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Áldott, békés karácsonyt
és eredményekben gazdag

új esztendõt kívánunk!



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu2

2015. december

ÚJ BUSZVÉGÁLLOMÁSSAL GYARAPODTUNKÚJ BUSZVÉGÁLLOMÁSSAL GYARAPODTUNK

FELAVATTUK AZ ÚJ MENTÕÁLLOMÁSTFELAVATTUK AZ ÚJ MENTÕÁLLOMÁST
November 27-én ünnepélyesen is felavatták, de már napokkal azelõtt megkezdte mûködését az új bábolnai

mentõállomás, mely az Országos Mentõszolgálat beruházásaként jött létre, a sürgõsségi ellátás átfogó fejlesz-
tésének eredményeképpen.

Az OMSZ által indított, Európai Uniós támogatásból megvalósuló, közel 11 milliárdos összköltségû és finisé-
be érkezett országos program, a közel két tucat új és 60 dinamizált mentõállomással jelentõsen hozzájárul az
esélyegyenlõség legszélesebb körû megteremtéséhez az ország egész területén. A bábolnai immár az ország
244. mentõállomása. 

Hosszú, építkezõ folyamat részeként adták át november
20-án a város autóbusz-végállomását. Az esõs idõben zaj-
ló ünnepségen dr. Horváth Klára polgármester, majd
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár mondott beszédet. 

Kérésünkre a városvezetõ a beruházás elõzményeirõl is
beszélt. 

– A körforgalomtól indult ez az építkezõ folyamat, 2006-
ot követõ esztendõkben egészen a régi temetõig újítottuk
meg ezt a fõutcát, illetõleg a központot, és ehhez kapcso-
lódott a 2009-es tervünk, a buszvégállomás megújítása.
Sajnos, akkor nem sikerült pályázati projektet az elképze-
lésünk mellé csoportosítani, így a lendületünk is alábbha-
gyott. 2011-ben az építkezésünk az autóbusz-végállomás
épületével folytatódott, és az idén végleges befejezést

nyert ez a projekt. A körforgalom önerõvel és kormányza-
ti támogatással készült, a fõutca és a buszvégállomás
azonban saját költségvetés terhére valósulhatott meg a
városlakók örömére. 

Én úgy gondolom, hogy aki ezen az úton közlekedik, az
elégedett, magyarázta dr. Horváth Klára, aki hozzátette: az
Ácsi út megújításával a közlekedés is biztonságosabbá
vált. Létesült egy gyalogos-átkelõhely, kiépítettük a közvi-
lágítást és kátyúzás helyett egy végleges, új burkolatot ka-
pott a buszvégállomás területe is, mely az elképzelések
szerint bármikor, bármelyik ponton foltmentesen javítható,
ha arra szükség van. 

A területen négy busz zökkenõmentesen elfér, megvaló-
sítható a parkolás és több jármû is könnyedén itt töltheti a
várakozási idõt is. A tervek és a közlekedési szabályok
szerint, minden megfelelõen mûködik, annak érdekében,
hogy a lakosok is kiegyensúlyozottan és biztonságban
érezhessék magukat. Ez volt ugyanis a fõbb szempont a
látvány mellett. 

A buszvégállomást érintõ városi beruházásban a telepü-
lés zöld területekkel is gazdagodott, rendezettebbé vált ez
a környék is, így szépen illeszkedhet a város egyébként
rendezett és igényesen kialakított küllemébe. A területen
funkcionális eszközöket: utcabútorokat, padokat, szeme-
tes edényeket, biciklitárolót helyezett el az önkormányzat,
illetve helyet kapott itt a bábolnai Kovács Ferenc köztéri al-
kotása is: egy kovácsoltvas kerékpár, melyért a köszönet
szavaival élt az átadón a városvezetõ. (Folytatás az 5. olda-
lon)

– A bábolnai új mentõállomás átadásával újabb fehér
folt szûnt meg hazai sürgõsségi betegellátás térképén. Az
Országos Mentõszolgálat a 10,94 milliárd forintos „Sür-
gõsségi Ellátás Fejlesztése Mentés” projektje keretében
Magyarország 18 megyéjében 22 új mentõállomást épített
és további hatvanat dinamizált. A sürgõsségi betegellátás-
ban meghatározó fejlesztés elsõdleges érintettjei azon te-
rületek lakosai, ahol a mentõk 15 percen belüli kiérkezési
ideje a mentõállomás hiánya vagy a meglévõ állomások
leromlott mûszaki állapota miatt nem volt biztosítható. A
mûködését most megkezdõ, új bábolnai állomással a tér-
ségben számottevõen nõ a sürgõsségi ellátás biztonsága,
hiszen a korábbi években a kiérkezési idõ a riasztások kö-
zel a felénél meghaladta a 15 percet - taglalta a beruházás
lényegét a november 27-ei avató ünnepségen Czunyiné
dr. Bertalan Judit államtitkár köszöntõjében. 

Az ünnepségen beszédet mondott Popovics György, a
megyei közgyûlés elnöke is, aki az új mentõállomás léte-
sítését nagy örömmel fogadta. – Az ellátás Bábolnán és
környékén korábban nem volt megfelelõ, ez a megyegyû-
lésen is számos alkalommal szóba került. Szerencsére, a
2013-ban lezáruló ciklus utolsó európai uniós forrásaival
elindulhatott ez az állami beruházás-sorozat, melyben –

hosszas elõkészítés és lobbi árán, de – Bábolna is érintet-
té vált. Minden akadályt elhárítva a közbeszerzés folyama-
ta is sikeresen zárult, a beruházás csapatmunka volt, ma-
gyarázta Popovics György. A megyegyûlés elnöke továb-
bá arra is kitért, hogy a mentõhálózat fejlesztésén túl a ko-
molyan felszerelt két új jármû, valamint az itt dolgozó baj-
társak szakmai tudása hozzájárul a bábolnai lakosság és
a környezõ települések biztonságához és jobb orvosi ellá-
tásához. (Folytatás az 5. oldalon)
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
Rendhagyó testületi ülésen vannak

túl a bábolnai döntéshozók, akik no-
vember 26-án tárgyalták a város ügye-
it. A döntéscélú megbeszélés ezúttal
az új bábolnai mentõállomással kap-
csolatos tájékoztatóval, valamint az in-
tézmény új vezetõjének bemutatkozá-
sával vette kezdetét. Az új létesítmény
két mentõjármûvel november 25-én
kezdhette meg mûködését Sáfrány Pi-
roska irányító vezetésével. Az uniós
forrással felépült, európai szintû men-
tõállomásról már csak a megfelelõ
számú mentõápoló személyzet hiány-
zik, a toborzás erre a munkakörre fo-
lyamatban van. Sáfrány Piroska arról is
beszámolt, hogy az állomáson nyitott
napot is tartanak majd május elején.
Teszik ezt azért, hogy kiegyensúlyozott
legyen a kapcsolattartás a helyiekkel.

Ezt követõen ünnepi körülmények
között a 2013-2015. között mûködött,
immár leköszönõ gyermekönkormány-
zati tagok búcsúztatására, valamint a
nemrégiben megválasztott új Gyök-
polgármester és Gyök-képviselõk ava-
tására, ünnepélyes eskütételére került
sor. A gyermekönkormányzati válasz-
tásokat november 16-án tartották meg
a „sulibörze” napján az iskolában. Vá-
mos Gábort – a választások eredmé-
nyeképpen – Soós Gábor váltja pozíci-
ójában. (A választásokról bõvebben a
9. oldalon olvashatnak.)

Dr. Horváth Klára polgármester a fia-
taloknak gratulálva kiegyensúlyozott,
aktív és áldozatos munkára buzdította
a jelenleg felálló ifjúsági grémiumot,
melynek két éve lesz arra, hogy a bá-
bolnai gyermekek és ifjúság ügyét
szolgálja esküje szerint.

Rövid szünet után az elsõ napirendi
pontot megelõzõen bemutatkozott az
új aljegyzõ, Szabó Dávid, aki korábban
a kisbéri rendõrkapitányságon sza-
bálysértési elõadóként tevékenyke-
dett. Az új aljegyzõ november elsejével
kezdte meg hivatali teendõit.  

