
26. évfolyam 1. szám26. évfolyam 1. szám

F
Ó

R
U

M
F

Ó
R

U
M

Bábolna Város ÖnkormányzatánakBábolna Város Önkormányzatának
havonta megjelenõ lapjahavonta megjelenõ lapja

OO
B

Á
B

Á
BB

 
LL

NN
AA

II



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu2

2015. január

TTISZTELTISZTELT BBÁBOLNAIÁBOLNAI LLAKOSOKAKOSOK!!

SSZÍVVELZÍVVEL KÉSZÜLTKÉSZÜLT AJÁNDÉKOKAJÁNDÉKOK VÁSÁRAVÁSÁRA

Sok szeretettel köszöntök minden-
kit a 2015-ös évben! Ismét elbúcsúz-
tattunk egy évet. Egy olyan évet, ami
igazán mozgalmas, eseményekkel te-
li idõszak volt. Számunkra, Bábolna
számára sikeres idõszak volt az el-
múlt esztendõ, hiszen fejlõdtünk, gya-
rapodtunk. 

A karácsony, az év vége a legjobb
pillanat arra, hogy félretegyük gondja-
inkat és egymásra figyeljünk. A kará-
csony üzenete, a csend, a béke és a
szeretet még itt van a szívünkben.
Még halljuk a csengõk csodálatos
hangját, és még abban a nyugalmas
szeretetben lépünk át az újesztendõ-
be, ami körülvett minket az elmúlt na-
pokban. 

Az ünnepek gyorsan elszállnak, de
én azt kérem, ne engedjük el az ott át-
élt pillanatokat! Minden nap szüksé-
günk lehet a karácsony hordozta nyu-
galom, szeretet és bölcsesség irány-
mutatására. 

Ezért kívánom, hogy az összefo-
gás, az õszinte szeretet jellemezze vá-
rosunk minden lakóját 2015-ben is.

Mit is kívánhatok még Önöknek eb-
ben az esztendõben a boldogságon,
az egészségen, a sikereken, az ered-
ményeken túl?:

– Mindenki köré megértõ és gon-
doskodó családot, szeretõ rokonokat,
nyitott szívû barátokat és megértõ is-
merõsöket. 

– Akiknek a munkája, szerencséje
vagy a sorsa megadta, hogy élvezhe-
ti az élet ajándékait, tudjon alázattal
fordulni azok felé, akik valamiben hi-
ányt szenvednek. 

– Akik pedig segítségre szorulnak,
tudják méltósággal fogadni mások jó
szándékát. 

A 2015-ös esztendõ sem ígérkezik
könnyûnek! Az idõ múlik, az esemé-
nyek jönnek és mennek. De mi itt ma-
radunk egymásnak. Felelõsségünk
pedig abból áll, hogy soha ne kelljen
szemlesütve, szégyenkezve néznünk
azok szemébe, akikre az élet bármely
pillanatában szükségünk lehet. 

Ennek jegyében kívánok mindenki-
nek eredményekben és egészségben
gazdag, boldog új évet, jólétet és bol-

dogulást, azt, hogy váltsák valóra ter-
veiket. Kívánom, hogy minden álmuk
teljesüljön, és a szeretet vegye körül
életüket!

dr. Horváth Klára
polgármester

Egy rövid, meghitt történettel köszöntötte és nyitotta
meg dr. Horváth Klára polgármester a városi karácsonyt
jelképezõ kiállítást és vásárt december 19-én. Az ünnep-
váró alkalommal a Kézimunka Klub igazi kézmûves re-
mekmûvekkel kápráztatott, ez az esemény ugyanis szá-
mukra ismét egy bemutatkozás lehetõségét hozta el. Köz-
tudott, hogy a Szabadidõközpontban megtartott ünnepi
kézmûves tárlat és vásár azoknak kínált kiváló lehetõsé-
get, akik kimondottan kézzel készült portékát kívántak a fa
alá rejteni: olyan ajándékba szánt csecsebecséket, dísz-
és használati tárgyakat, melyekben a kéz teremtõ ereje és
a szív melege is benne van. 

Az ízlésesen berendezett standoknál a helyi intézmé-
nyek, civil szervezetek és ügyeskezû magánszemélyek jó-
voltából gazdag, szemrevaló kínálat várta a vásárlókat,
akik kedvezményes áron juthattak ajándéktárgyakhoz. 

A Kézimunka Klub tagjai ezúttal is kitettek magukért. A
felhozatalban csupa kézzel készült textil alapú remekmû-
vel kecsegtettek a tõlük megszokott magas minõségben. 

A kézzel készült ajándéktárgyak közt a megszokott mo-
tívumokkal és érdekességekkel is találkozhattak a vásár-
lók. Az Idõsek Klubjának standjánál például saját fõzésû
lekvárok és levendulás zsákocskák sorakoztak. A leven-
dulát is maguk szedték. A helyi óvónõk szalma és mézes-
kalácsdíszekkel, képeslapokkal készültek. A református
gyülekezet árusítói is kreatív dísztárgyakat, ugyanakkor fi-
nom házisüteményeket is kínáltak. Az elkelt portékákból
befolyó bevételt õk a Babakörnek szánták. Elmondásuk
szerint portékáik ugyan tengernyi tennivaló közepette ké-
szültek, az alkotás öröméért azonban megérte a
fáradozás. A karácsonyváró vásárt idén is nagy érdeklõ-
dés övezte, mutatva és bizonyítva a kézmûves dolgok fel-
becsülhetetlen értékét. Az idelátogatók narancs és a fahéj-
illat közepette már lélekben is töltekezhettek a családi ün-
nep küszöbén.

A karácsonyi vásárt követõen a Szabadidõközpont szín-
padán folytatódott a városi ünnepvárás, ahol a helyi mûvé-
szeti iskola zenész, táncos és színjátszós növendékei szó-
rakoztatták a megjelenteket.
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December 18-án is határozatképesen ült tárgyalóasztal-
hoz a bábolnai grémium, hogy a 2014-es év utolsó ülése al-
kalmával megvitassák a várost érintõ, aktuális ügyeket. 

A napirendi pontot nem érintõ bizottsági döntések téma-
körében elhangzott, hogy mindkét bizottság foglalkozott a
költségvetés elkészítéséhez szükséges fejlesztési tervek-
kel, beruházási elképzelésekkel a helyi intézményekre vo-
natkozóan.  Foglalkoztak az M1 autópálya mellett található
Bábolna-torony világításával kapcsolatos ügymenettel is.
Az önkormányzat korábban több céggel tárgyalt annak ér-
dekében, hogy továbbra is megmaradhasson az építmény.
Az tudható már, hogy az IKR Zrt. a karbantartás és mûköd-
tetés költségeiben részt vállal, ennek fejében a cég logója
továbbra is a torony falain marad. A terület tulajdonosa
szolgalmi jogot biztosít, a Ménesbirtok vezetésével és az
áramszolgáltatóval a városvezetés továbbra is tárgyalásban
áll a világítás szolgáltatása kapcsán.

A Gyõri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás megkeresésére – illetve jogszabályi elõírás
alapján – a képviselõk új hulladékgazdálkodási rendeletet
alkottak. 

A napirendi pontok folytatásában pénzügyek kerültek
elõtérbe. Döntésük szerint nem változnak a lakbérek és a
sírhelyek árai sem a 2015-ös esztendõben. 

A grémium módosította a közterületek használatára vo-
natkozó rendeletet is. Ez alapján az ötszáz fõ feletti létszám-
mal szervezendõ rendezvény (mint például a Kukoricafesz-
tivál) esetén öt százalékkal emelkedik a jövõben a közterü-
let-használati díj, mely így négyzetméterenként 1700 forint-
ra változott.

Az építési telkek árát is meghatározták a képviselõk, akik
a csökkentést javasolták. Az eddigi (bruttó) 4000 forintos te-
lekárat 3000 Ft-os (2362 Ft+ÁFA) díjtétel váltja fel. A napi-
rendi pont kapcsán a testület megbízta a polgármesteri hi-
vatal illetékeseit, hogy dolgozza ki a Bábolnára betelepülõ
új-, vagy használt lakást, építési telket vásárlókat érintõ ren-
deletet, támogatási, valamint jogi feltétel-rendszert. A témá-
val kapcsolatosan a jövõben még tárgyal a testület. A ked-
vezményeket biztosító rendelettel céljaik szerint a betelepü-
lést és a bábolnai fiatalok letelepedését ösztönözné, segíte-
né az önkormányzat. 

A képviselõ-testület elfogadta a 2015-ös évre vonatkozó
munkatervét, majd foglalkoztak a jövõben is folytatódó HPV
elleni védõoltás- programmal. A vakcinázás negyven csalá-
dot érint, melyeket levélben keresett fel az önkormányzat. A
tinédzser korosztályt érintõ védõoltás-program lehetõsége
tizenegy család érdeklõdését keltette fel, ebbõl hat család
csak az önkormányzat teljes finanszírozás-átvállalása ese-
tén vállalná a programban való részvételt. A bizottságok
döntése alapján azonban csak részleges támogatásra van
lehetõség, így az érintett családok a továbbiakban értesítést
kapnak a döntésrõl, valamint a programmal kapcsolatos
tudnivalókról. 

Újra indul a konyhakertek felvirágoztatását célzó Termelj
otthon! mozgalom az önkormányzat támogatásával. A vá-
ros a tavalyihoz képest magasabb összegben biztosít vetõ-
magot a mozgalomban résztvevõ kiskerti termelõknek, akik
kérelmeiket január végéig juttathatják el a hivatal illetékesé-

hez. (Az igénylõlap és a mozgalom tudnivalói a 4. oldalon)
A továbbiakban a régi konyha bontására vonatkozó pá-

lyázati kiírással foglalkoztak a grémium tagjai. A pályázato-
kat január 16-ig adhatják le a meghívott cégek. A bontásra
várhatóan március végéig sor kerül.   A testület arról is dön-
tött, hogy megrendeli a régi konyha helyén kialakításra ke-
rülõ park látványterveit is. A komplett kiviteli tervdokumen-
táció díja mintegy másfélmillió forintba kerül. 

A képviselõk határozata szerint a 2015-ös esztendõben -
január elsejétõl - az eddigiekhez hasonlóan üzemelteti az
önkormányzat a Szabadidõközpontot. A takarítás díját a
bérlõ vállalta át.

A soron következõ napirendi pontban a képviselõk a Bá-
bolnai Szennyvízkezelõ és Szolgáltató Kft. jövõbeli mûkö-
désével foglalkoztak. Jogszabályi kötelezettség alapján
ugyanis 2014. májusától a szennyvíz és ivóvíz ágazatot, va-
gyis feladatainak nagy részét az ÉDV Zrt. vállalta át. Ezen
túlmenõen a szolgáltató kisebb részben a település környe-
zetének karbantartását végezte, így a gazdaságosság je-
gyében szóba került a cég felszámolása, valamint tovább-
mûködtetése is. Fontos volt azonban a helyi szolgáltatónál
állományba vett dolgozói munkaviszonyok rendezése,
ezért a képviselõk úgy döntöttek, hogy a munkavállalók
többsége átkerül az önkormányzat fõállású állományába,
valamint többekkel megbízásos jogviszonyt létesítenek. Mi-
után felmerült annak lehetõsége is, hogy a városrendezési
munkálatokat a jövõben az önkormányzat látja el, így a Kft.
feladatairól, sorsáról a jövõben tárgyalnak.

Ez alkalommal értékelte a testület az önkormányzat intéz-
ményeinek számlavezetésére vonatkozó, beérkezett ajánla-
tokat. Háromból két pénzintézet küldte meg határidõre pá-
lyázatát. A grémium a számadatok alapján az OTP bábolnai
kirendeltsége mellett döntött, így az önkormányzat és intéz-
ményeinek számlavezetését ez a pénzintézet intézi a jövõ-
ben is. 

