, itt õriz-
ték a koronázási jelvényeket, a kincstárat, a levéltárat, itt tar-
totta a király az országos törvénylátó napokat, csak a fehér-
vári bazilikában megkoronázott király volt a törvényes ural-
kodó. A város hivatalos nevében megtalálható székes jelzõ
a királyi székre, vagyis a trónra utal, mely csakugyan
Fehérvárott volt fellelhetõ. A belváros mûemlékekben rend-
kívül gazdag, melyek közül megtekintettük a Középkori
Romkertet, ami nemzeti emlékhely. A romterület az egykori
Nagyboldogasszony Bazilika (vagy Szûz Mária) maradvá-
nyait rejti, ahol 43 magyar királyt koronáztak meg. Megcso-
dáltuk a Szent István Mauzóleum freskóit, és szarkofágját.
A 30 vallási épület közül kiemelkedõ a Szent István Székes-
egyház, és annak sekrestyéje, a Városház tér a Püspöki Pa-
lotával az Országalmával, a Szent Imre templommal, a
Hiemer-házzal. Lenyûgözõek a köztéri szobrok, például a
ciszterci templom harangja a II. világháborús emlékmûbe
építve, vagy a levegõben egyensúlyozó Mujkó (Mátyás bo-
londja), vagy a Virágóra, vagy a Kati néni szobra, vagy a
Prohászka-emlékmû, a Szent László-szobor,  Wathay Fe-
renc szobra a Várkörúton, vagy a Mátyás király emlékmû. A
hangulatot fokozta a megszólaló órajáték, és a Szent István
Múzeumban a Seuso-kincsek megtekintése.

Teli élményekkel folytattuk túránkat Iszkaszentgyörgyre,
ahol megtekintettük az Amádé-Bajzath-Pappenheim-kasté-
lyt, és a körülötte kialakított Kastélybirtok Tanösvényen tet-
tünk egy rövid sétát.A többször átépített kastélyt a második
világháború végéig a Papperheim család birtokolta, majd
utána kórház, menekültszállás, munkásszállás is volt. Ma
egyik szárnyában iskola van, a másik részét bérbe vette a
finn származású Ari Santeri Kupsus lovag, aki gondozza és
a látogatóknak bemutatja a kastély felújított részét. A kas-
télyhoz tartozó angolparkban alakították ki a 10 állomásból
álló tanösvényt. A Piramiták-hegy kedvelt kirándulóhely,
ahol a Kõasztal, a Kõpiramis, és a Csillaghegyi kilátó emlé-
keztet a régmúltra, és a jelenre.

Innen indultunk utolsó kastélytúránkra Fehérvárcsurgóra,
ahol Károlyi György gróf által épített kastély látogatható ré-
szét jártuk körbe. A Károlyi család 1847-tõl 1944-ig élt a
kastélyban. A második világháborúban a benne állomáso-
zó katonák nagy károkat okoztak az épületben. A 40 hektá-
ros park és az épület szolgált üdülõként, gyermekotthon-
ként,  majd  sokáig  üresen  állt.  A  kastélyépítõ  ükunoká-
ja Károlyi György pályázat útján megszerezte a hasznosítá-
si jogot, és elkezdõdött a felújítás. Ennek köszönhetõ, hogy
megújult 2009–2011. között a kastély középsõ szárnya, a
könyvtárterem, a lépcsõház. Szerencsénk volt, mert láthat-
tuk Szalai Katalin Kódexíró alkotásait az egyik kiállító terem-
ben. A Károlyi József Alapítványnak köszönhetõen folytató-
dik a park, az istálló, a csónakázótó felújítása.

Túránk végére besötétedett, így esti fényében intettünk
búcsút a kastélynak.

Köszönöm a 43 túratársamnak az érdeklõdést, és a kel-
lemes hangulatot. Bierbauer Imréné

A turisztikai csoportunk külön kéré-
se volt, hogy az idei év végén szervez-
zünk egy adventi túrát Pozsonyba. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel (50
fõ) szívesen nekiláttunk a szervezés-
nek. A program levezetéséhez megta-
láltuk Korpás Árpád személyében azt
az idegenvezetõt, aki nemcsak végig-
kalauzolt bennünket, hanem a túrave-
zetést színesítette irodalmi idézetekkel,
énekkel és versmondással is. Köszön-
jük neki!