A folytatásban a hagyományos napi-
rendi pontok következtek, így a lejárt
határidejû határozatokról szóló jelenté-
sek, majd a két ülés között történt ese-
mények kerültek a fókuszba. 

A bizottságok is beszámoltak azok-
ról a javaslatokról, melyek a napirendi
pontokat nem érintették. Szó esett így
a Bábolnai Hölgyek Egyletétõl érkezett
kérelemrõl. A hölgyegylet elképzelése
szerint a jövõben mentesülhetnének a

kommunális adó terhétõl azok, akik az
ország bármely részén, de alávetik
magukat évente a tüdõ-, vastagbél-,
vagy méhnyakrák szûrésnek, és azt or-
vosi bizonylattal igazolni tudják. A Szo-
ciális és Oktatási Bizottság ezt az el-
képzelést támogatta. A Magyar Orvosi
Kamara két kéréssel fordult a városhoz
az alapellátó orvosok helyben tartása
érdekében. Egyrészt a megyei jogú
városokban már gyakorlattá vált, hogy
az orvosok húsz év megszakítás nél-
küli szolgálati idõ után címzetes fõor-
vosi címet kaphassanak, a gesztus be-
vezetését kérték Bábolnától is. Más-
részt a bizottság azt is határozattal tá-
mogatta, hogy a háziorvosok, házi
gyermekorvosok,  fogorvosok és vé-
dõnõ 2016-ban iparûzési adó mentes-
séget kaphassanak. 

A bizottság arra is tett javaslatot,
hogy jövõre a város lakossági ado-
mánygyûjtésbõl tegye rendbe és újítsa
meg a régi temetõben nyugvó Blázsik
Ferenc  egykori  iskolaigazgató  sír-
helyét. Hasonló szociális témaként ke-
rült elõ az a bizottsági javaslat, mellyel
a város a beregrákosi plébánia kérését
támogatja, mellyel rendkívül nehéz
helyzetben lévõ beregrákosi családo-
kon segít. A bizottság elképzelése sze-
rint a segítségnyújtást tartós élelmi-
szer-, ruha és játék- adománygyûjtés-
sel intézi, és a családok problémáit tíz-
ezer forintos önkormányzati támoga-
tással enyhíti. Segélykérelmek ügyé-
ben továbbá Szepesi Tamásné bizott-
sági elnöktõl elhangzott: az elbírálást
követõen ötven mázsa tüzelõt, és 26
ezer forint értékben rendkívüli települé-
si támogatást, tanulmányi segélyként
82 ezer forintot, a Bursa Hungarica ta-
nulmányi ösztöndíjra jelentkezõk kö-
zött 270 ezer forintot ítélt oda a szociá-
lis bizottság. 

A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság munkájáról Bierbauer Imre
elnök számolt be. Így szó esett a K30
kút átvételérõl az ÉDV Zrttõl, az Integ-
rált Településfejlesztési Stratégia elké-
szítésére vonatkozó árajánlatról, a
képviselõket érintõ online felhõs adat-
tárhelyek kialakításáról. A bizottság ja-
vaslatában a Bana-Bábolna csatorna-
rendszer régi vitás ügyében az egyez-
tetésekre a polgármestert hatalmazta
fel. A termálkutak vizének hasznosítá-
sához szükséges tanulmányok, terv-
dokumentációk elkészítésére beérke-
zett ajánlatról és a lomtalanítással kap-

csolatban is tárgyaltak.
A bizottságok beszámolóit követõen

került sor a döntéshozatalra, majd a
felszámolásra kerülõ társaságok adó-
és egyéb közüzemi követeléseinek ki-
vezetésérõl, a hivatali nyilvántartásból
való törlésérõl szavaztak.

A folytatásban a helyi adók mértéké-
nek megállapítása és rendeletalkotás
következett. A testület a kommunális
adó és az iparûzési adó mértékében
kívánt változásokat tenni. Döntésük
alapján mentesülnek a kommunális
adó alól mindazok, akik a már koráb-
ban említett szûrõvizsgálaton részt
vesznek, és azt igazolni tudják. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal 2015. évi munkájáról szóló be-
számolót, majd a Százszorszép Óvoda
és Bölcsõde 2015-2016. évi munka-
tervét fogadta el a grémium. 

A szociális ellátások rendszerében
2016. január elsejétõl országosan vál-
tozások lépnek életbe, mely ügyben
Bábolnán a Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Szolgálat is érintett. A két szakfel-
adat összeolvad, ez azonban a kisebb
változás. Kiemelendõ az, hogy a jövõ-
ben (január elsejétõl)  Bana területét is
el kell lássa a Bábolnai Alapszolgálta-
tási Központ, miután a jogszabály
megfogalmazza, hogy  ahol közös ön-
kormányzati hivatalt mûködtetnek, ott
a közös hivatalhoz tartozó székhely-te-
lepülés köteles a hivatalhoz tartozó va-
lamennyi településen ellátni a feladato-
kat. A változással járó adminisztrációs
teendõket, határidõket a jegyzõ, Ko-
csis Gábor részletezte. Az alapszolgál-
tatási központ szakmai programját és
a központ szervezeti szabályzatának
módosítását a testület az ülésen jóvá-
hagyta, ez volt a változtatások elsõ –
jogszabályi elõírás alapján kötelezõ -
lépése. A testület döntése kényszerû
volt, miután az állami támogatásra az a
település lesz jogosult, mely november
30-ig meghozza döntését, és megfo-
galmazza az ezzel kapcsolatos rende-
letet. Ez a téma még biztosan napi-
rendre kerül a jövõben is.

Az ülés hatodik napirendi pontjában
elõkerült a múlt és az idei évben be-
nyújtott pályázatok témaköre is. Mint
elhangzott: az önkormányzat 2014-
ben három pályázat útján nyert forrást.
2015-ben négy pályázatot nyújtott be
állami forrásokra, ebbõl kettõ lett sike-
res. Így jutott mintegy nyolcszázezer
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forinthoz a város a Kukoricafesztivál
szervezési feladataira, valamint az
MVH-n keresztül kapott új gépjármûvet
a helyi polgárõr egyesület. A pályáza-
tokról szóló tájékoztatást, majd a 2016.
évre vonatkozó belsõ ellenõrzési tervet
is elfogadta a testület. 

A Helyi Esélyegyenlõségi Program
módosítását nem javasolták, a felül-
vizsgálatot a képviselõk nem tartották

szükségesnek. E témában jogszabályi
elõírás alapján tárgyalt a testület.

A következõkben, a tizedik napiren-
di pontban Szabó Dávidot, az új al-
jegyzõt választották a Közbeszerzési
Bizottság elnöki posztjára. 

A Pest-Terv Kft. ajánlatát fogadta el a
grémium az Integrált Településfejlesz-
tési Stratégia elkészítésére, mely 2 mil-
lió 880 ezer + ÁFA összegben kínálta

szolgáltatását. A Stratégia elkészítése
alapvetõ, számos pályázat benyújtásá-
hoz elengedhetetlen a megléte. 

A testület zárásaként közterület-
használat engedélyek ügyében hoztak
döntést. 

Következõ alkalommal december
17-én lesz testületi ülés, melyen fej-
lesztési elképzelések áttekintésére
is sor kerül. 

A közmeghallgatás az önkormányzati törvény által a jog-
szabályban elõírt kötelezettség. Minden önkormányzatnak,
a képviselõ-testületnek, illetve a polgármesternek évente
egy alkalommal be kell számolnia az önkormányzat gazdál-
kodásáról, beruházásairól, fejlesztéseirõl, az év eseménye-
irõl. November 25-én a Bástya sörözõbe várták a város
ügyei iránt érdeklõdõ lakosságot. 

Dr. Horváth Klára polgármester az idei beruházások közül
kettõt emelt ki. Egyrészt a hivatal mögötti területen lévõ bá-
bolnai közpark kialakítását, benne a játszótér füvesítésével,
illetve az Bábolnai Életfa köztéri alkotás létrehozásával,
másrészt pedig jelentõs projektként taglalta az Ácsi út felújí-
tásának záróakkordját, a buszvégállomás felújítását.