A képviselõ-testület legközelebb már az új esztendõben
– várhatóan január végén – tárgyal ismét és várhatóan a
költségvetés megalkotásával kapcsolatosan is döntést hoz.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

CSÖKKENNEK
AZ ÖNKORMÁNYZATI TELKEK ÁRAI

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete de-
cemberi rendes ülésén döntött arról, hogy az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ összközmûves építési telkek
négyzetméterenkénti árát bruttó 3.000 Ft-ra csökkenti
bruttó 4.000 Ft-ról.
A telekár csökkentésétõl a Képviselõ-testület azt várja,
hogy a bábolnai és a betelepülni kívánó fiatalok számá-
ra vonzóbbá fog válni Bábolna, és növekedni fog a po-
tenciális telekvásárlók száma.
A Képviselõ-testület foglalkozik azzal is, hogyan tudja
segíteni a betelepülõ fiatalok ingatlanhoz jutását. Ennek
érdekében az elkövetkezõ testületi ülésen várhatóan a
képviselõk rendeletet fogadnak el, amelyben az ingat-
lanhoz (telek, lakás, ház) való jutás támogatási feltételeit
is rögzítik.
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BÁBOLNAI ANGYAL
Egy megható történet adta az ötletet

a kezdeményezéshez, melyet a
jószándékú „bábolnai angyal” indított
útjára december elején.  ,,Bábolnaiak-
nak bábolnaiaktól’’ – ezzel a szlogen-
nel tette közzé felhívását a legna-
gyobb közösségi oldalon, melyre na-
gyon sok felajánlás érkezett. 

A jótevõ a nehéz helyzetben lévõ
családokon igyekszik segíteni, kikhez

az adományokat a védõnõ, a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ és az óvoda munkatársainak ajánlásával juttatta el
oda, ahol nagy szükség volt rájuk. Felhívására hasonlóan
jóérzésû magánszemélyek és vállalkozások is adakoztak,
igazán szép ünnepet szerezve ezzel a rászorulóknak. 

A meglepetések között tartós élelmiszer, ruhanemûk,
ágy, televíziók, mosógép, számítógép, mobiltelefon, renge-
teg játék és többet között apró meglepetések (pl. egy csa-
ládi fotózás)  is szerepeltek. Volt, aki készpénzt adományo-
zott, amivel a számlákat egyenlítette ki a karácsonyi angyal.
Az egyik legnagyobb örömet egy táblagép jelentette, amit
olyan család kapott meg, akik a szeretteikkel csak ezen ke-
resztül tudják tartani a kapcsolatot. 

Az igazi karácsonyi hangulat megteremtéséhez elenged-
hetetlen karácsonyfa is megtalálta boldog tulajdonosát.

Az ünnep elõtti napokban a bábolnai pusztákon meleg-
ételt osztott az angyal, aki kilétét az önzetlen cselekedetek
ellenére sem szeretné felfedni, mivel szerinte ez a kezde-
ményezés csakis az örömszerzésrõl és egymás megsegíté-
sérõl szól. A nagylelkû segítõ bízik abban, hogy jövõre is
számíthat a lakosok segítségére az adakozó akcióban.

KÖSZÖNET!
Fogj kezet az ismeretlennel,
Nézz a rosszak szemébe,
Légy a szomorúak reménye,
Küldj mosolyt a szembe jövõnek,
Integess az elmenõnek,
Öleld meg szeretteidet,
Ülj a halk öregek mellé,
Simogasd meg a gyermekek fejét …
S valahol a messzi távolban
Megtalálod Te is a fénylõ csillagodat! 

Völgyi János, Advent idején

Minden egyes felajánlás eljutott egy családhoz, vagy ép-
pen egy magányos, idõs emberhez. Sikerült megnyugvást,
örömöt szerezni az embereknek és hálával teli örömköny-
nyeket csalni a szemekbe. Együtt tettük egymásért és ezért
mindenkinek szeretnék köszönetet mondani – még annak
is, aki csak gondolatban, az érzéseivel tudta a Karácsonyi
Angyalt támogatni. Köszönetet mondok mindazoknak is,
akik velem voltak az ünnepek elõtt és segítettek teljesíteni a
vállalt feladatot. Külön köszönettel tartozom Héricsné Mari-
ka néninek, akinek a segítségével megtaláltuk a felajánlá-
sok legmegfelelõbb helyét.

Elteltek az ünnepek, megkezdõdött az új esztendõ. Az
idei évben ne csak karácsonykor gondoljunk egymásra, az
idézett verssorok jussanak nap mint nap eszünkbe. Búcsút
mondok, de év végén újult erõvel ismét együtt tehetünk jót
lakóközösségünkért!

Boldogsággal teli új évet kívánok mindenkinek!
Karácsonyi Angyal

„TERMELJ OTTHON!”
2015-BEN IS

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2014. de-
cember 18-i ülésén úgy döntött, folytatja a „Termelj otthon!”
mozgalom támogatását. Meghatározták a résztvevõk körét
is, miszerint a programban támogatható személyek jöve-
delemhatárát 120.000,- Ft/fõ összegre emelték. A testü-
let egyúttal felkérte a Bábolnai Közös Önkormányzati Hiva-
talt, hogy 2015 januárjában végezzen a lakosság körében
igényfelmérést. Ezáltal februárban már döntés születhet a
résztvevõk személyérõl és megtörténhet a vetõmag csoma-
gok átadása-átvétele.

„TERMELJ OTTHON!” MOZGALOM 2015.

JELENTKEZÉSI LAP
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2015-ben
is útjára indítja a „Termelj Otthon!” mozgalmat. A program-
ban résztvevõk kiválasztására a szociális rászorultsági ala-
pon kerül sor 2015. február elején, a vetõmagok kiosztása
még abban a hónapban megtörténik a közelgõ vetési sze-
zonra tekintettel. 
Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban, és sze-
retne ingyenes vetõmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi
jelentkezési lapunkat!
Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 2015. január 30-ig
adhatják le Bábolna Város Önkormányzata Hivatalának
épületében.

(Bábolna, Jókai M. u. 12., Tel.: 34/568-000, 
E-mail: adminisztracio@babolna.hu)

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

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

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

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

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

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

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

Eltartottak száma: ............................................................ fõ

Kertje hány négyzetméterén 

szeretne konyhakertet kialakítani? ................................ nm

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

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

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

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

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

Igen, szeretnék részt venni a „Termelj otthon!” mozgalom-
ban és szeretném, ha számomra is biztosítanának díjmen-
tes vetõmag csomagot.

.........................................
Jelentkezõ aláírása
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Azokat a gazdasági szereplõket köszöntötte a város ve-
zetése december 11-én a Szabadidõközpontban, akik je-
lentõs adóösszeggel járultak hozzá a település fejlõdésé-
hez. A nagyadózók fogadása alkalmával dr. Horváth Klára
polgármester részletes áttekintést nyújtott a városi beruhá-
zásokról azzal a céllal, hogy a vállalkozások is láthassák,
hová kerülnek az áldozatos munkából származó adóforint-
jaik.

Az alkalmat dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is meg-
tisztelte jelenlétével. Az illusztris vendég rávilágított: a nagy
adózók fogadása nemcsak a megbecsülés jelképe, de el-
mélyítheti az együttmûködést a vállalkozások és a település
vezetése között, mely mindkét szereplõ gyarapodását szol-
gálja.

Mint fogalmazott: az adózás kötelezettség, de amennyi-
ben az adóforintok jó helyre kerülnek, a magánszemélyek
és a cégek is sokkal szívesebben tesznek eleget kötelezett-
ségüknek. A vállalkozások szempontjából nagyon fontosak
a kormányzat múltbéli lépései. A korábbihoz képest válto-
zás, hogy a települések a vállalkozásoktól befolyt összege-
ket csak meghatározott célokra, legfõképpen fejlesztési fel-
adatokra fordíthatják. A kormánymegbízott szerint Bábol-
nán ezzel a folyamattal eddig sem volt probléma, valamint
azt is üdvözölte, hogy a következõ hét éves uniós ciklusban
az eddigitõl eltérõen jelentõs támogatásokhoz juthatnak a
vállalkozások, hiszen a törekvések szerint a források hatvan
százaléka visszakerül majd a gazdaságba. Dr. Kancz Csa-
ba elmondta: abban bízik, hogy az uniós források felhasz-
nálásával nemcsak a nagyvállalkozások, hanem a kis- és
középvállalkozások is erõre kapnak, ebben nagy segítséget
nyújt a Magyar Nemzeti Bank kedvezményes hitelprogram-
ja is. 

Dr. Horváth Klára polgármester az esemény kapcsán el-
mondta: Bábolnán több mint háromszáz adózó társaságot
tartanak nyilván, akik iparûzési, építési, vagy telekadót fizet-
nek az önkormányzatnak, növelve annak bevételét. Az idei
találkozóra 55 céget invitáltak, a társaságok képviselõi rész-
letes áttekintést kaphattak az adóforintok felhasználásáról a

polgármester tájékoztatójában. A városvezetõ úgy fogalma-
zott: adóbevételeit idén is fõként fejlesztésekre és beruhá-
zásokra költötte az önkormányzat, így többek között a
konyhaépítésre, az Ácsi út felújítására, a kutyafuttató létesí-
tésére, a tekepálya felújítására. Dr. Horváth Klára polgár-
mester a Szabadidõközpontban megtartott december 11-ei
összejövetel kapcsán is rávilágított: vendégeik nemcsak
adózók, hanem Bábolna lakosainak munkáltatói is.

Köztudott, hogy a városvezetés évente több alkalommal
is egyeztet a helyi vállalkozókkal annak érdekében, hogy
megvitassák a környezetükben, székhelyük környékén je-
lentkezõ fejlesztési igényeket, irányokat. Az egyeztetések-
kor – természetesen - a város anyagi lehetõségei is mindig
szóba kerülnek. 

Elmondható, hogy Bábolna közkedvelt település a bete-
lepülõ vállalkozások számára. Mint megtudtuk, jelenleg egy
mezõgazdasági vállalkozás is érdeklõdik Bábolna iránt,
mely a helyi lakosság munkaerõpiaci lehetõségeit, helyze-
tét is erõsíthetné.

A december 11-ei fogadás alkalmával a jelenlévõk kipró-
bálhatták a Szabadidõközpont új tekepályáját is, mely
ugyancsak az eredmények közé sorolható fejlesztési siker.

KÖSZÖNET A NAGYADÓZÓ TÁRSASÁGOKNAK

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
ESKÜ

Magyar állampolgárságot szerzett Dobos Ana Eli-
za, aki december 17-én dr. Horváth Klára polgár-
mester elõtt tette le hivatalos esküjét. A fiatalasz-
szony 1977. január 24-én született Csángóföldön.
2011 júliusában költözött Magyarországra két fiával.
Elõször Bakonyszombathelyen élt és dolgozott,
majd párkapcsolata révén egy évre rá Bábolnát vá-
lasztotta otthonául. 

Elsõsorban gyermekei jövõjét tartja szem elõtt,
így fontos volt számára a magyar állampolgárság
megszerzése. Dr. Horváth Klára polgármester kö-
szöntõjét követõen a magyar állampolgárságot iga-
zoló emléklapot virág kíséretében adta át, és elsõ-
ként gratulált  a városunkban letelepedett hölgynek.
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Hivatásukhoz méltó helyen, a
Ménesbirtok fedeles lovardájában
avatták fel a bábolnai Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Is-
kola és Kollégium szeptemberben ér-
kezett elsõ évfolyamos diákjait decem-
ber 4-én. A tradicionális esemény idén
is stílszerûen „Csikóbál” néven zajlott,
hiszen itt az újdonsült diákokat nem
gólyáknak, hanem csikóknak nevezik.
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is
elsõsorban a játékosságon és a felhõt-
len szórakozáson volt a hangsúly,
azonban minden a lovak és a velük va-
ló bánásmód körül forgott.

A szertartás a kilencedikesek mûso-
rával kezdõdött, akik Bajcsai Miklós
osztályfõnök tevékeny részvételével
egy „karüsszelt” adtak elõ, egyelõre
még csak falovakon. Ez évben újdon-
ságként a tizenegyedik A osztály nem-
rég becsatlakozott diákjai is kiscsikó-
ként vettek részt a mulatságon. Õk egy
táncprodukcióval készültek a közön-

ségnek, amely fergeteges hangulatot
teremtett.