Elsõként a dévényi várnál tettünk
egy idõutazást, mely az ország nyuga-
ti kapuja. A Duna és a Morva folyók ta-
lálkozásánál egy 80 méter magas me-
redek sziklacsúcson emelkedik. Innen
a ködös idõ ellenére is festõi kilátás-
ban volt részünk a Dévényi-kapura. A
folyószûkület az osztrák-magyar-szlo-
vák hármashatár közelében fekszik, és
régóta fontos közlekedési csomópont.
A vár történetéhez kapcsolódó verse-
ket és legendát nagy érdeklõdéssel
hallgattunk, az egyik éppen az Apáca
vagy Kisasszonytoronyhoz kapcsoló-
dott. Más arcát mutatta a vár a külsõ

oldaláról megközelítve, és még jobban
elénk tárult a festõi táj. Megálltunk és
elgondolkodtunk a Vasfüggönyt ábrá-
zoló emlékmû elõtt is.

Egy kis pihenõ után már Pozsony
látványosságaival ismerkedtünk. Út-
közben a város történelmi múltját, és
jelen helyzetét ismerhettük meg kísé-
rõnktõl. Elsõként a Pozsonyi Várhoz
érkeztünk, ami a város szimbóluma.
Gyönyörû kilátással a Dunára és az
Óvárosra. Mai megjelenését az 1950-
1970-es években végzett felújítások
során nyerte el. Itt található a Szlovák
Nemzeti Múzeum, itt ülésezik a parla-
ment.

Történelmi gyalogos sétánkat a
Szent Márton dómnál folytattak. Po-
zsony leghíresebb gótikus temploma,
ahol 11 magyar királyt és 8 királynét
koronáztak meg. A templomtorony te-
tején látható a Szent Korona 1 m ma-
gas másolata, 85 m-rel a város felett. A
dóm föld alatti sírkamrájában több is-
mert ember mellett két esztergomi ér-
sek is nyugszik, Esterházy Imre és
Pázmány Péter. Minden magyar vonat-

kozású épületet, köztéri szobrot, ami
mellett megálltunk, nehéz felsorolni. –
Mihály-torony, Grassalkovich-palota,
Nemzeti Színház, Városháza. Megcso-
dáltuk az óváros legszebb klasszicista
épületét, a Prímás palotát, amit Bat-
thyányi József érsek rendelt meg. A
palota tetején látható a kovácsoltvas-
ból készült 150 kg-os bíborosi kalap,
ami a bíborosokat és érsekeket szim-
bolizálja, akik számára a palota épült
és akik itt éltek az évszázadok során.

Megálltunk a Fõtéren, ahol a kivilágí-
tott történelmi városrészen ki-ki a ked-
ve szerint vásárolhatott, és a hat órás
városnézés után meleg itallal emeltük
a nap hangulatát.

Még élvezhettük az esti fényében
tündöklõ Várat, és az 1969-ben épült
Új-hidat, ami köztes pillérek nélkül
nyúlik át egy acélkábelen függve a Du-
na egyik partjáról a másikra.

Ünnepi hangulatban indultunk haza,
és bízunk abban is, hogy Pozsonyt
napfényben csillogva is megismerhet-
jük.

Bierbauer Imréné

TÚRA A KIRÁLYOK VÁROSÁBAN ÉS FEJÉR MEGYE KASTÉLYAIBAN

ADVENTI TÚRA DÉVÉNYBEN ÉS POZSONYBAN



PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 14. – Advent 3. vasárnap 11 óra
DECEMBER 21. – Advent 4. vasárnap 11 óra
DECEMBER 24. – szerda Szenteste, hittanos gyerekek szolgálata16 óra
DECEMBER 25. – csütörtök Karácsony elsõ napja, Úrvacsora 11 óra
DECEMBER 26. – péntek Karácsony második napja 11 óra
DECEMBER 28. – vasárnap 11 óra
DECEMBER 31. – szerda Óévbúcsúztató istentisztelet 16 óra
JANUÁR   1. – csütörtök Újévköszöntõ istentisztelet 11 óra
JANUÁR   4. – vasárnap 11 óra
JANUÁR 11. – vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
DECEMBER 25. csütörtök 15.00 óra