Az önkormányzat önként vállalt egészségügyi feladatai-
nak nagyon fontos kiegészítõ eleme az OMSZ által bonyo-
lított, uniós forrással megvalósult új mentõállomás építés is

A projektek befejezésénél mindig megfogalmazódnak új
ötletek is, melyek a közmeghallgatáson is elõkerülnek, hi-
szen a lezárult beruházások után a jövõbeni tervek iránt ta-
lán még nagyobb a kíváncsiság a városlakókban.

Mint elhangzott, a tervek szerint az önkormányzat pályá-
zik a jövõben az óvoda további felújítására, hõszigetelésé-
re, tetõcseréjére, egy KRESZ-park kialakítására az intéz-
mény udvarán, és egyéb kisebb csinosításokra. Tervezik
emellett a Tárkányi út felújítását szintén pályázati forrásból,
a város közigazgatási területén az intézmények ellátására

napelemeket, valamint egy jelentõs szabadidõparki fejlesz-
tésbe is belekezd a város. Ez utóbbit a sportcsarnok mellet-
ti területen képzelték el. Pályázati támogatásból tervezték
ide a tanuszoda létesítését. Az elképzelések szerint a kor-
mányzati segítséggel két medence épül meg, valamint ki-
szolgáló létesítményeket is kialakítanának. Az önkormány-
zat a medencék vízellátását a termálkutak bõséges vízállo-
mányával biztosítaná, és a gyógyvízzel a fûtést is megold-
hatná. Az önkormányzat ezen túlmenõen saját költségveté-
sébõl tervezi a strand létrehozását, mely a nyári idõszakban
élményelemekkel tarkított medencékkel csalogathatná a
helyieket és környékbelieket. A kivitelezés még messze
van, de a számítások és tervezések már elindultak annak
érdekében, hogy a város természeti forrásait a lehetõ leg-
hasznosabban tudja kiaknázni. A 2017-es esztendõben ta-
lán már az új létesítményt is felavathatja a város. 

A közmeghallgatáson jelen voltak a települést érintõ köz-
mûszolgáltatók is, akikhez kérdéseket intézhetett a lakos-
ság. Bár az szembetûnõ volt, hogy a város lakói nem sze-
retnek nagyközönség elõtt kérdezni. Dr. Horváth Klára sze-
rint a településen rendben mennek a dolgok, hiszen prob-
lémákat nem vet fel a lakosság. A városvezetõ úgy fogalma-
zott: abban bízik, hogy a fejlesztésekkel, felújításokkal,
programjaikkal élhetõbbé, szerethetõbbé tudják tenni Bá-
bolna városát. 

ÉV VÉGI ÖSSZEGZÉS: A KÖZMEGHALLGATÁS

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- 

és Sportközpont 
(2943 Bábolna, Béke u. 1.)

MAGASABB VEZETÕ BEOSZTÁS
ELLÁTÁSÁRA (IGAZGATÓ)

szóló pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtási határideje 

2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt

dr. Horváth Klára polgármester nyújt 
a 34/568-009-es telefonszámon. 

A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,

illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal

nyitva tartása 2015. decemberben a munkaszüneti
napok körüli munkarendrõl szóló 28/2012. (IX.4.) NGM

rendelet alapján az alábbiak szerint alakul:
2015. december 12. (szombat) zárva
2015. december 21. (hétfõ) 8:00 – 12:00
2015. december 22. (kedd) 8:00 – 12:00
2015. december 23. (szerda) 8:00 – 12:00
2015. december 24. (csütörtök) zárva
2015. december 28. (hétfõ) 8:00 – 12:00
2015. december 29. (kedd) 8:00 – 12:00
2015. december 30. (szerda) 8:00 – 12:00
2015. december 31. (csütörtök) 8:00 – 12:00

Kérjük Tisztelt ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésének
tervezése elõtt a fenti napokra legyenek figyelemmel. 
Megértésüket köszönjük! Kocsis Gábor jegyzõ s.k.

Elkészült BÁBOLNA 2016-os falinaptára,
mely átvehetõ a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási idõben.
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ÚJ BUSZVÉGÁLLOMÁSSAL GYARAPODTUNK
(Cikkünk folytatás a 2. oldalról)
Az önkormányzat tetemes összeget fordított saját költ-

ségvetésbõl a buszvégállomás megújítására, fejlesztésre.
Ez a beruházás az év nagy munkáinak záróakkordja volt, és
elégedettségre adhat okot. A buszvégállomás felújítását va-
lódi közlekedésbiztonsági okok is indokolták. Régi problé-
ma volt itt például a gyalogos-átkelõhely és a világítás hiá-
nya. Eddig csupán az útburkolat kátyúzására került sor,
most azonban látványban és szerepében is elnyerte funkci-
óját a létesítmény és környéke.

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár ünnepi beszédé-
ben az önerõs fejlesztésrõl pozitívan szólt, úgy fogalmazott
az ilyen beruházásokhoz a település lakossága és vezetõi
mindig jobban ragaszkodnak. A mostani fejlesztés is a kö-
zösség komfortját szolgálja, amit egy szociálisabb tükörben
igyekezett felvázolni, megemlítve a nõk szerepét a fejleszté-
sekben, a tervezésben.

– Míg a férfiak a technikai, funkcionális szempontokat he-
lyezik elõtérbe, addig a nõk az ilyen jellegû folyamatokban
mindig lélekkel is építkeznek, és szeretnék belakni azt a te-
ret. Sok településen megfordulok, és Bábolnán látszik,
hogy a városnak nõi polgármestere van, és a képviselõ-tes-
tületben is nagy arányban vesznek részt hölgyek. Szembe-
tûnõ, hogy nemcsak a funkcionalitás van elõtérben, hanem
otthonos környezetet hoztak létre. A buszvégállomás és
környéke valóban ízléses lett, az egész területen látszik a
gondoskodás – magyarázta.

A rendezvényen jelen voltak a helyi egyházak képviselõi,
Varga Imre plébános áldó imádságát követõen megszentel-
te a létesítményt. Ezt követõen az ünnepélyes szalagátvá-
gással hivatalosan is felavatták a város új buszvégállomá-
sát. A szalagot dr. Horváth Klára polgármester, Czunyiné dr.
Bertalan Judit államtitkár, Popovics György megyegyûlési
elnök és Kocsis Gábor jegyzõ vágták át ünnepélyes keretek
között. Az államtitkár egy kézfogással gratulált városunk ve-
zetõjének, elismerve az áldozatos munka gyümölcsét.

FELAVATTUK AZ ÚJ MENTÕÁLLOMÁST
(Folytatás a 2. oldalról) 
A mentõállomás avató ünnepségén felszólalt az OMSZ

részérõl dr. Burány Béla fõigazgató és dr. Onódi Lívia régió-
igazgató. A beruházást méltató beszédekben elhangzott:
az Országos Mentõszolgálat által 2012 végén elindított
nagyszabású program célja az esélyegyenlõség legszéle-
sebb körû megteremtése volt, mely az ország teljes terüle-
tét érintette. A közel 11 milliárd forint összértékû fejlesztés a
mentõállomás-hálózat jelentõs – 22 új és 60 dinamizált állo-
mással történõ – bõvítését, korszerûsítését, 200 db új men-
tõjármû és több ezer mûszer, egészségügyi- és oktató esz-
köz beszerzésével az ellátás technikai színvonalának eme-
lését eredményezte.

Az új mentõállomások olyan területeken épültek, ahol ed-
dig hiányoztak a riasztást követõ 15 percen belüli kiérkezés
feltételei. 

A bábolnai fejlesztés 17 településen 24 902 lakost érint,
és tehermentesíti a területet eddig ellátó tatabányai, tatai,
kisbéri, komáromi és gyõri mentõállomásokat. A projekt ke-
retében Komárom-Esztergom megyében a bábolnai új állo-
más megépítése mellett 4 állomás dinamizálása történt
meg. A bábolnai mentõállomás építése bruttó 107 688 468
Ft értékû beruházás keretében valósult meg. A projekt elõz-
ményeit dr. Horváth Klára részletezte, és így elmondta: még
2008-ban kezdõdött meg az elõkészítõ munka.