A beavatási esemény a végzõs diá-
kok által kitalált játékos és humoros

feladatokkal folytatódott, amelyek min-
den résztvevõnek kellemes és emléke-
zetes pillanatokat tartogattak. Zárás-
ként a 28 kiscsikó elmondta a kötelezõ
esküt, mellyel teljes jogú pettkós diá-
kokká váltak.

Nem mindennapi idõszaki kiállítás nyílt december 13-án
a Helytörténeti Gyûjtemény épületében. A tárlat apropóját
Haile Selassie etióp császár 1964-es bábolnai látogatása
adta, akit a jamaicai rasztafariánus vallás követõi választot-
ták prófétául.  

Sebestyén Szabolcs, a gyûjtemény munkatársa és a kiál-
lítás ötletgazdája fiatal mûvészek segítségével idézte a láto-
gatók elé a császár rasta életérzésre gyakorolt hatását.
Bede Narrett festményei, Kontra-Farkas Máté (Farek) zsák-
vászon mûvei és Sebõ Gabriella mozaikképei mutatták be
a jamaikai filozófiát és a Selassie-hoz fûzõdõ impulzusait.

A kiállítás szervezõje alapos kutatást végzett az uralkodó
látogatása kapcsán. Segítségére voltak a helyi gyûjtõk tulaj-
donában lévõ dokumentumok, valamint az akkori sajtóter-
mékek. 

A „szent ember” városunkban tett látogatásáról több bá-
bolnai lakosnak is van emléke, az uralkodót váró díszkapu-
ról és ünnepségrõl kiállított korabeli fotók sokakban idéztek
fiatalkori emlékeket. 

Az ünnepélyes megnyitó és a tárlat megtekintése után a
részvevõket tradicionális jamaicai étellel és reaggae zené-
vel várták. Sebestyén Szabolcs tervei szerint a mostani kiál-
lítás kapcsán egy új elképzelés született, miszerint idõrõl
idõre egy idõszaki tárlaton olyan híres emberek látogatása-
it idézi fel, akik nyomot hagytak városunk helytörténetében.

A Bábolnai Általános Iskola végzõs diákjai számára sok
izgalmat rejteget az új esztendõ elsõ hónapja. Január 17-én
kerül sor a központi írásbeli vizsgára magyar nyelvbõl és
matematikából. Huszonhatan jelentkeztek a vizsgákra a
megadott decemberi határidõig. A tanuló saját maga
választhatta ki azt a középiskolát, ahol megírja majd a
felvételit. Valamennyien gyõri intézményeket jelöltek meg. A
vizsgán mindkét tantárgyból tíz feladatot kell megoldani 45
perc alatt. A diákok helyesírási, nyelvhelyességi, fogal-
mazási, logikai, számolási képességeit, készségeit, értõ

olvasását mérik. Itt tehát más típusú feladatokkal kell meg-
birkózniuk, mint egy-egy témazáró dolgozat megírásakor.
Természetesen felkészülten, a feladat típusokat ismerve
néznek a megmérettetés elé, hiszen nemcsak tanórákon,
hanem az anyanyelvi és matematika elõkészítõ foglalkozá-
sokon rendszeresen készültek, gyakoroltak. A tét nagy,
hiszen összesen száz pontot szerezhetnek a felvételin, és a
szerzett pontszám nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ki
melyik középiskolába nyer majd felvételt, hol folytathatja
tanulmányait szeptembertõl. Vné Sz. M.

JÁTÉKOS KISCSIKÓK

HAILE SELASSIE KIÁLLÍTÁS

MEGMÉRETTETÉS ELÕTT
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Botjának csengettyûi jelezték a Mikulás érkezését de-
cember 5-én délelõtt, akit szépen kitisztított cipõcskék és
csizmácskák vártak a Százszorszép Óvoda és Bölcsõde
udvarán. Mint minden évben, ezúttal is az apróságok ké-
szültek a legnagyobb várakozással a fehérszakállú eljövete-
lére, aki természetesen nem érkezett üres kézzel. Ajándé-
kait a bölcsõdések csoportja elõtt sorakozó lábbelikbe rej-
tette.

A hagyományokhoz hûen a Mikulás az óvodai csoportok-
ba is bekukkantott. Meghallgatta a gyerkõcök verseit, mon-
dókáit, melyekért cserébe apró édességekkel teli csomagot
adott. A Szabadidõközpontban is találkozhattak a gyerme-
kek a jótevõvel, ahol egy mesés bábelõadással szórakoz-
tatta az óvodásokat és az általános iskola alsós nebulóit.

Délután fogatra ült az öreg nagyszakállú és folytatta útját
az általános iskola udvarára, ahol népes gyereksereg várta
izgatottan. A kedves dalok hatására ezúttal nemcsak a jó,
hanem a kevésbé pedáns gyerekeket is megajándékozta.

Ezután újból hintóra pattant és a városközpontba látoga-

tott, ahol egy kisebb sétát is tett a járókelõk nagyobb örö-
mére. A bátrabbakat, akik énekeltek neki, szaloncukorral
ajándékozta meg. Végül útra kelt vissza Lappföldre, hogy
jövõre újból ellátogathasson városunkba.

A Bábolnai Általános Iskola alsó tagozatosai évek óta õr-
zik az adventi gyertyagyújtás hagyományát, mely szép, vár-
va várt szokásként szerepel az iskolai eseménynaptárban.

A péntekenként megrendezett karácsonyváró alkalma-
kon egy-egy rövid mûsor elõzte meg az ünnep közeledtét
jelzõ gyertyák meggyújtását. 

Advent harmadik hetében a negyedik B osztályosok ked-
veskedtek mûsorral, amelyben a Luca-napi népszokásokat
is felelevenítették. 

A közös gyertyagyújtásokat izgatottan várták a gyerkõ-
cök, ugyanis ezek az alkalmak nemcsak a küszöbön álló
ünnepre segítették a ráhangolódást, de a téli szünetet is
elõre vetítették.

Az adventi idõszak szorgos tevékenységgel telt a Bábol-
nai Általános Iskolában. A felsõsök keze nyomán számos
karácsonyi alkotás született a rajz és technika órákon. Az
ajándéktárgyak tárlata már korábbi hagyomány az intéz-
ményben. A mûvészeti teremben bemutatott kiállítás meg-
nyitója szavalattal kezdõdött, majd Peresztegi Gáborné
igazgató büszkén köszöntötte az érdeklõdõket. Mint el-
mondta: újdonság, hogy a fõként felsõsök munkáiból álló
kiállításhoz idén az alsóbb évfolyamosok is hozzátették
munkáikat. Az igazgató elmondása alapján a kiállítás azt is
példázta, hogy a szeretet ünnepe nem a drága ajándékok-
ról szól, hanem sokkal inkább a családi együttlétrõl, a csa-
ládtagokat pedig saját készítésû, apró meglepetésekkel is
meg lehet ajándékozni. Az ötletgazdag, sokszínû tárlat eh-
hez kiváló segítséget nyújtott.

A kiállításon láthattunk adventi naptárat, bájos filcdísze-
ket, karácsonyi rajzokat, üdvözlõlapokat, betlehemi installá-
ciót, téli asztali dekorációkat és Mikulás zoknikat a falakon.

A szervezõk minden kiállítás alkalmával játszóházat is
szerveznek az érdeklõdõ gyerekek számára. Idén újdon-
ságnak számított a használt cd lemezekbõl készült kará-

csonyi ablakdísz, mely az újrahasznosítás lehetõségét is
sugallta, de emellett készíthettek képeslapokat, illetve diva-
tos karácsonyfadíszeket is. A játszóházi foglalkozáson ké-
szült tárgyakat a legtöbb gyerkõc ajándékba szánta, így
boldogan vitte haza magával.

BÁBOLNÁN IS JÁRT A MIKULÁS

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS AZ ALSÓSOKNÁL

ÖTLETADÓ KIÁLLÍTÁS A SZERETET ÜNNEPE ELÕTT
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A karácsonyt a gyerekek öröme teszi igazán meghitté. A
legkisebbek azok, akik a legnagyobb izgalommal és valódi,
õszinte várakozással készülnek a karácsonyra. A kicsi
szívek december 19-én kicsit gyorsabban dobogtak, ekkor
tartották meg hagyományos ünnepségüket az óvodai cso-
portok a Százszorszép Óvodában. 

A kicsik hiába álmodtak fehér karácsonyról: sajnos a
hóesésrõl és a hóemberrõl, a faágat ellepõ hópelyhekrõl
ezúttal csak az ének szólt, de így is élvezetes
meseelõadásban lehetett részük a város legfiatalabb lakói-
nak. A bábelõadással idén is az óvoda pedagógusai lepték
meg a gyerekeket. Míg az aprótalpú társaság a mesebeli
paraván elõtt figyelte a mûsort, a Jézuska is belopódzott az
óvodába, és minden csoportot ajándékkal lepett meg. Az
intézménybe ilyenkor vendégeket is hívnak, akiket ezúttal
sem hagytak ünnepi jókívánságok és apró meglepetés
nélkül.

ÕSZINTE ÖRÖM AZ ÓVODÁBAN

A helyi általános iskolában is nagy izgalom övezte a sze-
retet ünnepét, a buzgó készülõdésben minden évben mû-
sorral kedveskednek egymásnak a diákok. 

Az aulában, dísszel teli, csillogó fényû karácsonyfa mel-
lett mûsoroztak az Anonim drámacsoport tagjai, akik az ün-
nephez illeszkedve: betlehemi történettel gazdagították a
karácsonyvárás meghitt idõszakát. Az iskola auláját ezúttal
bensõséges hangulat uralta. A színjátszók jóvoltából meg-
elevenedett karácsony mesés története: benne a csillag
jóslata, József és Mária szálláskeresése, az egész világ
Megváltójának megszületése, a három király jótevõ látoga-
tása, miközben a jászolban fekvõ kisdednek hódolnak. Az
ünnepi mûsorban a második bé osztályosok is közremû-
ködtek. A jól sikerült produkciót hatalmas tapssal jutalmaz-
ta az iskolai közösség és remélhetõleg, a karácsony valódi
üzenete is eljutott a gyerekekhez. 

A mûsort követõen a diákság idén is jóízûen fogyasztotta
el azt a két hatalmas ünnepi tortát, melyekhez felajánlás ré-
vén jutott az intézmény.

BETLEHEMI TÖRTÉNET AZ ISKOLÁBAN

Már hagyomány, ugyanakkor évrõl évre eltökélt törekvé-
se a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársainak,
hogy apró kedvességgel tegyék szebbé a nagycsaládosok
ünnepét. Idén december 22-én teremtettek meghitt alkal-
mat arra, hogy az intézmény falai közé invitálják a nagycsa-
ládban élõ gyerekeket. A karácsonyváró vendégségben dr.
Horváth Klára polgármester, Veresné Szkocsek Mária alpol-
gármester és Szepesi Tamásné képviselõ is megjelentek,
hiszen õk valamennyien fontosnak tartották a közös ünnep-
lést. Az eddigi hagyományokat folytatva idén is közös ének-
lés követte Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ kö-
szöntõ szavait, majd a gyerekeknek ajándékcsomaggal
szereztek örömet. A játékokat és könyveket rejtõ csomag
mellé a Magyar Vöröskereszt bábolnai szervezete finomsá-
gokkal kedveskedett az ünnepre. Az Alapszolgáltatási Köz-
pontban az év minden napján igyekeznek segíteni a nehéz
helyzetben lévõket, karácsony közeledtével azonban még
érzékenyebben fordulnak gondozottjaik felé. Az ajándéko-
zás számukra is nagy öröm.

NAGYCSALÁDOSOK NAGY ÖRÖME
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A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola és Kol-
légium, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. de-
cember 17-én tartotta közös adventi rendezvényét, a
Méneskarácsonyt. Körmendi Csaba iskolaigazgató és Bér-
ci Balázs, a Ménesbirtok igazgatójának köszöntõje után az
ünnepség elsõ részében az iskolások adtak versekbõl, pró-
zákból és dalokból összeállított szívmelengetõ mûsort. 