Karácsony elsõ napja
JANUÁR 4. vasárnap 15.00 óra

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

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
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A mellrák elleni világszintû kampány részeként települé-
sünkre szûrõbusz érkezett, amely az itt töltött idõ alatt sike-
resen töltötte be szerepét. 

A mellrák ma már szinte népbetegségnek számít, de
amennyiben idõben észreveszik, nagy eséllyel gyógyítható.
Kialakulásához a rohanó, stresszes életmód is nagy mér-
tékben hozzájárul.

A legfõképpen veszélyeztetett korosztály a 45-65 év kö-
zötti hölgyeké, akik behívólevelet kaptak a szûrésre.  Az
érintettek nagy számban jöttek el a vizsgálatra, a behívottak
legalább 60%-a megjelent. 

Dr. Szabó Gyuláné vezetõ röntgenasszisztens szerint a
hölgyek egyre inkább érzik a megelõzés fontosságát, ko-
molyan veszik a felhívást és jobban odafigyelnek az egész-
ségükre. Az otthon végezhetõ önvizsgálat is fontos, ám a
mammográfiás röntgengép a legkisebb elváltozást is kiszû-
ri, így korai szakaszban veszik észre a betegséget.  Ily mó-
don majdnem teljes az esély a gyógyulásra. 

A szûrés után a felvételek a székesfehérvári, majd a tata-
bányai fõorvosokhoz kerülnek, akik – amennyiben szüksé-
ges, további vizsgálatokat rendelhetnek el. Az orvostudo-
mány fejlõdésével az egész eljárás egyszerûbb lett, a daga-
nat eltávolítása is kevesebb fájdalommal jár.

Megyénkre az országos átlag jellemzõ, a megvizsgált
hölgyek 2-3%-ánál találnak elváltozást.

Október a látás hónapja volt, ennek apropóján szer-
vezte meg a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ novem-
ber elején azt a látásvizsgálatot, amin eredetileg a nyug-
díjasklub tagjai vettek volna részt, de végül bárki szá-
mára nyitottá tették. 

A rendszeres látásvizsgálat ugyanis nem csak az idõsebb
korosztály számára ajánlatos. A mai fiatalok és az aktív kö-
zépkorosztály rengeteg idõt tölt monitor és tévéképernyõ
elõtt, ami a szem elfáradásához vezet. A szakemberek sze-
rint a legkisebb problémákat is azonnal orvosolni kell, hi-
szen a nem megfelelõ látás gondot okozhat például a veze-
tésnél. A vizsgálat során kézi és gépi mûszert egyaránt al-
kalmaznak, hiszen ezek együttes használatával érhetõ el a
legkomplexebb eredmény. Ennek tükrében készítik el az
optikusok a megfelelõ szemüveget. Természetesen azok-
nak is tudnak alternatívát kínálni, akik nem szeretnének
szemüveget viselni, a látáshibák ugyanis kontaklencsékkel
is orvosolhatóak. A rendszeres látásvizsgálat idõs korban is
évente többször ajánlott, nem csupán a látás élessége mi-
att, hanem azért, hogy így kiszûrhessék az esetleges szem-
problémákat, mint például az idõseket oly gyakran érintõ
szürke hályogot. 

VÉRADÁS
A Vöröskereszt helyi szervezete október 6-án véradást

szervezett, melyre összesen 45-en mentek el.
Szedlacsekné Buza Ildikó a szervezet helyi elnöke elmond-
ta, hogy elõzetesen körülbelül ennyi véradóval számoltak,
így az esemény sikeresnek mondható. A résztvevõk nagy
többsége a középkorosztályt képviselte, a nemek aránya
egyenletesen oszlott meg, kevés volt a fiatal, összesen két
elsõ véradójuk volt. A 45 fõbõl az orvosi vizsgálat után ki-
lenc embert kiszûrtek, fõleg egészségügyi problémák, így
magas vérnyomás vagy alacsony hemoglobin-szint miatt. A
következõ véradásra várhatóan jövõ év márciusában kerül
majd sor.