– A bábolnai önkormányzat a mentõállomás területét térí-
tésmentesen adta át az OMSZ tulajdonába, majd egy több
mint kétéves várakozási idõ következett. 2014 szeptembe-
rében azonban megtörtént az alapkõletétel, majd elindult
és zökkenõmentesen megvalósult az építkezés is. Örömte-
li, hogy az épületen túl a mentõállomás teljes felszereltség-
gel kezdhette meg mûködését, hiszen az állomásra két új,
teljesen felszerelt B típusú mentõgépkocsi is került. 

A polgármester ünnepi beszédében kiemelte: az önkor-
mányzat a jövõben is segítséget nyújt majd a mentõállomás
kiegyensúlyozott mûködtetéséhez, hiszen ez a bábolnaiak
érdeke. 

Dr. Horváth Klára polgármester a ceremónián ünnepélye-
sen egy bábolnai szerencsepatkót nyújtott át a mentõállo-
más vezetõjének, Sáfrány Piroskának, aki ez alkalommal dr.
Burány Béla fõigazgatótól a mentõállomás kulcsát is átve-
hette jelképesen. 

A szalagátvágást követõen helyi iskolás tanulók adtak rö-
vid mûsort. Az épületre és dolgozóira Isten oltalmát kérték
az egyházak helyi képviselõi: Varga Imre r. katolikus plébá-
nos és Molnár-Varga Péter református lelkész, majd minden
jelenlévõ megtekintette az épületet, mely modern és kom-
fortos munkakörnyezetet biztosít a bábolnai mentõdolgo-
zók, és még gyorsabb, biztonságosabb ellátást a térség rá-
szoruló lakosai számára.

Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal
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SZÛRÉS A BÁBOLNAI NÕK
VÉDELMÉBEN

Méhnyakrák akkor alakul ki, amikor a méhnyak sejtjei
szabályozottan osztódásba kezdenek. A méhnyakrál kiala-
kulását többnyire a méhnyak felszínét borító hám különféle
súlyosságú elváltozásai elõzik meg. A rák általában igen
lassan fejlõdik. Korai formájában rendszerint egyáltalán nin-
csenek tünetei. Ennek veszélyeit felismerve a bábolnai nõk
védelmében szervezett kampányszûrést a Bábolnai Höl-
gyek Egylete november 14-én az Egészségügyi Központ-
ban dr. Háromszéki József szülész-nõgyógyász segítségé-
vel. Nõgyógyászati vizsgálaton való részvétel egyébként is
évenként indokolt, ezt sajnos azonban sokan elfelejtik. A
szûrés a rákos megbetegedés megelõzésének egy fontos
formája. A méhnyakrák korai felismerésében komoly prob-
lémát jelent, hogy a betegség jellemzõen nem okoz észre-
vehetõ tüneteket egészen addig, amíg a daganat elõrehala-
dottabb stádiumba nem kerül. Erre hívta fel a figyelmet dr.
Háromszéki József szülész-nõgyógyász is, aki – habár hét-
fõnként rendel városunkban – a szombati napot örömmel
szentelte a prevenciós kezdeményezésnek. Mint elmondta,
a hölgyegyelt több mint háromszáz meghívót küldött ki a
behíváson alapuló vizsgálatra, a megkeresésre harminc-
öten jeleztek vissza, de csak huszonöt bábolnai hölgy jelent
meg a szûrésen. 

– Ez a szám igen csekély, de talán elsõ nekifutásra elfo-
gadható. Véleményem szerint indokolt volna a megszólítot-
tak körében a korosztályt kiterjeszteni, és a tavasz folyamán
a 25 és a 35 éves korú nõket behívni az ingyenes vizsgálat-
ra. Ez a korosztály fokozottan veszélyeztetett, hiszen a HPV
nemi érintkezéssel terjed, és ebben az életkorban a nemi
aktivitás is intenzívebb, a bajt a partnercserék is elõidézhe-
tik.  A méhnyakrák kialakulása azonban 10-20 évig is eltart-
hat, így a tünetek általában már csak késõn jelentkeznek.

A méhnyakrák korai felismerésének szinte egyetlen lehe-
tõsége emiatt az, ha rendszeresen – lehetõleg évente –
méhnyakrák szûrésen veszünk részt. A méhnyakráknak
ugyanis rákot megelõzõ állapotai is vannak, mely stádiu-
mokban a betegség még gyógyítható – magyarázta dr. Há-
romszéki József, aki az államilag finanszírozott oltóprog-
ramra is felhívta a figyelmet, mely a 12-13 éves korú lányo-
kat érinti. Õk ingyenes juthatnak hozzá a vakcinához. Ezért
van jelentõsége a korai felismerésnek és azoknak a szûrõ-
vizsgálatoknak, amit a Bábolnai Hölgyek Egylete tervei sze-
rint tavasszal újra megszervez.

DECEMBERI EGÉSZSÉGNAPOK 
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

dec. 15. Vetélkedõ
dec. 22. Népek karácsonyai

A részvétel ingyenes, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

SZÛRÕVIZSGÁLAT =
ADÓKEDVEZMÉNY

Az elmúlt idõszakban sokat olvashattak, hallhattak a
nemrég átadásra került mentõállomásról és az önkormány-
zat által duplájára emelt egészségügyi finanszírozásról. Ez
nem véletlen, hiszen a szakemberhiánytól kezdve az alulfi-
nanszírozásig az egészségügy problémáit látva önkor-
mányzatunk több olyan lépést is tett, ami kedvezõ hatást
gyakorolhat az itt élõk egészségügyi állapotára. 

Ennek a programnak a részeként 2016-tól az országban
egyedülálló kezdeményezést indít el városunk. Jövõ évtõl
ugyanis azon ingatlanok tulajdonosai, akik részt vesznek
szûrõvizsgálaton (tüdõszûrés, vastagbélrák elleni vagy
méhnyakrák elleni szûrésen), mentesülnek a kommunális
adó megfizetése alól. Bízunk benne, hogy ez az ösztönzés
eléri célját, és egyre több bábolnai lakos fog részt venni
szûrõvizsgálatokon, hiszen az egészséges életmód mellett
a megelõzésnek nagy szerepe van egészségünk megõrzé-
sében.

A prevenció ilyen irányú támogatása mellett ugyancsak
fontos eleme önkormányzatunk egészségügyi programjá-
nak, hogy 2016 januárjától mentesül a helyi iparûzési adó
alól az a háziorvos, védõnõ vállalkozó, akinek éves adó-
alapja nem haladja meg a 20 millió forintot. 

Bízunk benne, hogy ezek a lépések mind hozzájárulnak
ahhoz, hogy egészségesebben élhessünk, az esetleges
betegségeket pedig idõben diagnosztizálva hatékony és
magas színvonalú egészségügyi ellátást nyújthassunk min-
den bábolnai lakosnak – hiszen az egészség kincs!

MIÉRT FONTOSAK A SZÛRÕVIZSGÁLATOK?
A szûrés egészséges, vagy magukat egészségesnek
gondoló személyek vizsgálatát jelenti, amelynek az a cél-
ja, hogy egyszerûen elvégezhetõ, a vizsgált személy szá-
mára kellemetlenséget nem okozó módszer segítségé-
vel kimutassák a rejtett tüneteket és panaszokat még
nem okozó betegségeket. Ha a szûrõvizsgálat eredmé-
nye negatív, a vizsgált személy megnyugodhat. Ha az
eredmény pozitív, a szûrõvizsgálat idõben elõbbre hozza
a diagnózist és a kezelést. Az idõnyerés nagyobb esélyt
ad a súlyosabb következmények elkerülésére, vagy a tel-
jes gyógyulásra, mintha a beteg a tünetek és panaszok
megjelenése miatt fordult volna orvoshoz.

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

karácsonyi jótékonysági
akciót szervez.

Nehéz körülmények között élõ 
bábolnai gyermekek számára szeretnénk

játékokat gyûjteni.
Új vagy használt, de még jó minõségû

adományaikat várjuk 
a Zrínyi u. 15. szám alatti épületünkben.
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A korábbi jó minõséggel, bõséges kínálattal és új ar-
cokkal jelentkezett november 14-én a havonta visszaté-
rõ termelõi piac. A Bábolnai Hölgyek Egylete több új ter-
melõt is megnyert ügyüknek, így a választék ezúttal há-
zi savanyúsággal, friss gombával, fürjtojással és faze-
kas dísztárgyakkal bõvült.