Az iskola diákönkormányzata egy téli falat épített a kiseb-
bek számára, melyben ki-ki lefényképeztethette magát. A
tanulók erre az alkalomra saját kezûleg készítettek ajándék-
tárgyakat, ezeket becsületkasszára vásárolhatták meg az
érdeklõdõk. Az ebbõl származó bevételt a diákönkormány-
zat rendezvényeire használja majd fel.

Az adventi este szeretetvendégséggel ért véget.

A karácsonyvárás meghittségében osztoztak a Nyugdíjas
Klub tagjai, valamint a Derû házának lakói december 9-én.
A nyugdíjasok örömmel látogattak az otthonba, ahol a jeles
ünnepnapoknak kiemelt fontossága van. Az adventi idõ-
szakban derûsebb volt a Derû háza, köszönhetõ volt ez
nemcsak a karácsonyt dicsõítõ verseknek és történetek-
nek, hanem a nyugdíjasok magyar virtusról árulkodó, ze-
nés-táncos mûsorának is. Az együttlét közös énekléssel zá-
rult.

DERÛS KARÁCSONY

December 18-án tartották karácsonyi ünnepségüket a
bábolnai Idõsek Klubjának tagjai. A meghitt összejövetelre
már a hét elején készültek az asszonyok, akik finom mákos
és diós kalácsot sütöttek az alkalomra.

Az ünnepség Grónyi Gézáné szavalatával és egy tanul-
ságos, boldogságról szóló történettel kezdõdött. Az óvodá-
sok az elmúlt évek hagyományaihoz hûen idén is
szívhezszóló karácsonyi mûsorral kedveskedtek az idõsek-
nek, ezúttal a méhecskés csoport elõadásának tapsolhat-
tak nyugdíjasaink.

Dr. Horváth Klára polgármester is megtisztelte az ünnepi
alkalmat. Áldott és boldog karácsonyt kívánva Ady Endre:
Karácsony címû versével idézte a közelgõ ünnep hangula-
tát. Városunk polgármestere természetesen nem érkezett
üres kézzel. Az Idõsek Klubjának tagjai nagy örömmel vet-
ték át azt a hatalmas tükröt, mely a Vadvirág együttes pró-
báit segíti majd, valamint a kedvezményes gyõri színházlá-
togatásra jogosító jegyeket, és a régóta vágyott hûtõszek-
rényt. 

Jakusné Udvardy Hedvig önkormányzati képviselõ is
meglátogatta nyugdíjasainkat, apró ajándékokkal kedves-
kedve karácsony és új év alkalmából.

A klubtagok természetesen egymást is megajándékoz-
ták, mindenki apró meglepetésekkel készült, melyeket játé-
kos formában adtak át. Az ünnepség ezután jó hangulatú
beszélgetéssel folytatódott, egy csésze forró tea és egy
szelet mákos-diós kalács kíséretében.

KARÁCSONY
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

MÉNESKARÁCSONY

GULYÁS ÖREGFIÚK-MÓDRA
Tizenöt kilogramm húsból készítettek gulyást a bábolnai

Öregfiúk labdarúgócsapatának tagjai azzal a szándékkal,
hogy megvendégeljék a város lakosságát az ünnep elõtt. A
baráti társaság a pusztán élõket is megszólította, a közös
fõzõcskét megelõzõen szórólapokon invitálták a lakosságot
az estebédre. December 22-én a városközpontban talál-
ható kávézó teraszán gyújtottak az üst alá, melyben több
mint száz adag gulyás fõtt készre a délutáni órákra. Tornyos
Ferenc, Tóth József, Bálint József, Hajdú Tibor és Csillag
József fõszakácsok nagy szeretettel kínálták fõztjüket a
járókelõknek, akik jóízûen fogyasztották a magyaros étket.
Az Öregfiúk már nem elõször ragadtak fakanalat, tavaly
hasonlóképpen közösen alkottak, ugyan, akkor más célzat-
tal. Csillag József elmondása szerint az idei közös fõzõcske
felülmúlta a tavalyit, miután ezúttal szinte valamennyi
gulyás elfogyott. Mint megtudtuk, az Öregfiúk nemcsak a
pályán lendületesek, így a jól sikerült akciót jövõre is foly-
tatni kívánják. 

Az Öregfiúk bizonyították, hogy kiváló formában vannak,
hiszen a december 22-ei ételosztást követõen a szokásos
hétfõi edzés sem maradt el.
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2012 telén egy személyes gondolat hatására sokan
érezték úgy Bábolnán, hogy városunkért és a kará-
csonyvárás ünnepéért összefogva létrehozzák a bábol-
nai betlehemet. A közös cél és tettek eredményeként
nemcsak fizikai valóságában született meg valami, ha-
nem egy alkotó, tettrekész, segítõ közösség formáló-
dott. 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes szerint: ,,Aki nem
hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el va-
lami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mel-
lé.’’

Két évvel ezelõtt töretlenül hittem, hittünk abban, hogy
megvalósul az az elképzelés, amelynek egyik fõ célja a kö-
zösségformálás volt. Talán ez a mai világunkban naívnak tû-
nõ terv és hit hagyta beteljesülni azt a folyamatot, melynek
eredményeként a bábolnai betlehemnél advent vasárnapja-
in immáron harmadszor együtt ünnepelhettünk.

Idén egy kis mûsorral is készültünk minden vasárnapra,
amelyben gyerekek és idõsek együtt szerepeltek. Advent
elõtt egy hónappal elkezdtük a szerepek kiosztását, próbá-
kat tartottunk, jelmezeket készítettünk a szereplõknek. Kö-
zösen festettük meg az angyalkák mécseseit és gyakorol-
tuk a mûsorokat, vasárnaponként pedig kihangosított kará-
csonyi dalokkal vártuk a résztvevõket. Minden alkalommal
gyertyát gyújtottunk, énekeltünk, majd azt követõen teáz-
tunk, forralt boroztunk, házi süteményeket majszoltunk és
beszélgettünk. Az összetartozás érzése melegített bennün-
ket a hideg, olykor esõs estéken.

Számomra nagy öröm volt átérezni, megtapasztalni,
hogy az emberek elemi tulajdonsága a jóság, és segítõ-
készség. Ennek bizonyítékaként ünnepelhettünk a város
betleheme elõtt, melyet e két fontos jellemvonás hozott lét-
re. 

Köszönöm mindazok segítségét, akik idén is támogatták
elképzeléseimet, részt vettek az elõkészületekben és az ün-
nepváró összejöveteleken. Külön köszönet Molnár–Varga
Szilvia segítõ tevékenységéért. Köszönöm mindazoknak,
akik a rendezvényeken aktív szerepet vállaltak az ünneplés

színvonalas lebonyolításában: gyerekeknek és szüleiknek,
idõs és fiatal bábolnaiaknak, közremûködõ intézmények-
nek, cégeknek akik segítették munkánkat. Köszönöm to-
vábbá azoknak is, akik – önként vállalva – saját sütésû sü-
teményeikkel kínálták a résztvevõket.

Bízom benne, hogy jövõre újabb ötletekkel fûszerezve
fejlõdik rendezvényünk és egyre többen tartozunk a betle-
hemi közösséghez!

Poprády Ildikó

Szereplést vállaló 
idõsek és gyerekek:

Buza Gézáné, Fekete Lászlóné, Grónyi Gézáné, Koncz
Józsefné, Kós Ferencné, Vizeli Józsefné
Apró Napsugár, Ágoston Bertalan, Balázs Márk, Bednár Bá-
lint, Bernáth Ádám István, Bernáth Tibor Marcell, Bognár Lil-
la, Heszler Péter, Heszler Zsófia, Kalácska Anna, Kéri Jázmin
Sára, Láng-Antos Barnabás, Morvai Alexa, Németh Mátyás,
Németh Benedek, Prekler László Bence, Poprády Júlia, So-
mogyi Ádám, Szücs Nimród.

Akik idén támogató
segítséget nyújtottak:

Agócsné Erdõsi Andrea, Antos Zsófia és családja, Ágoston-
né Bernáth Ildikó és családja, Bábolnai Idõsek Klubja, Bá-
bolnai Közmunkások, Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.,
Bábolna Város Önkormányzata, Bernáthné Gerencsér Anett
és családja, Bérczi Péter, Bors Erika, Boretta Bt. és munka-
társai, Bábolnai Televízió, Csicsatka Judit, Hadverõ Ferenc
és munkatársa, Istenesné Nagy Zsuzsa, Kériné Váradi Mari-
ann, Koppendorfer Tamás és családja, Kõvári Jánosné,
Molnár-Varga Péter, Molnár-Varga Szilvia, Nagy Károly, Né-
meth Ferencné Hegedüs Edit, Patonai József, Pábli Zsolt,
Poprády Ildikó és családja, Somogyi Lajos, Szíjártóné Bojtor
Katalin, Tóthné Rozmán Anita.

ÜNNEPI HANGULAT A BÁBOLNAI BETLEHEMNÉL
ADVENT VASÁRNAPJAIN

Hirdessen a Bábolnai Fórumban
1 oldal: br. 12.500,- Ft, 1/2 oldal: br. 7.500,- Ft, 1/4 oldal: br. 3.750,- Ft, 1/8 oldal: br. 2.000,- Ft
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ÜNNEPVÁRÁS KALÁCCSAL
Karácsony közeledtével

ismét elõkerült a sodrófa
és a nyújtódeszka az Idõ-
sek Klubjában, ahol az ün-
nep elõtt kalácssütésbe
fogtak az asszonyok. A
kalács igazi ünnepre ter-
mett finomság, elkészíté-
se pedig korántsem olyan
bonyolult, mint ahogy azt

sokan gondolják. Az Idõsek Klubjában nagy lelkesedéssel
és mindig jó hangulatban sütnek-fõznek a klubtagok, így
volt ez az év utolsó hónapjában is. A klub épületének kony-
hája kiváló helyszín arra, hogy még közelebb hozza egy-
máshoz a dolgos asszonyokat. A karácsonyváró kalácsot is
jó hangulatban készítették. A jól bevált recept szerint liszt,
élesztõ, tej, só, cukor és olaj került a keverõtálakba. A gon-
dosan kiválasztott alapanyagokat alaposan összedolgoz-
ták, dagasztást követõen pedig gyorsan összeállt a kalács-
tészta. A tésztagombócok egymás után kerültek a rutinos
kezek közé. Nyújtást követõen diós és mákos töltelékkel
gazdagították a tésztát, így került aztán forró sütõbe a cse-
mege. A kalácstésztából bõséges adag készült, amit a ka-
rácsonyi ünnepükön kóstolhattak meg a klubtagok.

A klubban hétköznapi szokás a hétfõi fõzõcske. A hét el-
sõ napján rendszeresen fõznek valamit a szépkorúak. Leg-
közelebb februárban, a farsang idején várható, hogy újabb
hagyományos étek, a farsangi fánk sül majd konyhájukban.

JANUÁRI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

Január 13. 
Voll biorezonanciás energetikai állapotfelmérés.
A vizsgálat segítségével megállapítható:
– miért vannak emésztési problémák
– milyen állapotban van a keringés, az érrendszer
– milyen állapotban vannak az izületek

Január 20.
Környezetünk védelmében címmel tisztítószer bemuta-
tó , mellyel vegyszermentesen lehet hatékony és bizton-
ságos a takarítás.

Január 30.
Lazító , aromaterápiás talpmasszázs

Kezdési idõpont minden alkalommal 9 óra. 
A programok ingyenesen igénybe vehetõk, 

minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

IDÕSEK KLUBJA ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
Kedves bábolnai nyugdíjasok!
A szabadidõ hasznos eltöltéséért különféle programokat
szervezünk a bábolnai Idõsek Klubjában, amelyek  ingye-
nesek és bárki  számára nyitottak.  
2015-ben állandó programjaink:
hétfõ Süssünk–fõzzünk együtt!
kedd Egészségnap Fábiánné Tóth Hedvig közremû-

ködésével – elõadások, tanácsadás, termékbe-
mutatók

szerda Klubnap – énekkari- és táncpróbák, névnapok
megünneplése, programok megbeszélése

csütörtök Kondicionáló torna idõseknek
péntek Kézimunka szakkör

Természetesen nem maradhat el ebben az évben sem a ki-
rándulás, a találkozó hidaskürti barátainkkal, zenés táncos
rendezvényeink, ünnepeink méltó megünneplése sem.