INGYENES MELLRÁKSZÛRÉS

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Advent,  lélekben  való  felkészülés  karácsonyra,  

Jézus  születésének  ünnepére.
December 14-én vasárnap 10.15 zsolozsma
ADVENT 3. vasárnapja 10.45 szentmise
December 21-én vasárnap 10.15 zsolozsma
ADVENT 4. vasárnapja 10.45 szentmise
December 24-én szerdán 21.30 pásztorjáték
SZENTESTE Jézus születése 22.00 szentmise
December 25-én csütörtökön 10.15 zsolozsma
Karácsony 1. napja 10.45 szentmise
December 26-án pénteken 10.15 zsolozsma
Karácsony 2. napja 10.45 szentmise
December 28-án vasárnap 10.15 zsolozsma
Szent Család Ünnepe 10.45 szentmise

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

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
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Megyei elsõ osztályú labdarúgóink a bajnoki szezon 12.
fordulójában az Ete együttesét fogadták. Mindkét csapat
számára a három pont megszerzése volt a cél. A vendégek
az alsó régióból szeretnének felzárkózni, a mieink pedig az
élmezõnyhöz csatlakoznának. A találkozó bábolnai fölény-
nyel indult, az elsõ félidõben játékosaink eldönthették volna
a mérkõzés sorsát. Négy ziccernek is nevezhetõ helyzet
maradt kihasználatlanul, ami kissé felhozta a vendégeket. A
második játékrészben is a mieink domináltak, de a sok pon-
tatlanságnak, kapkodásnak köszönhetõen nem sikerült be-
venni az etei hálót. Küzdelmes mezõnyjáték jellemezte a
meccs nagy részét, melybõl egyik gárda sem tudott gólt
szerezni. Bábolna SE – Ete SE 0:0.

Az etei ifisták ellen könnyedén kellett volna nyerni U19-es
labdarúgóinknak – ha elõzõ heti Oroszlány elleni bravúros
gyõzelmet vesszük alapul. Ez azonban a vártnál sokkal ne-
hezebben alakult, hiszen Csillag Mátét eltiltás miatt, Kaluha
Tamást pedig felnõtt csapatbeli szereplése okán kellett nél-
külöznie Csongrádi Péter edzõnek. Az elsõ félidõ vége felé
egy remek pontrúgásból sikerült megszerezni a vezetést,
de a gólgyártás ezúttal nem indult be. Kissé eldurvult a ta-
lálkozó, amit a játékvezetõ kicsit késõn igyekezett megfog-
ni, ezt jelzi a három piros- és négy sárgalap is. Fiataljaink
sajnos nem tudták végig megtartani soványka elõnyüket, a
vendégek a második játékrész közepe táján kiegyenlítettek,
miután már nem sikerült újítani. Bábolna SE U19 – Ete SE
U19 1:1.

Labdarúgóink szombati mérkõzésen november 8-án
Vértesszõlõsön próbáltak néhány idegenbeli pontot szerez-
ni. Az elõjelek nem nekünk kedveztek, hiszen mindössze
egy cserével érkezett együttesünk, ráadásul a hazaiak az
utolsó négy fordulóban remekül szerepeltek. Fiatalokra
épülõ csapatunk azonban meglepte a vendéglátókat. Már a
tizenegyedik percben megszereztük a vezetést Popovics
György találatának köszönhetõen. Birta Gábor edzõ szerint
már az elsõ félidõben eldönthettük volna a találkozó sorsát,
akár négy-ötgólos elõnyre tehettünk volna szert. A második
játékrészben nagyobb arányúra is növelhettük volna elõ-
nyünket. Mindezt csupán Róth István gólja váltotta többre,
sõt, a végére örülhettünk az egy gólos gyõzelemnek.
Vértesszõlõs SE – Bábolna SE 1:2.