A novemberi piac árusítói napsütéses õszi idõben várták
a vevõket. A gyõrszentivánról érkezett gombatermelõ,
Ladiszlaidesz István mintegy harminc esztendõt szánt már

a gombatermesztésnek. Standján szigetelt, hûtött-fûtött fó-
liasátorban termesztett friss laska és csiperkegomba mellett
különleges gombafajta, az enyhén fokhagymás íz-világot
magában hordozó siitake gomba is csalogatott. A friss áru-
kon túl mártásokhoz használható gombasalátát is árusított.

A gomba mellett új színfolt volt a fürjtojásos stand, ahol
még a tollasokat is kihozta a termelõ, de új termék volt a há-
zi savanyúság és fazekasáru is. Ez utóbbi már a közelgõ
karácsonyi hangulatot is hozta magával. 

Kállai Andrea fazekas Tokodról érkezett, mint mondta, az
alapanyag megszokott, csupán a figurális megoldások fan-
táziadúsabbak. A dísztárgyak közt mécseseket, kerámia
hóembert, Mikulást és karácsonyi harangocskákat is talál-
tunk.

A szervezõ Bábolnai Hölgyek Egylete mûsorral is készült
a piac alkalmára. Egy bohóc szórakoztatta a közönséget.
Köztük elsõsorban a gyerekeket, akikre a jövõben is gon-
dolnak a szervezõk. Egyikük: Polyákné Peresztegi Zsu-
zsanna elmondta, decemberben karácsonyi muzsikával és
angyalkával készülnek. A következõ piaci nap december
12-én lesz. Szúrósabb hideg és hó esetén az árkádsor alatt
állítják fel a  standokat. Amit akkorra is garantálnak: az a ter-
melõk áldozatos munkájának köszönhetõ kiváló minõség
és a hidegben egy kis forró ital.

Használt bébi és gyermekruhák, gyermekjátékok vala-
mint babavárással kapcsolatos termékek találhattak gazdá-
ra november 7-én szombat délelõtt a Szabadidõközpont-
ban megtartott bababörze alkalmával. 

A bejáratot átlépve színes bébiholmiktól roskadozó stan-
dok várták az idelátogatókat. A családbarát eseményt a Bá-
bolnai Hölgyek Egylete szervezte. Hajduné Zoltán Csenge
elmondása alapján természetes igény volt az, ami a börze
megszervezését indokolta, miután többen közülük már az
internetes felületeken is igyekeznek árusítani-vásárolni. 

A 9 órai nyitás alkalmával eladóból és nézelõdõbõl sem
volt hiány. A Szabadidõközpont pedig kiváló helyszínnek bi-
zonyult. Több mint húsz asztalnál lehetett válogatni az ap-
róságok által kinõtt, már nem használatos, de még szép ál-
lapotú ruhanemûkbõl. 

Bábolnán az idei esztendõben is szép számmal születtek
kisbabák, így a börzére a jövõbeni igény sem lehet vitatott.
Ráadásul a családok az ilyen jellegû adok-veszek program-
mal jelentõs költségeket spórolhatnak meg. Arról nem is
beszélve, hogy egy „plázás” bevásárlást a legtöbb picurka
nem szereti, nemtetszését pedig az anyukák számára gyak-
ran kellemetlen hisztivel torolják meg. A bábolnai bababör-
ze közege ettõl megmenthette a szülõket, hiszen ez idõre a
kicsiket egy játszósarok várta a helyi mûvelõdési intézmény

munkatársainak köszönhetõen. Egy jótékony célú kezde-
ményezéssel is társították a programot, az idelátogatók
ugyanis adakozhattak is. 

A szervezõ Bábolnai Hölgyek Egylete úgy tervezi, hogy a
bababörzét az egyes évszakokhoz igazítja, a soron követ-
kezõ alkalmakra is várják az árusítókat, a vevõkörben pedig
szívesen látják az anyukákon túl a nagyszülõket és az édes-
apákat is…

BABÁS HOLMIK CSALÁDBARÁT VÁSÁRÁBAN

LEGKÖZELEBB MÁR KARÁCSONYRA HANGOL A PIAC

A D O M Á N Y G Y Û J T É S I F E L H Í V Á S
Bábolna Város Önkormányzata adománygyûjtést szervez a kárpátaljai Beregrákoson élõ rászoruló családok részére.
Kérjük, hogy 2015. december 11-ig jutassák el tartós élelmiszer, játék, ruházati cikk felajánlásaikat a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központban lévõ gyûjtõpontra. Az adományoknak a rászorultaknak történõ elszállításáról az Önkor-
mányzat gondoskodik. Bábolna Város Önkormányzat
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NYÍLT NAPOK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
November elsõ hetében, keddtõl csütörtökig tartották

meg általános iskolánkban az idei tanév nyílt napjait. A nyil-
vános órák látogatásával a szülõk betekintést nyerhetnek
csemetéik iskolai hétköznapjaiba. Peresztegi Gáborné isko-
laigazgató lapunknak elmondta, hogy nagyon fontosnak
tartják ezeket a nyílt napokat, melyek a fogadóórákon és
szülõi értekezleteken túl segítik a szülõ-tanintézmény kap-
csolatot.  A publikus órákat a legkisebbektõl kezdve egé-
szen hatodik osztályig szervezték, ám az érdeklõdés az al-
sóbb évfolyamokon jelentõsebb, legfõképpen az elsõ osz-
tályosok körében. Az újdonsült nebulók anyukáit, apukáit
nagy büszkeséggel töltötte el gyermekeik szorgalma,
ügyessége. A pedagógusok is készültek a nyílt órákra,
igyekeztek nem bemutatóórákat tartani, hanem tényleges,
mindennapi tanórákat, így a szülõk a lurkók osztályközös-
ségben való viselkedését is megfigyelhették, illetve az aktu-

ális tananyagról is bõvebben tájékozódhattak. A lehetõség-
gel sok szülõ élt, akik elégedetten távoztak az oktatási in-
tézménybõl és a rendezvény ezúttal is pozitív élményekkel
zárult.

PÁLYAVÁLASZTÁS
2015/16.

Minden tanévben iskolánkban kiemelt pedagógiai feladat
nyolcadik osztályos diákjaink továbbtanulásának segítése.
Különbözõ rendezvényekkel, programokkal, osztályfõnöki
órákon történõ beszélgetésekkel, felvételi elõkészítõ foglal-
kozásokkal igyekszik az intézmény diákokat és szülõket se-
gíteni a döntés meghozatalában. Ebben a tanévben a Tata-
bányán megrendezett Pályaválasztási Kiállításon tájéko-
zódhattak a tanulók a középfokú iskolatípusokról, a megye
intézményeirõl, a felvételi feltételekrõl. Bábolnán immár ha-
gyományként november 13-án került megrendezésre a
Sulibörze, amelyen kilenc gyõri és egy csornai középiskola
mutatkozott be, ismertetve az intézmények nyújtotta lehetõ-
ségeket, szakmacsoportokat, nyelvtanulást, szabadidõs te-
vékenységeket. Szó esett a felvételi követelményekrõl is. A
megyei szakszolgálat szakembereinek segítségével pálya-
választási tanácsadást is szerveztünk, melyet 17 fõ vett
igénybe. Január hónapban üzemlátogatáson ismerkednek
a tanulók a „munka világával”: az esztergomi SUZUKI gyár-
ba, illetve a tatai Kiss Hotelbe látogatnak majd el. Decem-
ber 1-jén pályaválasztási szülõi értekezleten kapnak tájé-
koztatást a szülõk és diákok a felvételi eljárás rendjérõl, a
betartandó határidõkrõl.

Miért is ilyen kiemelt feladat a pályaválasztás? 14-15 éve-
sen még nagyon nehéz eldönteni, hogy felnõttként mivel is
szeretne majd foglalkozni. Ezért fontos, hogy a tanulók jól
ismerjék a különbözõ iskolatípusokat, az ott megszerezhe-
tõ végzettséget. Azzal is jó tisztában lenniük, hogy mit kíván
a munkaerõpiac. A vágyakat, elképzeléseket összhangba
kell hozni az öt fõ tantárgy – matematika, magyar nyelv, ma-
gyar irodalom, idegen nyelv, történelem – osztályzataival,
küzdeni kell a jó írásbeli felvételi eredményért magyar
nyelvbõl és matematikából. Mindezek együttes mérlegelé-
se után hozható csak jó döntés.