Szeretettel várjuk a társaságra vágyókat programjainkra! 

Hívja ismerõsét, barátját, magányos szomszédját 
az Idõsek Klubjába!

BÕSÉGET HOZÓ REGÖLÉS
CSEPEREDÕK MÓDRA

Régi, eredetét tekintve a magyar õstörténetig visszanyú-
ló hagyományt ápol immár évtizedek óta a Cseperedõk
Néptánccsoport a regöléssel, melyre idén december 26-án
reggel vállalkoztak. 

A regölés téli természetvarázslás jellegû, köszöntõ nép-
szokás, mely leginkább a Dunántúlon fordul elõ. A szokás
szerint karácsony másnapjától január hatodikáig fiatal legé-
nyekbõl álló csapat indul útjára a falvakban, a regölõk min-
den háznál regöséneket énekelnek, majd ezért cserébe
ajándékokat kapnak. Így tettek a Cseperedõk irhába öltö-
zött legényei is, akik regõs énekükkel tíz bábolnai otthonba
látogattak el.

A hagyományõrzõ regölõk láncos bottól hangos kaval-
káddal keresték fel a város polgármesterét és alpolgármes-
terét is. Valamennyi állomásukon hangosan szólt a jókíván-
ságokkal tarkított énekmondás. Az újesztendõre szerencsét
hozó látogatásért a vendéglátás sem maradt el, a házigaz-
dák ugyanis már terített asztallal várták a varázsló éneklõ-
ket.

TÁNCOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ

A korábbi évek hagyományaihoz híven a bábolnai nyug-
díjasok batyus bállal búcsúztatták az óévet. A Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ városunk önkormányzatának tá-
mogatásával szervezi évrõl évre a rendezvényt, melyre ez
év végén december 29-én a Szabadidõközpontban került
sor. Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a jelenlévõ-
ket, majd minden jelenlévõvel koccintott boldog új évet kí-
vánva.

Hogy a jó hangulat teljes legyen, a szervezõk kitûnõ ze-
nekart hívtak Mórról. A mulatságot csupán a tombolatár-
gyak sorsolása szakította meg rövid idõre.
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IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom
IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom

IrodalomIrodalom Irodalom

„Kívánok Neked Türelmet!

Hogy meg tudj hallgatni másokat.

S hogy meg tudj bocsátani annak, 
aki nem tud Neked.

Hogy fáradtan is tudj szeretettel és megértõen 
beszélni azzal, akinek szüksége van rá.

Kívánok Neked Bölcsességet!

Hogy tudj különbséget tenni, 
mikor kaptad azért az akadályt, 

hogy megküzdj vele és mikor azért, hogy kikerüld, 
és más utat válassz.

Hogy felismerd a mindennapok szépségét, 
és ne tragédiák döbbentsenek rá.

Hogy meglásd a szeretteid fontosságát 
és szükségességét az életedben.

Hogy minden idegesítõ tulajdonságuk Téged épít,
akár mint rossz, akár mint jó példa.

Bölcsességet, hogy ne akarj tökéletes lenni, 
csak törekedj a legjobbra.

Hiszen soha nem leszünk tökéletesek, 
maximum frusztráljuk magunkat a gondolattal. 
Ellenben a legjobbra törekvés újabb és újabb 

sikereket, majd célokat eredményez,
s ez maga a haladás.

Hogy az aprólékos sziszifuszi hétköznapokban 
lásd a holnapok nagyságát,

és a nagy célok építõkockáit.

Végül kívánok Neked egy apró mosolyt magunkon,
hiszen ha mindezt meg tudnánk tenni,

akkor már rég az Angyalok soraiba tartoznánk, 
és valaki olyanokra vigyáznánk,

mint mi magunk.

Ám kívánom Neked, hogy megtapasztald: 
a Teremtés attól válik tökéletessé,

hogy ismertek a hibáink és számolnak 
a tökéletlenségünkkel.

S nem utolsó sorban,

Kívánom, hogy azokkal tölthesd ezt az évet, 
akik szeretnek,

és Magadba szívd ezt a Boldogságot!”

Az alábbi történet pedig elmélkedés az év kezdetén arról,
hogy céljaink elérését mennyire más és más nézõpont alap-
ján közelíthetjük meg. Kinek melyik a hozzá közelebb álló
életfilozófia, döntse el ki-ki maga.

MIÉRT IS HAJTUNK?
A halász hazatér fatörzsbõl vájt csónakján és találkozik

egy külföldi piackutató szakemberrel, aki ebben a fejlõdõ
országban dolgozik.

A piackutató megkérdezi a halásztól, hogy miért jött haza
olyan korán.

A halász azt feleli, hogy tovább is maradhatott volna, de
elég halat fogott ahhoz, hogy gondoskodjon a családjáról.

– ...és egyébként mivel tölti az idejét? – kérdezi a szakem-
ber.

– Hát, például halászgatok. Játszom a gyerekeimmel.
Amikor nagy a forróság,lepihenünk. Este együtt vacsorá-
zunk. Összejövünk a barátainkkal és zenélünk egy kicsit –
feleli a halász. A piackutató itt közbevág:

– Nézze, nekem egyetemi diplomám van, és tanultam
ezekrõl a dolgokról. Segíteni akarok magának. Hosszabb
ideig kellene halásznia. Akkor több pénzt keresne, és ha-
marosan egy nagyobb csónakot tudna vásárolni ennél a kis
kivájt fatörzsnél. Nagyobb csónakkal még több pénzt tudna
keresni, és nem kellene hozzá sok idõ, máris szert tudna
tenni egy több csónakból álló vonóhálós flottára.

– És azután? – kérdezi a halász.
– Azután ahelyett, hogy viszonteladón keresztül árulná a

halait, közvetlenül a gyárnak tudná eladni, amit fogott, vagy
beindíthatna egy saját halfeldolgozó üzemet. 

Akkor el tudna menni ebbõl a porfészekbõl Cotonouba,
Párizsba vagy New Yorkba, és onnan irányíthatná a vállal-
kozást. Még azt is fontolóra vehetné, hogy bevezesse a
tõzsdére az üzletet, és  akkor már milliókat kereshetne.

– Mennyi idõ alatt tudnám ezt elérni? – érdeklõdik a ha-
lász.

– Úgy 15-20 év alatt – válaszolja a piackutató.
– És azután? – folytatja a kérdezõsködést a halász.
– Ekkor kezd érdekessé válni az élet – magyarázza a

szakember. Nyugdíjba vonulhatna. Otthagyhatná a városi
rohanó életformát, és egy távol esõ faluba költözhetne.

– És azután mi lenne? – kérdezi a halász.
– Akkor volna ideje halászgatni, játszani a gyermekeivel,

a nagy forróság idején lepihenni, együtt vacsorázni a csa-
ládjával és összejönni a barátaival zenélgetni kicsit...

Kedves Olvasó!
Ismét lezárult egy apró szakasza életünknek, hiszen véget ért a 2014-es esztendõ. Az új év mindig új reményeket, ter-
veket, vágyakat is jelent, amelyekért hajlandók vagyunk tenni, hogy megvalósulásukhoz mind közelebb jussunk. A kö-
vetkezõ idézettel kívánok sikeres 2015-ös esztendõt! Veresné Szkocsek Mária
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2014-es lapszámaink címoldalait régi bábolnai fotókból terveztük, melyeket Böröcz Ferencnek köszönhetünk. A
címlaptervek telitalálatnak bizonyultak, ami olyan dologból fakadt, melyre nem gondoltunk: sok esetben rejtvény-
ként álltak olvasóink elõtt, még a régi bábolnaiak is úton-útfélen megállították Feri bácsit, árulja el, településünk
mely részét ábrázolja pontosan az ominózus fotó. A rejtvényszerûség abból adódott, hogy az eredeti képek álta-
lában fekvõ formátumúak, újságunk pedig álló. Ezért új képkivágást kellett alkalmaznunk, ami bizony rejtélyessé
tette a fotót. Most közzé tesszük az eredeti változatokat Böröcz Ferenc magyarázataival.

Február: a kaszinó épülete a mostani
kávézó felõl fotózva 1909-ben.

Március: a volt gazdaság igazgatói épülete
1916-ban. Most erre néz a városháza jobb

szárnya. Itt áll a hirdetõtábla.

Június: gyermekpark 1974-ben fotózva, 
ma itt vannak a bemutató pavilonok 

és az új bemelegítõ lovaspálya. Szemben
látszik a már lebontott 32-es tehénistálló

és Haás Sándorék szolgálati lakása.
Július: a „postadomb”, a képen balra 

a régi posta és a „Kasznársor”. 1945 elõtt
itt voltak a gazdaság irodái. 1945 után 

szolgálati lakások. Szemben látszik 
a katolikus templom tornya. 

A kép az 1970-es években készült.

Október: bábolnai protestáns templom az
1940-es években fotózva.

December: paplak a fõút felõl
fényképezve. Hátrébb lakott Farkas József

asztalos, Buzdor István, középen 
a katolikus plébánia. Elöl, a jobbszárnyon

lakott az 50-es években Tóth Árpád
agronómus, késõbb Prekler László.

Április: katolikus templom 
1908-ban fényképezve.

Május: Hõsök kapuja 
a Ménesudvar felõl fotózva 1968-

ban, fogathajtó Horváth Gyula.

Augusztus – szeptember: 
a Hõsök kapuja alól kifelé nézve

a gazdasági igazgató lakása
1945 elõtt. Késõbb az 50-es

években itt laktak Szemerényiék,
Petrikék, id. Szabó Lászlóék.

November: a régi iskola régi
napközi felé nézõ kiugró

épületrésze, amely
1941-ben még az iskolaigazgató
lakásának különbejárata, késõbb

a tanári szoba része.
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Meghosszabbításra kerül 
a fogászati ügyeletrõl szóló szerzõdés

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete no-
vemberi rendes ülésén döntött arról, hogy a korábban
egy évre kötött fogászati ügyelet ellátásáról szóló szer-
zõdést három évvel, 2017. december 31-ig meghosz-
szabbítja. A fogászati ügyeletet a bábolnai lakosok to-
vábbra is a Gyõr, Liezen-Mayer u. 57. szám alatti rende-
lõben vehetik igénybe hétfõtõl péntekig 20 órától 22:00
óráig, valamint szombaton, vasárnap és ünnepnapokon
8 órától 11 óráig és 20 órától 23 óráig.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy kizárólag az alábbi
esetekben lehet a fogászati ügyelethez fordulni: fogel-
távolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-eltávolítás, tö-
rött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása, az
elõzõekhez szükséges érzéstelenítés.

BÁBOLNA
2015-ÖS FALINAPTÁRA

átvehetõ a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatalban

ügyfélfogadási idõben.

Visszatértek a trükkösök
Komárom-Esztergom megyébe.

Trükkös csalásokra, lopásokra hívja fel az idõsek figyelmét a
Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság. Ismeretlenek
hívogatják telefonon a megyében élõ szépkorúakat.  Legtöbbször
unokájuknak hazudják magukat. Azt állítják, segítségre szorulnak
és pénzre lenne szükségük, és minden esetben mást küldenének
maguk helyett a pénz átvételére. Komáromban is ez történt 2014.
december 20-án. Az idõs asszony azután eszmélt rá, hogy spórolt
pénzét egy idegennek adta, miután felhívta családját és kiderült,
aznap nem õk telefonáltak neki. De nem csak ezzel a módszerrel
próbálkoztak a trükkösök. 