Az U19-es gárda rangadó mérkõzést vívott a Vértes-
szõlõs ellen. Sajnos ebbõl az együttesünkbõl is többen hi-
ányoztak, ennek ellenére kitûnõen kezdtek ifjaink. Hiába
játszottak jobban, ha egy pontrúgásból bekapták azt a gólt,
amelyre a továbbiakban nem tudtak válaszolni. Rengeteg
helyzet maradt kihasználatlanul, amely törvényszerûen
megbosszulta magát. Hiába a jó mezõnyjáték, a focit gólra
játsszák. Vértesszõlõs SE U19 – Bábolna SE U19 1:0.

A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság õszi sze-
zonjának utolsó elõtti mérkõzésén együttesünk a tabella
nulla pontos sereghajtóját, a Környét fogadta. A korábbi
mérkõzések tapasztalata azt mutatta, hogy a gyengébb
csapatok ellen mindig nehezebb mérkõzéseket vívnak le-
gényeink, hajlamosak felvenni az ellenfél lassúbb játékrit-
musát. Ez a találkozó is hasonlóan indult, a színvonalról
nem is beszélve. Elsõ gólunkat a 25. percben Vida Gábor
szerezte, öt perc múlva a vendégek jutottak tizenegyeshez,
de még a kapunkat sem találta el, a végrehajtó játékos.
Még újabb öt perc sem telt el, amikor Lengyel Dani tört
megállíthatatlanul kapura, estében szerezte második gólun-
kat. Ez a félidõ még egy hazai gólt tartogatott, Kalamár La-
jos belövését a kapust megelõzve Popovics György továb-
bította a környei hálóba. A második játékrész elsõ találatát
Róth Istvánnak köszönhetjük, lövését a vendégek kapusa
képtelen volt hárítani. A következõ gólunk szabadrúgásból
született. Kalamár Lajos húszméteres lövését nem védhette
a vendégek hálóõre. A lefújás elõtt négy perccel Kalamár
Lajos okos passzát követõen Róth István adta meg a ke-
gyelemdöfést. Bábolna SE – Környe SE 6:0.

Az U19-es gárda ellenfele is a tabella sereghajtói közé
tartozik, így elméletileg könnyû, gólzáporos mérkõzésre le-
hetett számítani. A játék során a pálya szinte felbillent, hi-
szen a környeiek csak ritkán látogattak át térfelünkre. Még-
is nehezen született meg az elsõ gól. A 28. percben Kovács
Máté csapott le egy kipattanó labdára és szerezte meg az
elsõ találatot. A szünet elõtt négy perccel Takács Ádám ka-
pott remek labdát a 11-es pont magasságában. Elsõre még
hibázott, de ismételhetett és ez már gólt ért. A második já-
tékrész is meddõ mezõnyjátékkal indult, majd az 58. perc-
ben Csiszár Richárd mintegy 11 méterrõl leadott lövését az
ellenfél kapus nem védhette. Tíz perccel a vége elõtt ismét
Kovács Máté arathatta le a babérokat, fejese negyedik gó-
lunkat jelentette. Az ötödik, egyben utolsó találat Németh
Dávid nevéhez fõzõdik, az õ 17 méteres lövése állította be
a végeredményt. Bábolna SE U19 – Környe SE U19 5:0.

Megyei elsõ osztályú labdarúgóink Lábatlanon vendég-
szerepeltek az õszi szezon záró mérkõzésén. Gyenge játék-
kal, 2:0 arányú vereséggel vonultak téli pihenõre legénye-
ink. Az U19-es gárda sem remekelt, bár õk legalább egy
pontot elhoztak idegenbõl, mérkõzésük 1:1-es döntetlennel
zárult.

A felnõtt együttes 24 ponttal – 7 gyõzelem, 5 vereség
és 3 döntetlen – 7. helyen zárta az õszi szezont. U19-
eseink 29 pontot szereztek – 9 gyõzelem, 4 vereség, 2
döntetlen –, ami a 6. helyre elég.