A következõ tanévtõl átalakul a középfokú oktatás. A gim-
náziumok továbbra is érettségit adnak és felkészítenek a fõ-
iskolai, egyetemi felvételire. A szakközépiskolák szakgim-

náziumokká alakulnak át. Az érettségi mellett szakmai is-
mereteket is nyújtanak. 12. évfolyam után a diákok tovább
folytathatják az adott intézményben tanulmányaikat, és
technikusi majd szaktechnikai képesítést szerezhetnek. A
szakiskolák szakközépiskola néven mûködnek, itt a 11. év-
folyam sikeres elvégzése után szakmunkás bizonyítványt
kapnak a tanulók.

Jó iskolaválasztást, sikeres felvételi vizsgát kívánok vég-
zõs diákjainknak!

Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelõs

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, HATÁRIDÕK:
2015. 12. 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli fel-

vételi vizsgára
2016. 01. 16. Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett

középiskolákban
2016. 01. 21. Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2016. 02. 04. A középiskolák értesítik a felvételi eredmé-

nyérõl a tanulókat
2016. 02. 12. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelent-

kezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói
adatlapot a Felvételi Központnak

2016. 02. 16. - 03. 04. A szóbeli meghallgatások az általá-
nos felvételi eljárás keretében

2016. 03. 09. A középfokú iskola nyilvánosságra hozza az
ideiglenes felvételi jegyzéket

2016. 03. 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehe-
tõsége az általános iskolában

2016. 03. 18. A módosító tanulói adatlapokat az általános
iskola megküldi a Felvételi Központnak

2016. 04. 26. A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megkül-
dik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló ér-
tesítést a jelentkezõnek és az általános isko-
lának

2016. 06. 01. A benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása
a fenntartóknál

2016. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba
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KIÁLLÍTÁS A TOVÁBBTANULÁS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT

SOÓS GÁBOR AZ ÚJ GYÖK-POLGÁRMESTER

Pályaválasztási Kiállítást szervezett
november 6-án és 7-én a KEM Munka-
ügyi Központ Tatabányán a Földi Imre
Sportcsarnokban, ahol a Komárom-
Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és a tatabányai Europe
Direct Információs Pont közös standon
várta az érdeklõdõket. A megye ösz-
szes pályaválasztás elõtt álló általános
iskolását megmozgató kiállítás helyszí-
nén 50 kiállító mutatta be a szakmavá-

lasztás, illetve a továbbtanulás lehetõ-
ségeit az általános iskoláknak. A ren-
dezvény zárásaként adták át a kiállítás
elismeréseit. Az „Év kiállítója fõdíj és a
vándorkupát idén a komáromi TSZC
Kultsár István Szakközépiskola és
Szakiskola kapta. A második helyezett
a TSZC Géza Fejedelem Ipari Szak-
képzõ Iskola (Esztergom), a harmadik
helyet a Komárom-Esztergom Megyei
Óvoda, Általános Iskola, Speciális

Szakiskola, Kollégium és Gyermekott-
hon (Tata) szerezte meg. A Szakma-
sziget legjobb kiállítója díját Mózes
László faesztergályos vehette át Dr.
Szerencsés Lászlótól, a KEM Kereske-
delmi és Iparkamara elnökétõl. A leg-
jobb kulturális mûsorért a TSZC Szé-
chenyi István Közgazdasági-Informa-
tikai Szakközépiskola (Komárom) ka-
pott elismerést Hajasné Dr. Hertelendi
Valériától, a KEM KH Foglalkoztatási
Fõosztályának vezetõjétõl.

Az általunk megkérdezett bábolnai
diákok többsége még mindig Gyõr irá-
nyában gondolkodik, túlsúlyban gyõri
intézmények valamelyikét jelöli meg az
elsõ helyekre. Köszönhetõ ez a város
minõségi oktatási intézményeinek és a
közlekedésnek is.

Polgármester és képviselõ-választást tartott
november 13-án a Bábolnai Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat. Mintegy kilencven 14
és 18 év közötti fiatal adta le voksát a
következõ két éves ciklusban tevékenykedõ
testületre.

Vámos Gábor leköszönõ elnök elmondta: az elmúlt két
év legnagyobb sikere a Szent Iván éji rendezvényük volt,
mely a slam poetri mûfajnak adott lehetõséget. – A mi
gárdánk vezette be a FIFA konzolbajnokságot és a jól tel-
jesítõ nyolcadikasoknak kedvezõ jutalomkirándulást.
Elhanyagoltuk az egykori kutyabajnokság rendezvényt, de
úgy mértük fel, hogy nincs rá igény – magyarázta Gábor, aki
örömmel bízza a polgármesteri teendõket Soós Gáborra.
Ígérete szerint a továbbiakban is minden segítséget megad
majd Mátyás Kata, Panák Zsófia, Szele Csaba, Janus
Martin, Szabó Lotti, Czerefnek Dorka és Török Márton –
voksot nyert diákoknak, akik képviselõként vághatnak bele
az ifjúsági életet és rendezvényeket szervezõ munkába. 

Soós Gábor korábban is ült már a fiatal grémiumban,
hiszen õ képviselõ volt az elõzõ ciklusban. 

– Én már régóta éreztem, magaménak tudtam Vámos
Gábor támogatását, és a lehetõséget sem szerettem volna
elszalasztani, ezért indultam jelöltként a polgármesteri
címre. A legfõbb tapasztalatom, hogy nagyon jó csa-
patépítõ ereje van a gyermekönkormányzatnak, és ez még
jobban erõsödik, ha a fiatalokat is bevonjuk a programok-
ba. Ez lesz a jövõbeni célom, ezért szeretném megerõsíteni
a kapcsolatot az általános iskolásokkal. Szeretném, ha a
bábolnai gyerekek és fiatalok tudnák, hogy mi is az a gyer-
mekönkormányzat, amit úgy lehet elérni, ha minél széle-
sebb körben bevonjuk õket a feladatokba, programokba.
Én a sport támogatója vagyok, így ez egy fõ irány, de a kul-
turális lehetõségeket is szeretném kibõvíteni. Úgy vélem, a
mai fiatalok még csak tévét sem néznek, az iskola mellett
beszûkült szabadidõben a számítógép jelenti az egyetlen
(általános) szórakozást. Azt szeretném, ha a csapatommal
azon lennénk, ha ebbõl kimozdítanánk a korunkbelieket és
színházakba, kulturális programokra csalogatnánk õket.

November 6-án és 7-én a továbbtanulásban érintett családo-
kon túl számos intézménybõl érkeztek szervezetten diákok Ta-
tabányára, a  Földi Imre Sportcsarnokba, a Kormányhivatal
foglalkoztatási fõosztálya által szervezett megyei Pályaválasz-
tási Kiállításra. A továbbtanulási lehetõségeket bemutató kiál-
lítást két nap alatt közel háromezer érdeklõdõ tekintette meg.
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OVIGALÉRIA HORGOLT CSIPKEDÍSZEK
November utolsó hetében nyitotta meg kapuit városunk ovigalériájá-

nak téli kiállítása. Ezúttal – már az ünnepi idõszakra készülve – Rácz
Lajosné Ida néni horgolt csipkedíszeit tekinthették meg a gyermekek.
Lurkóink a megnyitón munka közben is megfigyelhették az alkotót, aki
ördögi kézügyességgel készítette a gyönyörû horgolt csodákat. Az an-
gyalkák, fagömbök, csillagocskák és szívecskék elvarázsolták az apró-
ságokat. Eközben Szendi Józsefné óvodapedagógus beavatta õket a
horgolás régmúltra visszatekintõ történelmébe: megismerhették a leg-
gyakoribb mintákat, jellemzõ színeket. A megnyitó végén Csajkovszkij
klasszikusának, a Diótörõnek zenéjét hallgatva gyönyörködhettek a
munkákban. Ida néni lapunknak elmondta, kislány korában nagymamá-
ja segítségével sajátította el a horgolás csínját-bínját, ma is legfõképpen a csipkekészítés vonzza. A szemet gyönyörköd-
tetõ karácsonyfadíszek, terítõk, vagy éppen ruhadarabok elkészítése ugyan sok idõt igénybe vesz, de az eredmény ön-
magáért beszél. Az alkotó szívesen mutatja be munkáit különféle vásárokon, kiállításokon, így a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde meghívását is örömmel fogadta.