Esztergomban tûzhelyvásárlás ürügyén kéredzkedett be két fér-
fi egy idõs asszony otthonába 2014. december 19-én. Csak egy
pillanatra léptek be a lakásba, mert a néni gyorsan kitessékelte
õket, mondván nincs számukra eladó holmija. Ez a pár másod-
perc azonban elegendõ volt a tolvajoknak, hogy a sértett pénztár-
cájából ellopják a készpénzt. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság felhívja
az állampolgárok figyelmét, hogy a hasonló esetek elkerülése
csak egy telefonhívásba kerül. Járjanak utána, hogy a telefonáló
az-e, akinek mondja magát. Bûncselekmény gyanúja esetén
azonnal értesítsék a rendõrséget. Ne beszéljenek idegenek elõtt,
nyilvános helyen magánügyeikrõl, hiszen ezeket az információkat
a bûnelkövetõk felhasználhatják. Soha ne nyissanak ajtót idege-
neknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik
pénzt. Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg sze-
mélyleírásukat, gépjármûvük rendszámát és mondják el a rend-
õröknek a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén!

A rendõrség az idõsek családját, közvetlen ismerõsit is összefo-
gásra kéri. Ha szükséges, nap mint nap hívják fel szépkorú roko-
nuk, ismerõsük figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, bûn-
elkövetési módszerekre és mondják el nekik a rendõrség tanácsa-
it. A Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság szeretné
elérni, hogy a jövõben egyre kevesebben dõljenek be a trükkös
csalóknak, tolvajoknak.  

Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
2800 Tatabánya, Komáromi út 2.  tel.: 06-30/298-67-94

sajto.komarommrfk@komarom.police.hu

NE VÁRJON AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATON,
FOGLALJON IDÕPONTOT!

A NAV honlapján az ügyfélszolgálati idõpontfoglalást biz-
tosító program segítségével ügyfeleink az adóügyeiket elõ-
re egyeztetett idõpontban, sorban állás nélkül intézhetik.

Ügyintézési idõpont foglalására az alábbi ügyekben van
lehetõség: adókártya ügyintézés, adóigazolás, illetõség-
igazolás kiadása, jövedelemigazolás kiadása, ügyfélka-
pu nyitása, egészségügyi szolgáltatási járulékkal kap-
csolatos ügyintézés.

Az idõpontfoglalás legfeljebb két hétre elõre, legkoráb-
ban az elõjegyzést követõ második napra lehetséges. A
NAV központi honlapján az „Ügyfélszolgálatok” és „Szol-
gáltatások” menüpont alatt érhetõ el a szolgáltatás. 

Ügyfeleink nemcsak saját ügyeikben foglalhatnak idõ-
pontot, hanem meghatalmazottként, képviselõként is élhet-
nek ezzel a lehetõséggel. A szolgáltatás igénybevételével
tervezhetõbbé és gyorsabbá tehetõ az ügyintézés.

Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatóság
Honlap: http://nav.gov.hu

BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfõ: 12.30–16.30
Kedd: 8.30–11.30 és 12.30–14.30
Szerda: Szünnap
Csütörtök: 8.30–12.30 és 13.30–15.00
Péntek: Szünnap

DR. HORVÁTH KLÁRA polgármester fogadóórája: 
csütörtök 8:30-12:30

JEGYZÕ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Bábolna: hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási

idõben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

ALJEGYZÕ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Bábolna: hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási

idõben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

HÁZIPÉNZTÁRI KIFIZETÉSEK
MEGEGYEZNEK AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDDEL.

Vigyázat, akár csalók, vagy 
trükkös tolvajok is lehetnek!

A napokban több bejelentés is érkezett a közös önkor-
mányzati hivatalba, illetve dr. Horváth Klára polgármes-
terhez, miszerint házakhoz, lakásokhoz ismeretlenek
csengetnek be azzal az ürüggyel, hogy az önkormány-
zat ajánlásával, engedélyével termékbemutatót tartaná-
nak. Bábolna Város Önkormányzata felhívja a lakosok
figyelmét, hogy senkinek semmiféle ajánlást és enge-
délyt nem adott a fent említett termékbemutatókhoz.
Kérjük tehát, vigyázzanak az ilyen házalókkal, mert akár
csalók, vagy trükkös tolvajok is lehetnek. Óvatlanul
senkit ne engedjenek be lakásukba még akkor sem, ha
az önkormányzatra hivatkoznak!



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu 15

2015. január

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT 

PROGRAMTERVE 2015.
JANUÁR
Veszprém kilátópontjai: Tûztorony, Szent István völgyhíd
(Viadukt), I. István és Gizella szobra, Benedek-hegyi
kereszt, Szent Miklós szeg (Kálvári-domb), Betekints - völgy
– Gulya-domb kilátói vagy Jutas vitéz kilátó és Csatár-hegyi
Kilátó.

FEBRUÁR
Színházlátogatás. Szervezõ: Bihari Gábor
Budapest Gellérthegy – Citadella - Várnegyed 

MÁRCIUS
Soproni hegység Ciklámen tanösvény – Hotel Lõvér –
Károly magaslat –Hétbükkfa – Bella emlék – Várhely – Szent
György forrás (8 km).

ÁPRILIS
Várpalota Thury-Vár – Várvölgy – Bükkfakúti árok –
Várberek – Bátorkõ vára Vaskapu-völgy – Csörget völgy -
Várpalota 14 km. 

MÁJUS
Jeli Arborétum rododendron virágzás (Kám) és Sárvár
látnivalói (Nádasdy vár).
Kerékpártúra a Velencei-tó körül.

JÚNIUS
Börzsönyi túra: Szobtól Márianosztra felé a Sukola-
keresztig, továbbá Kisirtáspusztától a Bánya-patak völgyéig
és Bernecebarátitól Nagyorosziig (elmaradt túra).

AUGUSZTUS
Pilisi túra: Dömös – Szõke-forrás – Király-kút – Akasztó-
hegy – Prédikálószék – Vadálló-kövek – Dömös (elmaradt
túra) vagy
Visegrád – Apátkúti-völgy – Pilisszentlászló – Lepence-
völgy – Nagy-Villám hegy – Visegrád – Ördögmalom
vízesés, Magda forrás 16 km.

SZEPTEMBER
Döbrönte - Szarvaskõ vára – Bittva-völgy Mánc-hegy –
(egykori Táncsics Kilátó) – Pap-kút – Szentkép – Ganna 12
km.

OKTÓBER
Budapest Kilátók: Normafa -  János-hegy - Erzsébet kilátó
– Szépjuhászné – Kis-Hárs-hegy – Nagy-Hárs-hegy - Kaán
Károly.

NOVEMBER
Úrkúttól Eplénytõl Papod hegyi kilátó 13 km.

DECEMBER
Pilisszentkereszt – Dera-szurdok – a tanösvényen át a
Szentkútig – Boldog Özséb Kilátó

A túraszervezõk: 
Bierbauer Imréné, Bihari Gábor, Suhayda András, 

dr. Veres Zoltán, Mészáros Attila

A túraútvonalak változtatásának lehetõségét fenntartjuk!

A túrákon mindenki saját felelõsségére vesz részt!

HAZÁNK TÁJAINAK LEGJOBB BÁBOLNAI ISMERÕI

A „MÉRFÖLDKÕ” EGY ÉVE
Négy évvel ezelõtt alakult városunkban „Mérföldkõ” eln-

evezéssel az a turisztikai csoport, mely rendszeres kirán-
dulásokat szervez azok számára, akik szívesen ismerked-
nek hazánk természeti és történelmi értékeivel. 

Stábunk december 12-én ott járt évzáró össze-
jövetelükön, ahol Bierbauer Imréné összegezte az elmúlt
évet. A jó hangulatú találkozón a természetjáró csoport
lelkes vezetõje elmondta: társaságuk immár négy éve
mûködik, azóta töretlenül szervezik túraalkalmaikat, keresik
fel hazánk népszerû és kevésbé ismert tájait. A jövõ évi
túratervben már biztosan helyet kaptak Veszprém,
Budapest, valamint a Dunakanyar látnivalói. Kiemelte, tag-
jaik külön kérése volt a rododendron virágzásának megtek-
intése, de színházi látogatásokon túl továbbra is szívesen
pattannak kerékpárra is, ezek mellett pedig több újdonság
is várja kirándulóikat. A síkvidéktõl a dombvidékig sokféle
terepviszonyokkal megküzdenek majd, bízva az idõjárás
kegyességében. 

Bierbauer Imréné elégedett a közel húszfõs csoport idei
túrateljesítményével. Szándékai szerint óvatosan, de
bõvítené létszámukat is: elmondása szerint örömmel látják
túráikon az új jelentkezõket.

Bierbauer Imréné

BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT

TÚRAFELHÍVÁSA
Helyszín: Veszprém a királynék városa
Idõpont: 2014. január 24. (rossz idõ
esetén elmarad)
Program: 1. Sétáló házak program ide-
genvezetéssel – Óváros – Vár (2 óra). 2.

Veszprémvölgyi túra a Séd patak mentén 4 km: Benedek-
hegy - Szerelem-sziget – Margit-romok – Betekints – völgy
(2 óra). 3. A túra után szabadon választható program a
Laczkó Dezsõ Múzeum megtekintése. (1,5 óra)
Indulás: 8 órakor a Kardirex elõl, hazaérkezés 19-20 óra
körött.
Költségek: Buszköltség kb. 2500 Ft/fõ, idegenvezetés 650
Ft/fõ, múzeumi belépõ árak: Csak az állandó kiállítás meg-
tekintése felnõtt: 500 Ft, nyugdíjas 300 Ft

Megbeszélés és jelentkezés az elõleg befizetésével 
2014. január 21-én 17 órakor a Városi Könyvtárban

Bierbauer Imréné szervezõnél

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 11. –     vasárnap 11 óra
JANUÁR 18. –     vasárnap 11 óra
JANUÁR 25. –     vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 1. –     vasárnap 11 óra
FEBRUÁR 8. –     vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JANUÁR 18. 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.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Január 11-én vasárnap 10.20 zsolozsma
Urunk megkeresztelkedése 10.45 szentmise
Január 18-án vasárnap 10.20 zsolozsma
Évközi 2. vasárnap 10.45 szentmise
Január 25-én vasárnap 10.20 zsolozsma
Évközi 3. vasárnap 10.45 szentmise
Február 1-jén vasárnap 10.20 zsolozsma
Évközi 4. vasárnap 10.45 szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

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

KÖSZÖNET 
A BÁBOLNAI KATOLIKUS EGYHÁZ RÉSZÉRÕL

Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik 2014-ben is mind anyagilag,
mind egyéb hozzájárulással segítették egyházközségünk
fennmaradását, mûködését. Köszönjük az 1% adótámoga-
tást, az egyházi adó befizetését. Ha esetleg még valaki nem
fizette be a 2014. évi adót, megkérnénk, mielõbb szívesked-
jék rendezni.  Köszönjük szépen.

Köszönjük a meghibásodások gyors, azonnali kijavítását,
a sok-sok szép virágot, mellyel templomunk díszítéséhez
hozzájárultak mind a kedves hívek, mind a helyi virágüzle-
tek.

Köszönet a takarítási munkákért és az élelmiszer adomá-
nyokért, melyeket a hívek, valamint a helyi vállalkozók is
adományoztak  (húsáru, kenyér). Az élelmiszercsomagok a
rászorultak részére kiosztásra kerültek a karácsonyi ünne-
pek elõtt.

Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Televízió
egész éves közvetítését a vasárnapi szentmisékrõl.

Bábolnai Egyházközségünk nevében nagyon békés bol-
dog új évet kívánunk Bábolnai Katolikus Egyházközség

A békességet és áldást hozó keresztény ünnep alkal-
mával szenteste délután négy órakor a bábolnai protes-
táns templomban Molnár Varga Péter református lelkész
tartott istentiszteletet, melynek keretében a hittanos
gyermekek idézték fel Jézus születésének történetét. Az
elõadás meghitt, családias hangulatot kölcsönzött az is-
tentisztelet ünnepélyességéhez.

A Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
szenteste fél tízkor gyülekeztek a hívõk, hogy szemtanúi
legyenek egy pásztorjátéknak, mely Jézus születését
elevenítette fel. A pásztorjátékban karácsonyi énekek is
felcsendültek. Az elõadást követõen Varga Imre plébá-
nos tartott szentmisét.