Hantos

LABDARÚGÁS:  A FELNÕTTEK ÉS AZ IFISTÁK IS AZ ÉLMEZÕNYBEN KOPOGTATNAK
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Egy újjászervezõdött lányfocicsapatról adtunk hírt októ-
beri lapszámunkban. Csongrádi Péter testnevelõ, a BSE
labdarúgó szakosztályának utánpótlásedzõje terelgeti az
ifjú hölgyeket a labdarúgó pályán. Az edzéseken techni-
kai képzés mellett taktikai tudást is elsajátítanak a lányok,
de erõnléti felkészítésben is részesülnek.

A csapat hamar benevezett a bajnokságba, a megyei
labdarúgó szövetség idejében gondoskodott a verse-
nyeztetésrõl. Az U15-ös korosztályban megyénk sok
egyesülete indította lányfocistáit, elsõsorban a városok,
de kisebb települések is részesei a vetélkedésnek. A baj-
nokság tornarendszerben mûködik, sorban rendezik a
különbözõ rendezvényeket, melyeken idõvel minden csa-
pat megmérkõzik egymással.

November 23-án városunk sportcsarnoka adott otthont
a körzet legjobb négy csapata vetélkedésének. A komá-
romi Fortuna SE, a Kecskéd KSK, Szákszend SE és Bá-
bolna 15 évnél fiatalabb hölgyei küzdöttek a bajnoki pon-
tokért.  

Csongrádi Péter, a lányok edzõje reményekkel telve
nyilatkozott tanítványairól, hiszen úgy látja, Bábolnán ki-
váló lány utánpótlás futballcsapat van kibontakozóban.
Elsõsorban csapata küzdõképességét emelte ki, de mint
mondta, hihetetlenül tudnak örülni apró sikereiknek, a

szerzett góloknak. Technikailag még sokat kell tanulniuk,
de szorgalmukról is híresek, fogékonyak és fejlõdõképe-
sek. A bábolnai tornán nyújtott teljesítményük is az imént
mondottakat támasztja alá, hiszen az egyik megyei favo-
ritnak számító komáromi együttest meglepetésre legyõz-
ték, a Szákszend ellen is sikert arattak, csupán a Kecskéd
együttesétõl szenvedtek vereséget.

LLLL ÁÁ NN YY OO KK AA FF OO CC II PP ÁÁ LL YY ÁÁ NN

A sikersorozat folytatása érde-
kében NB II-es tekézõink a bajno-
ki szezon kilencedik fordulójában
Petõházára látogattak, hogy a ta-
bella hetedik helyezettje ellen is
begyûjtsék a gyõzelemért járó két
pontot. A csapat azonban csaló-
dottan tért haza, hiszen elszenved-
ték elsõ vereségüket. A peches és
fájdalmas pontvesztés mindössze
egyetlen fán múlott. Együttesünk végig vezetett, ám a ta-
lálkozó végén az ellenfél játékosa egy olyan bábuállást
tudott leszedni, ami Skuba István szakosztályvezetõ sze-
rint százból egyszer fordul elõ. A gárda ráadásul még so-
ha nem kapott ki Petõházán, sõt, meglepetésre az ifjúsá-
gi versenyzõ is elvesztette mérkõzését, így többszörösen
kudarc volt e mérkõzés. Petõháza SE – Bábolna SE 5:3
2472:2471. Balogh István 422 fa, csp., Szilágyi András
402 fa, Balom Sándor 416 fa, csp., Morvai Gábor 413 fa,
Torma József (Szász László) 391 fa, Végh Jácint 427 fa,
csp. Petõháza SE ifi – Bábolna SE ifi 2:0 (418:401).
Burián Dávid (Szász László) 401 fa.