Kézmûves foglalkozással kezdõdött a Százszorszép Óvoda novem-
ber 12-ei, nyüzsgõ Márton napi vigassága. Az asztalokon színes
kartonok és üres befõttes üvegek sorakoztak arra várva, hogy betöltsék
Márton napi szerepüket. A csoportszobákban jó hangulatban telt a
kézmûves játék, az itt készült lámpások fontos céllal készültek. Az
Anoním drámacsoport mesés mûsorát követõen ugyanis lámpás
felvonulásra került sor, mindenki azt a világító lámpást tarthatta a
kezében, amit az elõkészületek idején készített. Kedvelt ünnep ez a
gyerekek és a szülõk körében is. 

Lipóthné Horák Valéria óvodavezetõ elmondta: a gyerekek a jeles nap
hagyományával is tisztában vannak, Márton püspök legendás
történetével is megismerkedtek az óvodában.

A Márton napi mulatság keretében töklámpás faragó versenyt is hirdettek az óvodások és a szülõk számára. Jövõre
úgy tervezik, hogy városi szinten is kiterjesztik ezt az alkotásra ösztönzõ megmérettetést.

Egy ideje a városi könyvtárban nagyobb teret kapott a
gyermekközönség, miután tavasz óta gyermekkuckó
foglalkozások helyszíne az intézmény. Szerda délutá-
nonként – a leghosszabb nyitva tartási nap ürügyén – te-
matikus mesék és kézmûves elfoglaltság is várja a ki-
csiket.

Most õsszel a gyermekkuckó foglalkozások egyfajta te-
matika mentén szervezõdnek. Vituska Ildikó megbízott in-
tézményvezetõ azzal érvelt, a két korosztályt is megcélzó
foglalkozásokat érdemesebb ünnepkörökhöz kötni, az elõ-
re meghirdetett témák ugyanis nagyobb érdeklõdést von-
nak maguk után. A foglalkozások témái így tervezettek, és
a szülõk is elõre tudhatják, hogy mi várható a következõ al-
kalommal. 

A gyermekkuckó foglalkozás fontos küldetés, hiszen a
könyvtárba csalogató programok a könyvek (az irodalom)
szeretetére nevelnek, mely révén a gyermekekbõl sikere-
sebben válhat olvasó felnõtt. 

Vituska Ildikó azt is elmondta, hogy a gyermekkuckó ide-
jén gyermekfelügyeletet is vállalnak, hogy megkönnyítsék a
bábolnai szülõk dolgát. A megbízott vezetõ azonban öröm-
mel újságolta: erre eddig nemigen volt igény, hiszen a fog-
lalkozások alkalmával a szülõk együtt játszanak gyerme-
kükkel, mely valóban családbaráttá teszi a könyvtári kezde-
ményezést.

Az intézmény tavasz óta szombati nyitva tartással is mû-
ködik. Nyolctól tíz óráig a hétvégén is felkereshetõ az intéz-
mény. 

November hónap gyermekkuckó foglalkozásai az aktuá-
lis népi hagyományokhoz kapcsolódtak. Márton nap köze-
ledtével lámpások készítésével foglalatoskodtak, majd az
apróságok a hazánkban is jól ismert északi mesehõs, Nils
Holgersson történetét ismerhették meg. Aztán hangulatos
téli mesékkel hangolódtak a hideg évszakra. Ennek kap-
csán látogattak el – legalábbis gondolatban – a téli erdõ va-
rázslatos világába, megismerve az ott élõ állatok téli tevé-
kenységét. A hónap utolsó alkalmán már a Katalin napi hi-
edelmekrõl, hagyományokról hallhattak, illetve a Gergely-
naptárral ismerkedtek, miközben téli mesék szórakoztatták
a résztvevõ gyermekeket.

LÁMPÁSOKKAL A KEZÜKBEN VONULTAK

OLVASÓ FELNÕTTÉ NEVELÕ PROGRAMOK

GGYEREKKUCKÓ
Szeretettel várjuk gyermekkuckó foglalkozásunkra 

december 16-án szerdán délután 4-tõl 5 óráig 
a gyermekeket a Városi Könyvtárban!

Karácsonyi mesék után mézeskalácsot díszíthetnek 
a gyerekek.

Foglalkozásunk ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
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A Bábolnai Általános Iskola felsõ évfolyamai sem marad-
tak ki az egészséghónap programjaiból. A szervezõ tanárok
– Hegyi Dóra és Csongrádi Péter - a korosztályt leginkább
érintõ témakörökben igyekeztek ráhangolni a tanulókat az
egészséget szolgáló alapvetõ magatartásokra. November
utolsó pénteki napját szentelték e fontos és minden évben
visszatérõ programnak. 

A reggel természetesen zenés bemelegítõ tornával kez-
dõdött a sportcsarnokban. Czefernek Dorka nyolcadikos és
két középiskolás, Mátyás Kata és Panák Zsófia vezényleté-
vel aerobikoztak közösen a felsõsök. A délelõtt versengés-
sel folytatódott, melyhez csapatok alakultak. Nem osztá-
lyonként építették fel a versengõ társaságokat, hanem a ki-
egyensúlyozottságot alapul véve vegyes csoportokat alakí-
tottak, melyekben minden korosztály képviseltette magát.
Ez külön kihívást is jelentett a diákok számára, hiszen fiata-
labbak és idõsebbek megtanultak együtt dolgozni.

A versenyprogram elsõ megmérettetéseként szendvics-
tálakat készítettek pedagógusok segítségével. Legfonto-
sabb célként az egészséges étrendet követték a csapatok,
de fontos elemként használták képzelõerejüket, melynek
nyomán szebbnél szebb tálalásban kínálták az ínycsiklan-
dozó csemegéket. A felsõsökre elméleti feladatok is vártak,
itt rejtvényes formában kellett választ adniuk az egészséges
életmódot érintõ kérdésekre.

Az Esztergomi Rendõrkapitányság Közrendvédelmi Osz-
tályának két munkatársa is ellátogatott az általános iskolá-
ba két kutyájuk kíséretében. Az õ látványos elõadásuk, ha
nem is kapcsolódott közvetlenül az egészséges életre ne-
velés programjához, mindenképpen hasznosnak bizonyult
a bûnüldözõ munka megismeréséhez. A pici, még kölyök-

kutyájukkal azt demonstrálták, hogyan indul a rendõrkutyák
kiképzése, mennyi mindenre képesek már néhány hónapo-
san is az ebek. Az idõsebb, rutinos járõrkutya tevékenysé-
gét komoly elfogó munka közben láthatták a tanulók. A
nem veszélytelen bemutató során a rendõrök megmutatták
a kutya idomítása során tanult intelligens viselkedését, mely
nagyban segíti a rendvédelmi szervek munkáját.

A felsõsök ezután ismét a sportcsarnokba vonultak, ahol
sorversenyeken mérték össze ügyességüket és testi erejü-
ket. A jó hangulatú mozgásos feladatokban ismét az együt-
tes munka, az egymásért való küzdelem csúcsosodott ki.

Az egészségnapi versengésben végül a „Gránátalmák”
csapata bizonyult legjobbnak, de különdíjat is kiosztottak a
szervezõk: a legegységesebb, legfegyelmezettebb csapat
címet a „Salátakukacok” fantázianévre hallgató társaság
nyerte el.

FIZIKAI ÉS SZELLEMI FRISSESSÉG, EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS

EGY HÉT AZ EGÉSZSÉGRÕL
A novemberi egészségnevelési hónap évrõl évre kitûnõ

alkalmat ad az általános iskola pedagógusainak, hogy a na-
ponta tanítottak mellett behatóbban és szemléletesebben,
ezáltal hatékonyabban foglalkozhassanak az egészséges
életre neveléssel. Az alsó tagozaton a pedagógusi munka-
közösség egy egész hetet szentelt a témának, minden nap
más és más programokkal gazdagítva az apróságok tudá-
sát. 