A BÁBOLNAI EGYHÁZI KÖZÖSSÉGEK
A TEMPLOMOKBAN EMLÉKEZTEK

JÉZUS SZÜLETÉSÉRE

TELEPÜLÉSI IDÕJÁRÁSI SZOLGÁLAT
Bábolnára vonatkozóan már elérhetõek az aktuális és

az eddig mért adatok.
Webcím: http://www.tisz.hu. Itt kiválasztva Bábolna

várost a listából, vagy a térkép menüpontban megkeres-
ve a bábolnai állomást, láthatjuk a mért adatokat.

Február hónapban elérhetõ lesz Bábolna Város és a
Bábolnai Televízió weboldalán is.

Az eszköznek pár hónapig mûködnie kell ahhoz, hogy
elõrejelzést is adhasson az idõjárásról. 

Elérhetõk mobil alkalmazások Android és iOS mobil
operációs rendszerekre is.

Bábolna Város Hivatalos Oldala elérhetõ
a Facebookon. 

Regisztráljon, hogy friss információkhoz juthasson.
www.facebook.com/babolnahivatal
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Szép és eredményes évet zártak
a Bábolna SE sportolói, akiknek
karácsonyi fogadáson köszönték
meg teljesítményüket.

A Bábolna SE szakosztályaiban
sportolók részére rendeztek kará-
csonyi ünnepséget a sportcsar-
nokban december 17-én. A BSE
szép számban összegyûlt sporto-
lóit és szakvezetõit Nagy Lajos el-
nök köszöntötte. Öröm bábolnai-
nak lenni, öröm a bábolnai sport-
egyesület élén lenni, mert idén csoda történt az egyesület-
tel – kezdte ünnepi beszédét. Az idén 90 éves egyesület
szakosztályainak idei sikereit hosszasan részletezte a
sportvezetõ, hiszen a sportolói eredmények idén sem ma-
radtak el. A kézilabdázókkal kezdte, azon belül is a szivacs-
kézisek eredményeit és céljait említette elsõként. Kiemelte
Kántor Katalin edzõ munkáját, aki tizenkét kézispalántának
oktatja a sportág alapjait. Már bajnokságban is szerepel-
nek, elsõsorban gyõri és gyõrkörnyéki ellenfelekkel. Az el-
múlt szezont hatodik helyen zárták, céljuk a középmezõny
valamelyik pozíciója.

A kézilabdázásnál maradva kiemelte, a serdülõ lány kézi-
labdázók már a felnõtt csapat utánpótlását jelenthetik.  Õk
a Komárom-Esztergom megyei bajnokságban szerepelnek,
tavaly a második helyet sikerült megszerezni, idén eddig öt-
ven százalékos teljesítményt nyújtottak. A BSE elnöke fon-
tos szerepet tulajdonít a nemrég megrendezett Antos Csa-
ba Kupán elért eredményüknek, ahol másodikként végez-
tek.

A felnõtt kézilabdacsapat komoly változáson ment ke-
resztül, új edzõkkel, kitûnõ eredményeket produkálnak.
Hajdu János kemény munkát vár el a lányoktól, melynek
eredményeképpen Csuka Benjámin segítõjével olyan csa-
patteljesítményt értek el, ami a bajnokság félidején túl az el-
sõ helyre juttatta az együttest. 

Áttérve legeredményesebb sportágunk értékelésére
Nagy Lajos elnök elmondta, a tekeszakosztály több csapa-
tot is felvonultat. Az NB II-es gárda listavezetõ, céljuk az NB
I-be jutás, melyre minden esélyük adott. Az ifisták is reme-
keltek, õk második helyen várhatják a tavaszi folytatást, míg
NB III-ban szereplõ „B” csapatunk hetedik a tabellán. Kitért
a játékosok remek egyéni teljesítményeire is, mint például
Balom Sándor és Körmendi Imre bravúrjára, akik a nyugat-
magyarországi döntõig menteteltek. Legjobban az ifjúsági
és serdülõ versenyzõk teljesítettek. Egyéni ifjúsági verseny-
ben Jurics Gergõ 12. helyezett lett, serdülõ egyéni bajnok-
ságban Burján Dávid elsõ helyet szerzett, Szász László pe-
dig a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A legnagyobb
elismerés december elején érte a szakosztályt, ugyanis
Burián Dávid országos ifjúsági válogatott kerettag lett.

A legnépesebb szakosztály a labdarúgóké, ahol több
mint 120 igazolt focista rúgja a bõrt óvodás kortól a felnõtt
korosztályig. Az U7, U9, U11 és U13-mas csapatok számos
tornán vettek részt, ahol jó eredményeket produkáltak
Csongrádi Péter és Nagy Ferenc edzõk irányítása mellett.
U14-es focistáink nyolccsapatos, kiemelt bajnokságban ját-
szanak, ahol jelenleg hatodikak, mesterük Nagy Ferenc. Az
U16-os gárdát Rózsahegyi Tamás irányítja, õk is kiemelt,
nyolccsapatos bajnokságban fociznak, az elõkelõ harma-
dik helyet foglalják el. U19-es csapatunk a bajnoki tabella
hetedik helyén áll, õk már a felnõtt csapat elõszobájaként
mûködnek, edzõjük Csongrádi Péter. A felnõtt labdarúgók

Birta Gábor személyében új edzõ-
vel kezdték a szezont. A bajnokság
sok problémával indult, ám az új
mester és a csapat remekül vette a
nem várt akadályokat. Nagy Lajos
külön kiemelte a szakvezetõ ma-
gas szintû szakmai tudását, mely-
nek, és a csapat egységes munká-
jának, lelkesedésének köszönhe-
tõen a gondokat orvosolva a nyol-
cadik helyen végeztek.

Öregfiúk labdarúgócsapattal is
büszkélkedhet településünk. Õk már nem aktív focisták,
gyakran ötven, hatvan év feletti sportkedvelõk, akik óriási
lelkesedéssel ûzik e sportot.

Dr. Horváth Klára polgármester is megköszönte a sporto-
lók és szakvezetõk eredményes tevékenységét külön ki-
emelve, példaként állítva a tekések teljesítményét. Mint
mondta, sokáig lobbiztak az új tekepályáért, de most, ami-
kor a Nyerges Béla Teke Emléktornán több, mint 250 ver-
senyzõ közt egy világbajnok az ország három legjobb pá-
lyája közt említette a bábolnait, igazán büszkék lehetünk er-
re. Külön köszönetét fejezte ki a BSE sportolóinak azért,
hogy a 90 éves évfordulót ily módon ünnepelték, az említett
eredményeket hozták Bábolnának, városunk nevét a sport
terén is magasra emelték. Hangsúlyozta az utánpótlás ne-
velés kérdését, melyet minden szakosztály kiemelten kezel.
Ezen a téren is példaértékûnek tartja a tekések serdülõ és
ifjúsági eredményeit. Ennek kulcsa az elhatározáson túl a
kellõ energia, akaraterõ, egy jó edzõ és szakosztályvezetõ.

Popovics György, a megyei közgyûlés elnöke, a helyi lab-
darúgás elkötelezett támogatója a tárgyi fejlesztések ered-
ményeit emelte ki beszédében. Mint mondta, az állami és
civil támogatásoknak köszönhetõen számos beruházás va-
lósult meg Bábolnán a sport érdekében. Kiemelte az önkor-
mányzat elkötelezett támogató szerepét, mely nem merül ki
anyagiakban, hanem kiteljesedik bíztatásban, hosszú távú
gondolkodásban is.

A beszédeket követõen adták át az év sportolóinak járó
díjakat, melyeket a három szakág edzõinek véleménye
alapján ítélt oda a BSE vezetõsége.

Az ünnepség résztvevõi természetesen ez évben is meg-
kóstolhatták a sportolók tortáját, ami elsõsorban a legkiseb-
bek körében volt népszerû.

Az év sportolói díjban részesültek:

- szivacskézilabda: Szabó Bernadett (edzõ: Kántor Kata)
- serdülõ kézilabda: Czefernek Dorka (edzõ: Vasné Hun Judit)
- felnõtt kézilabda: Pásztor Ágnes (edzõ: Hajdu János)
- labdarúgás U7: Szalai Péter (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U9: Panák Bence (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U11: Mátyás András (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U13: Ruzsás Ákos (edzõ: Nagy Ferenc)
- labdarúgás U14: Füzi Zsolt (edzõ: Nagy Ferenc)
- labdarúgás U15 nõi: Fábián Vivien (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás U16: Takács Kornél (edzõ: Rózsahegyi Tamás)
- labdarúgás U19: Kaluha Tamás (edzõ: Csongrádi Péter)
- labdarúgás felnõtt: Horváth Csaba (edzõ: Birta Gábor)
- labdarúgás öregfiúk: Füredi Sándor
- teke NB II. felnõtt: Balom Sándor
- teke ifjúsági: Burián Dávid
- teke NB III: Jurics Gergõ
- teke nõi: Tomozi Barbara
- tekéért végzett munkájáért: Torma József

SPORTOLÓK KARÁCSONYI ELISMERÉSEI
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Már hatodik alkalommal idézte
Antos Csaba emlékét a Bábolnai
Sportegyesület kézilabda szakosztálya
emléktornával. December 14-én a vá-
rosi sportcsarnokban négy Komárom-
Esztergom megyei ifjúsági lány csapat
részvételével vette kezdetét a torna,
mely a bábolnai kézilabda utánpótlá-
sát hivatott népszerûsíteni.

A bábolnai kézilabda utánpótlás ne-
velését karolta fel egykor a néhai
Antos Csaba. A tragikus balesetben el-
hunyt fiatalember tiszteletére rendezett
emléktorna sorsát családja immár ha-
todik esztendeje egyengeti. Antos Zsó-
fia, a torna névadójának húga lapunk
számára elmondta, családja alapvetõ-
en sportszeretõ közösség. Csaba a
kézilabdázáshoz vonzódott leginkább,
szurkolóként válogatott és elsõ osztá-
lyú meccsek rendszeres látogatója-
ként elhatározta, hogy Bábolnán lehe-
tõségeihez képest támogatja a sportág
mûvelõit, kiemelten annak utánpótlá-
sát. Az Antos család ezt igyekszik Csa-
ba szellemiségében folytatni, melynek
kiteljesedése az évente megrendezés-
re kerülõ utánpótlás lány torna. 

Az idei kupán Bábolna mellett
Mocsa, Lábatlan és Tatabánya csapata
állt pályára, hogy megküzdjenek a

vándorkupáért. Végeredményben ne-
gyedik helyen végzett a lábatlani
együttes, bronzérmet ért a mocsaiak
játéka, másodikak lettek a bábolnai ké-
zilabdás lányok, az aranyérem pedig a
tatabányai csapatot illette. Az erõs me-
zõnyben így is szépen teljesítettek a
hazai lányok. Edzõjük, Vasné Hun Ju-
dit szerint – aki már három éve foglal-
kozik nevelésükkel – nem egyszerû
egységes csapattá formálni a társasá-
got. Különbözõ elõképzettséggel négy
településrõl járnak ide kézilabdázni a
gyerekek, de amint az a tornán is lát-

szott, legfõbb eré-
nyük a lelkesedés, a
játék iránt érzett sze-
retet, az egymásért
való küzdés. Ezen
tulajdonságok adott
esetben sikerek kul-
csai is lehetnek. Az
edzõ arról is beszélt,
hogy csapata tavaly
elõtt a Gyõr megyei
bajnokságban ötö-
dik, a Komárom me-
gyeiben harmadik
lett, tavaly második

helyen álltak, idén pedig ötven száza-
lékos teljesítménnyel igyekeznek mind
jobban teljesíteni. A gárda az idõk fo-
lyamán jelentõsen kicserélõdött, jelen-
leg négy-öt lány játszik a régebbiek
közül, a többiek fejlesztése a mostani
legfontosabb feladat. A tornán nyújtott
teljesítménnyel elégedett lehet Vasné
Hun Judit, de úgy gondolja, nem sok
hiányzott az elsõ hely megszerzé-
séhez. A Tatabánya elleni meccsen
sajnos négy góllal elment az ellenfél,
ám a végén lányaink szépen kezdtek
felzárkózni, és csupán néhány perc
kellett volna még a találkozó megfordí-
tásához.