Petõházán elszenvedett peches vereségük után teké-
zõink az NB III-ból idén felkerült Úrkút együttesét fogad-
ták. Az idegenbeli fiaskót követõen minden játékosunk-
ban égett a vágy, hogy hazai pályán bizonyítsák, õk a me-
zõny legjobbjai. A vendégek nem kezdtek rosszul, hiszen
az elsõ körben szereztek egy csapatpontot, de a második
körtõl legényeink egyértelmûen felülkerekedtek. A befeje-
zõ emberek elõtt már 131 fa elõnyt sikerült kicsikarni úgy,
hogy Morvai Gábort sérülés miatt le kellett cserélni. A he-
lyette beállt ifjúsági játékos, Burián Dávid remekül teljesí-
tett, felnõtteket túlszárnyaló dobásokkal bizonyította kü-

lönleges tehetségét. Az utolsó kör-
ben még sikerült növelni az elõnyt,
így együttesünk magabiztos, 268
fás gyõzelmet aratott az újonc fe-
lett és megõrizte elsõségét a tabel-
lán. Bábolna SE – Úrkút TK 7:1
(2805:2537). Szilágyi András 448
fa, csp., Balogh István 453 fa, Ba-
lom Sándor 489 fa, csp., Morvai
Gábor (Burián Dávid) 433 fa csp.,

Végh Jácint 509 fa, csp., Torma József 473 fa, csp. Bábol-
na SE ifi – Úrkút TK ifi 2:0 (474:421). Burián Dávid  474
fa.

Az év utolsó bajnoki mérkõzését bajnokaspiráns együt-
tesünk Csóron játszotta. A nyolcadik helyezett ellen elmé-
letileg biztos esélyesként érkezett csapatunk. Nem szüle-
tett meglepetés, bár a csapatpontok tekintetében döntet-
lenre végzõdött a találkozó, de több ütött fára tekéseink
kapták a két plusz pontot, így három pont elõnnyel veze-
tik a tabellát. Csór T-T FC – Bábolna SE 3:5 (2529:2599).
Torma József 421 fa, Morvai Gábor 403 fa, csp., Szilágyi
András 460 fa, csp., Balogh István 430 fa, Balom Sándor
429 fa, csp., Végh Jácint 456 fa.

Még véget sem ért a bajnoki szezon, tekeszakosztá-
lyunk november 30-án máris elindította immár hagyomá-
nyos, Nyugat-Dunántúl legtöbb amatõr és igazolt tekézõ-
jét és csapatát megmozgató tornáját, a Nyerges Béla Te-
ke Emlékversenyt. A megmérettetésre idén akkora érdek-
lõdés mutatkozott a sportot mûvelõk körében, hogy egy
hetes idõtartamot vesz igénybe a lebonyolítás. Az elsõ
versenynapon már Csehországból érkezett tekézõkkel is
találkoztunk. Következõ lapszámunkban részletesen is
beszámolunk a tornáról.
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A júniusi fekvenyomó bajnokság sikerén felbuzdulva
Szarka Gergely sportreferens, az erõsportok helyi szakér-
tõje újabb megmérettetést szervezett a sportág bábolnai
és környékbeli mûvelõi számára. A november 23-i ver-
senyre is komoly érdeklõdés mutatkozott, így két súlycso-
portban bonyolíthatták le a versenyt.

A megmérettetés 16 fõs résztvevõi létszámáról a szer-
vezõ elégedetten beszélt. Mint megtudtuk, az alkalmazott
súlykorlátozás miatt a mezõny két részre osztódott: a ver-
senyben a 85 kilogramm alatti indulókat, valamint a súly-
határ feletti kategóriában vetélkedõket külön díjazták. A
súlycsoportokon belül is testsúlyarányosan értékelt a zsû-
ri, tehát a nyomott súly és a testsúly alapján egy szorzó-
szám segítségével alakult ki a résztvevõk eredménye. 

Szarka Gergely szervezõ lapunk számára azt is el-
mondta, a kisebb súlycsoportban legkevesebb 75 kg-ot,
legtöbb 127,5 kg-ot nyomtak a versenyzõk. Ezzel a súllyal
lett bajnok a bábolnai Tóth Ádám, aki elégedett lehet tel-
jesítményével. Mint mondta, rendszeresen jár edzõterem-
be, de ekkora súlyokkal nem szokott dolgozni. Egy-két
hete próbálta ki saját korlátait, akkor 130 kg volt a csúcsa.