Az eredményhirdetésen a bábolnai
játékosok közül különdíjban részesült
Kokas Anett, a torna gólkirálya, vala-
mint Skuba Dzsenifer, õ a legjobb ha-
zai játékos címet nyerte el. A díjakat
Antos Zsófia, Láng Antos Barnabás,
Antos Gábor és dr. Horváth Klára pol-
gármester adták át. Antos Gábor, Csa-
ba édesapja a korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven egy szerény összeget
nyújtott át a bábolnai csapat edzõjé-
nek, ezzel is hozzájárulva további fejlõ-
désükhöz.

ANTOS CSABA KUPA A KÉZILABDÁZÁS UTÁNPÓTLÁSÁÉRT

23. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt hagyományos sakkversenyünkre.

Idõpont: 2015. 01. 31.  Kezdés: 08.00 órakor.  Helyszín: Bábolnai Általános Iskola
Nevezés a helyszínen 7.00 órától

11 kategóriában óvodástól nyugdíjasig lehet versenyezni a jól bevált gyakorlat szerint.
Értékes díjak,oklevelek,izgalmas játszmák várnak a jelentkezõkre.

Érdeklõdni az iskola telefonszámán 34/369-220, és a szervezõnél 70-520 4323, illetve a 34/369-710 számon lehet.
Minden remélt támogatónak és az indulóknak elõre köszönettel: Bierbauer Imre szervezõ
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Hagyományos szilveszteri labdarúgótornával zárta az
óévet sportcsarnokunk. Szilágyi Ágnes, az intézmény gond-
noka tizenharmadik alkalommal szervezte meg az Óévbú-
csúztató Szilveszter Kupa elnevezésû focitornát. A sportese-
mény azon rendezvények sorát gazdagítja, mely a csarnok
átadása óta minden év végén nagy érdeklõdés mellett zajlik.

December 29-én délben tették meg a kezdõrúgást, hogy
aztán a labda meg se álljon több mint tizennégy órán át. A
szervezõ tizenkét csapat nevezését fogadta el a kupára. Mint
mondta, több jelentkezõ is akadt, ám ennél több résztvevõt
képtelenség lett volna elhelyezni, sportoltatni. Két csoport-
ban zajlottak a küzdelmek. Déltõl hat csapat játszotta kör-
mérkõzéseit, ide elsõsorban fiatalabb játékosokból álló
együtteseket válogatott a szervezõ. A tréfás elnevezések mö-
gött remek ifjú játékosokból álló csapatok küzdöttek az elõ-
döntõbe jutásért. Fõként bábolnai, de banai, kerékteleki és
gyõri fiatalok alkották a társaságokat. A BSE ificsapata
Csongrádi Péter vezetésével kitûnõen teljesített, a „Gyak-
adémia Bábolna” együttese mellett jutott az elõdöntõbe.

A másik csoport küzdelmei este hat órakor kezdõdtek.
Gyõri, csémi, ácsi, etei, ászári, szendi labdarúgók mellett a
bábolnai felnõtt csapat is felvette a kesztyût a Szilveszter Ku-
páért folyó küzdelmekben. A szépszámú nézõközönség itt is
remek küzdelmeket láthatott. A pályán mindvégig korrekt,
sportszerû foci zajlott, köszönhetõen a játékosok fegyelme-
zettségének, valamint a két játékvezetõ – Csillag József és
Tóth István – szakszerû közremûködésének.

A mérkõzéseket este tíz órakor Szilágyi Ágnes szervezõ
szakította meg, ekkor került sor a tombolatárgyak sorsolásá-
ra. Természetesen mindenki a fõdíjat, az élõ malacot szeret-
te volna megnyerni, de ez csupán egy valaki számára volt le-

hetséges. Ezúttal Tatabányára került a malacka, a késõbbi
bajnok „Hétszentségek Ete-Ászár” játékosa nyerte a türel-
mesen röfögõ fõdíjat.

Ebbõl a csoportból a „Hétszentségek Ete-Ászár” és a
„Törpe SC Ács” csapatai jutottak tovább. Az elõdöntõk és
döntõk is szoros küzdelmeket hoztak. A harmadik-negyedik
helyért a „Gyakadémia Bábolna” és a „Bábolna ifi” együtte-
sei játszottak. Az éjjel egy órai idõpont mindenki számára fá-
rasztó volt már, ennek ellenére remek mérkõzést vívtak egy-
mással a csapatok. A rendes játékidõ nem hozott döntést,
sõt gólt sem. Hetes rúgásokkal nyerte el a harmadik helyet a
„Gyakadémia Bábolna”, a Bábolna ifi így negyedik lett. A
döntõ sem hozott viadalt, itt a „Hétszentségek Ete-Ászár” di-
adalmaskodott a „Törpe SC Ács” felett, így az ete-ászári tár-
saság vihette haza a trófeát. A legjobb kapus címet Takács
Eriknek (Bábolna ifi) ítélték oda, a gólkirály Szabó Pál („Hét-
szentségek Ete-Ászár”) lett, de díjat kapott a hazai legfiata-
labb csapat is, mely természetesen a Bábolna ifi.
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Nyolcadik alkalommal szervezte meg Szilágyi Ágnes, a
sportcsarnok gondnoka a hétéves ovis korosztály számára
az Ovis Mikulás Kupa elnevezésû focitornát városunk sport-
csarnokában. December 5-én délután Bana és Tárkány kö-
zös csapata, Gyõszentiván, valamint Dunaszeg együttesei
és Bábolna két gárdája lépett pályára.

Az óvodásoknak szánt programnak már több éves hagyo-
mánya van Bábolnán, hiszen Mikulás napjához közeledvén
már szinte számítani lehet a sportcsarnokban szervezendõ
tornára és játékos versenyre. A program szervezõje, Szilá-
gyi Ágnes ez évben újdonsággal kedveskedett a résztvevõk
számára. Azok a csapatok, akik éppen nem játszottak mér-
kõzést, a sportcsarnok küzdõterének másik felén különbözõ

sportszerek használatával ügyességi játékokban is kibonta-
koztathatták tehetségüket. Edzõik mellett a bábolnai lány fo-
cicsapat tagjai játszottak a gyerekekkel.

A bábolnai kis focisták produkcióit a pálya szélérõl Csong-
rádi Péter edzõ is izgatottan figyelte. A sportszakember sze-
rint az ovifoci nemcsak népszerûsége miatt fontos Bábolnán,
hanem mert kiváló alapot adhat a késõbbi sportteljesítmé-
nyekhez. Mint mondta, jelenleg tizenhat apróság ismerkedik
a sportág alapjaival heti egy edzés keretében. Komoly peda-
gógiai kihívást is jelent az edzõi tevékenység mellett ez a
korosztály, hiszen õk még sokkal szétszórtabbak idõsebb
társaiknál. Ezért az edzések tevékenységét is speciális mód-
szerekkel kell felépíteni, melynek következtében az aprósá-
gok megszeretik, elsajátítják, késõbb hatékonyan mûvelik e
sportágat. Közben fegyelmet tanulnak és megismerik a kö-
zösség erejét, a csapatszellemet. Kiemelte, a sport és a moz-
gás öröme hajtja, ûzi õket a labda megszelídítésére, de egy
elért gól öröme már õket is hangsúlyozottan motiválja.

A kupa egyik legizgalmasabb része a díjátadó volt, melyen
dr. Horváth Klára polgármester is megjelent. Az okleveleket
és csillogó érmeket a városvezetõtõl, illetve Lipótné Horák
Valéria óvodavezetõtõl vehették át a gyerekek. Az elsõ he-
lyen a Dunaszeg csapata végzett, õk aranyéremmel távoz-
hattak a tornáról. Másodikak lettek a gyõrszentivániak, a
bronzérem és a negyedik hely Bábolnán maradt, az ötödik
helyezés pedig Bana-Tárkány közös csapatának jutott. 

A délutáni sportesemény fénypontja a Mikulás látogatása
volt, aki egy szánkón húzta be a kis focistáknak szánt meg-
lepetéseit.
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Skuba István szakosztályvezetõ, a torna fõszervezõje is
elégedett volt nemcsak a résztvevõk létszámával, de a
verseny kiemelkedõ színvonalával is. Mint mondta, álmá-
ban sem gondolta volna, hogy a tavalyi 179 résztvevõ
után idén ilyen sokan érdeklõdnek a verseny iránt.  A ren-
dezvény már kinõtte dunántúli vonzáskörzeti szerepét,
ugyanis ahogy a fõszervezõ fogalmazott, országszerte
terjed a kitûnõ új pálya híre, amit lehetõség szerint igye-
keznek kipróbálni a tekézõk. Hazánk távolabbi tájairól ér-
kezett, alkalmanként magas szintû játékosok is dobtak a
megmérettetésen. Voltak itt Szegedrõl, Egerbõl, Eszter-
gomból, Sopronból, de a hagyományosan rendszeresen
ide látogató közelebbi együttesek is tiszteletüket tették. A

bábolnai csapat iránt is megnõtt az érdeklõdés, egyre
többen figyelik eredményeiket, ami még több felelõssé-
get ró az együttesre. Az emléktornát a sportágat magas
szinten ûzõ válogatott játékosok és egy világbajnok teké-
zõ is megtisztelte. Boanta Claudiu, magyar válogatott, vi-
lágbajnok versenyzõ hírnevéhez méltóan fantasztikus 634
fás pályacsúcsot állított fel, mellyel az egyéni gyõzelmet is
megszerezte. Elismerõen nyilatkozott az új pályáról, azt
mondta, hazánk három legjobb helyszínének egyike a
bábolnai.

Skuba István szakosztályvezetõ elmondása szerint a
bábolnai tekézõk is kitettek magukért, kiemelkedõen ját-

szottak az erõs mezõnyben, bár idén kevesebb kupát
tudtak itthon tartani, mint korábban. Természetesen a
küzdelmekben részt vett a hazai tekések apraja-nagyja.
Legényeink közül Balom Sándor vitte a prímet, õ 599 fás
teljesítményével az igazolt versenyzõk közt nyolcadik lett.
Bábolna I-es csapata ötödik, míg a II-es gárda hatodik he-
lyen végzett. A hölgyek versenyében Tomozi Barbara 39
induló közül a tizedik helyet szerezte meg. Skuba István
szakosztályvezetõ is megmérettette magát az amatõrök
között, az õ igazi területe már nem a bábuk tarolása, sok-
kal inkább a szervezés. A mezõny legfiatalabb versenyzõ-
je is bábolnai tehetség, a kilenc éves Morvai Dániel, akit
nagy megtiszteltetés ért. A világbajnok elcserélte vele ha-
talmas kupáját, így azt õ vihette haza. A legjobb serdülõ-
játékos címet is bábolnai versenyzõ nyerte el Szász Lász-
ló személyében. 

A díjakat dr. Horváth Klára polgármester és ifjabb Nyer-
ges Béla, az alapító fia adták át. Az eredményhirdetés jó
alkalmat adott arra, hogy Skuba István bejelentse a fiatal
és tehetséges versenyzõ, Burián Dávid óriási sikerét, aki
egyéniben országos bajnoki címet szerzett. Az ezért járó
kupát és érmet is átadták Dávidnak, aki ekkor még nem
lehetett biztos abban, hogy beteljesül álma: válogatott já-
tékos lehet. Mindössze egy hétnek kellett eltelnie, és az
álom valóra vált, Burián Dávid felöltheti a címeres mezt,
tagja az ifjúsági teke válogatottnak.

A résztvevõk elégedetten nyilatkoztak a bábolnai ver-
seny körülményeirõl, színvonaláról is, és jelezték, hogy
jövõre is visszatérnének, amennyiben a szép hagyomány
folytatódik.
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Hatodik alkalommal rendezték meg városunkban
Nyerges Bélának, a bábolnai tekesport megteremtõjé-
nek emléket állító egyhetes tornát a szabadidõköz-
pontban mûködõ új tekepályán. A nemzetközi sport-
esemény 259 igazolt és amatõr tekézõt csalogatott
Bábolnára, jöttek csapatok Csehországból, Szlováki-
ából, Ausztriából és hazánk távolabbi tájairól.