A 85 kilogramm felettiek mezõnyében egy tatai
fekvenyomó, Gyenes Gábor 160 kilogrammos teljesít-

ménnyel szerzett aranyat. Elmondása szerint heti hatszor
edz, elsõsorban testépítõ gyakorlatokat végez, az erõ-
emelésben kezdõnek tartja magát. Napi szinten 110-120
kg-os súlyokat emelget. A bábolnai megmérettetésen 145
kg-ról indított, majd könnyedén nyomta ki a 155 és 160
kg-ot is.
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Nõi kézilabdázóink a november hónapot is kitûnõen
kezdték. Újabb sikert könyvelhettek el, a bajnokság no-
vember 8-i fordulójában Dorogon arattak 25:20 arányú
gyõzelmet. 

Eddig veretlen kézilabdacsapatunk aztán rangadó mér-
kõzésen fogadta a második helyezett Tarján együttesét.
Mindkét gárda különös figyelemmel készült a találkozóra.
A Szabó Ferenc  korábbi bábolnai edzõ irányította vendé-
gek fiatal, alakulóban lévõ csapat, ugyanúgy meglepetés-
ként jegyzik eredményeiket, mint a bábolnai lányokét. A
rangadó a vendégeknek jelentett nagyobb terhet, nem
tudták levetkõzni görcsösségüket. Lányaink már az elsõ
félidõben eldöntötték a találkozó sorsát, nem hagyták ki-
bontakozni ellenfelüket, közben néhány remek egyéni tel-
jesítmény az egész csapatot doppingolta. Kéziseink kitû-
nõen ismerték fel a tarjániak támadó és védekezõ taktiká-
ját, az ellenszer pedig olyan hatékonynak bizonyult, hogy
kilencgólos gyõzelemmel zárhatták a rangadót. Bábolna
SE – Községi SE Tarján 29:20. 

Az idei szezontól a megyei nõi kézilabda bajnokságban
jelentõsen megváltoztak az erõviszonyok. Akik a korábbi
években az élmezõnyhöz tartoztak, most a sereghajtók
közé kerültek, akik pedig korábban a tabella végén kul-
logtak, most az elsõ helyekért küzdenek. Ide tartoznak a
bábolnai lányok is, akik november 23-a vasárnapján a ko-
rábbi évek élcsapata, a Kisbér ellen játszottak hazai pá-
lyán. Lányaink számára kitûnõen indult a találkozó, hi-

szen sorban dobták a gólokat, miközben egyet sem kap-
tak. A mérkõzés hasonlóan folytatódott, kéziseink szipor-
káztak, míg a vendégek csak ritkán jutottak szóhoz. Ezút-
tal Hajdu János edzõ egyik legeredményesebb játékosá-
nak adta át a nyilatkozás lehetõségét. Dobozi Alexandra
mesteréhez hasonlóan csapata egységes szellemét
emelte ki. Mint mondta, teljes összhangban játszottak a
meccs során, õ a lerohanások hatékonyságát hangsú-
lyozta. A találkozó végére már érezhetõ volt némi fáradt-
ság, de ezt edzõjük a megfelelõ idõpontokban végrehaj-
tott cserékkel ellensúlyozni tudta. Mivel a mérkõzés során
egy pillanatra sem merült fel a vendégek felzárkózása,
ezért több játékos több pozícióban is sikerrel kipróbálhat-
ta magát. Bábolna SE – Kisbér KC 28:17.

November utolsó vasárnapján Környére látogattak kézi-
labdás lányaink. Ez az a csapat amely ellen még szep-
temberben egyetlen döntetlenjét játszotta együttesünk. A
korábbi csorbát idegenben is jólesett kiküszöbölni, bár
baljós elõjelekkel érkeztek lányaink a tatabányai helyszín-
re. Mindössze kilencen tudtak részt venni a találkozón,
melyet egy a szabványosnál kisebb pályán játszottak.
Együttesünk nem játszott jól, de szerencsénkre az ellen-
fél sem. Fej-fej melletti küzdelemben az utolsó percekben
dõlt el a meccs, kéziseink jobb koncentrációval múlták
felül vendéglátóikat és még mindig veretlenül vezetik a ta-
bellát. Környe SE – Bábolna SE 26:28.
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