A hét sült tök kóstolásával indult. A nagyszünetben az
emeleti aulában gyülekeztek a nebulók, tanítóik pedig vita-
minokban gazdag, illatozó sült tököt kínáltak. A fogadtatás
vegyes volt. Akadt, aki többször is kért a mézédes cseme-

gébõl, annyira finomnak érezte, olyan is akadt, akinek nem
ízlett az étel, de volt olyan gyermek is, aki eddig még nem
találkozott ilyen formában ezzel az étellel. Eközben a diá-
kok által különféle zöldségekbõl és gyümölcsökbõl kreált
ételalkotásokból rendezett kiállítást tekinthettek meg az ér-
deklõdõk látva, hogy ezek az egészséges táplálkozás alap-
pillérei.

Az alsós egészséghét kedden reggel „munkakezdéskor”
frissítõ tornával folytatódott. A sportcsarnokban gyülekezett
a gyermeksokadalom, majd Csomó Zsuzsa és Kántor Kata
tanítónõk vezényletével jól bemelegítették izmaikat. A kö-
zös zenés testnevelésóra tréfás, táncos mozgássorokból
állt, melyet nem csak az apróságok, de tanítóik is élvezettel
végeztek.

Elméleti órát tartottak szerdán. Osztályonként TOTO-t töl-
töttek ki az alsósok. A kérdések megválaszolását csoporto-
san végezték, a szervezõk az egészséges életmód, a fog-
ápolás és az étkezés témaköreiben várták a válaszokat.

Az alsós egészséghét programjai csütörtökön értek vé-
get. Az elsõ és második osztályosokhoz Zsömbölygei Er-
zsébet védõnõ érkezett, aki életviteli és életmód tanácsok-
kal látta el a gyermekeket, a tisztálkodás megfelelõ mód-
szereirõl tartott elõadást. A harmadik és negyedik osztályo-
sok Pankovics Viktória kozmetikustól ismerhettek meg bõr-
ápolással kapcsolatos praktikákat.

Az alsósok a hét minden programjába örömmel és aktí-
van bekapcsolódtak, így az most is elérte célját, hiszen sok
mozgással és rengeteg játékkal a kicsik is sokat tanulhattak
az egészséges életmódról.
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Az elsõ vasárnap angyala
Négy héttel karácsony elõtt valami nagyon
fontos dolog történik: egy angyal kék kö-
penybe öltözve leszáll az égbõl, hogy köze-
lebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb
ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan
el van foglalva mással. De azok, akik jól fi-
gyelnek, meghallják a hangját. Ekkor van az
elsõ napja, hogy az angyal elõször szól, s
keresni kezdik azokat, akik meg tudják és
meg akarják hallgatni õt.

A második vasárnap angyala
A második adventi vasárnapon piros palást-
ba öltözött angyal száll le a mennyekbõl, ke-
zében egy nagy serleget hoz. Az angyal
szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy
tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen
a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny,

finom szövésû ez a serleg, a Nap sugarai-
ból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz
dolgokat. Az angyal észrevétlen végigmegy
a világ összes házán és lakásán, mert vala-
mit keres. Tiszta szeretetet minden ember
szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe,
s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok,
akik a mennyben élnek, fogják ezt a szere-
tetet, s fényt készítenek belõle a csillagok-
nak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ra-
gyogó csillagokra.

A harmadik vasárnap angyala
Advent harmadik vasárnapján egy fehér ra-
gyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében
egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos
ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek
tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti
fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd

az emberek szemében, s elér a kezükhöz,
lábukhoz és egész testükhöz. Így még az,
aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb
az emberek között, az is átalakul, s meg-
szállja a béke, a tiszta szeretet és a boldog-
ság érzése.

A negyedik vasárnap angyala
A karácsony elõtti utolsó vasárnap egy
nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik
meg a mennybolton, és járja be az egész
Földet. Kezében lantot tart és azt pengeti.
Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy
meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szí-
vünknek tisztának kell lennie. A béke dalát
énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt éne-
kelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a
földben szunnyad, felébred, így lesz majd
új élet tavasszal a Földön.

KEDVES OLVASÓ! Naptárunkban ismét az utolsó oldalra fordítottunk, újra itt az év utolsó hónapja. A december
mindig várakozással teli, csupa titok, csupa illat. Szívünket is ünneplõbe öltöztetjük az advent idején, és így készülünk
az év legcsodálatosabb ünnepére, a karácsonyra. Eközben egyre jobban vágyunk a lelki békére, és talán másoknak
is többet adunk belõle mint az év többi hónapjában. Nyitottabbak de érzékenyebbek is vagyunk a problémákra.  Köz-
ben pedig azon töprengünk, mivel is szerezhetnénk örömet szeretteinknek, a környezetünkben élõknek.
Az adventi idõszak tehát a  lelki megtisztulásra és megújulásra is alkalmat ad, hogy az ünnep, csakugyan ünnep le-
gyen, és akkora figyelemmel fordulhassunk egymáshoz, amelyet mindannyiunk megérdemel.
Az Advent angyalairól szól egy kedves mese, ezzel kívánok minden kedves Olvasónak áldott, szeretetteljes ka-
rácsonyi ünnepeket. Veresné Szkocsek Mária

,,Jószívûnek maradni egy szívtelen 
világban bátorság, nem gyengeség!’’

A karácsony lassan ismét  kopogtat az ajtónkon és
megkezdõdik az ünnepi készülõdés. Karácsonykor
együtt ünnepel a nagyvilág, egy õsi szeretet ébred fel,
amikor a szívünk elfelejti bánatát, és béke hull le ránk.

Megpróbáljuk összeállítani a bevásárló listát, miköz-
ben azon töprengünk, kinek milyen ajándékot ve-

gyünk. Elkezdjük átgondolni, mi legyen idén az ünnepi menü, mi-
lyen színû legyen a karácsonyfán a dísz, miként díszítsük fel a la-
kást, milyen zene szóljon az ajándékbontás ideje alatt és  közben
észre sem vesszük, hogy a szomszédban, az utcában, a városban
hányan vannak, akik esetleg nem tudnak bevásárló listát írni, nem
tudnak azon töprengeni, mi kerüljön az ünnepi asztalra, lesz-e
egyáltalán karácsonyfa a szobában, amit fel tudnak díszíteni. Az
évek múlásával a karácsonyi kívánságlisták rövidebbek lesznek,
mert rájövünk, hogy amit valójában szeretnénk az nem megvehe-
tõ, nem csomagolható díszes dobozba és nem tehetõ a fa alá.

Ne a hóban, csillagokban,ne az ünnepi foszlós kalácson, 
ne a díszített fákon, idén a szívekben legyen karácsony!

Légy idén is, Te is a 2015. évi karácsony egyik Angyala! Tegyük
együtt a szeretet ünnepét örömtelivé, hisz a szeretet hosszútûrõ,
kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik. Lehet csöndben
és név nélkül, de névvel felvállalva is várom mindenki jelentkezé-
sét, aki segíteni tud és akar! Bábolnai  Angyal

www.facebook.com/babolnaiangyal/
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A lassan egy évtizede mûködõ Metamorf Színház tár-
sulata szórakoztatta városunk közönségét november
19-én a Szabadidõközpontban. Az utazó teátrum Rejtõ
Jenõ: Tévedésbõl jelentik címû mûvét alkotta színpadra. 

A közismert írót sokan idegenlégiós történeteirõl ismerik,
kevesen tudják azonban, hogy kiváló kabaréjelenetekkel is
meglepte olvasóit. A színmûvészek ezekbõl a gyöngysze-
mekbõl állították össze elõadásukat.  Balkay László, az ál-
talában szabadúszó, fiatal színészekbõl álló társulat mûvé-
szeti igazgatója elmondta, rendkívül sokszínû repertoárral
rendelkeznek, a legkisebbektõl kezdve a legidõsebbekig
igyekeznek mindenkihez szólni, és a színház szeretetét ter-
jeszteni.

A vidám csapatot sok helyre hívják szerepelni, õk pedig
nagyon szívesen indulnak újabb és újabb, fõleg vidéki tele-
pülésekre. A legkülönfélébb helyszíneken, például kávé-
zókban, egy egyszerû szobában, vagy éppen teázóban is
tartottak már elõadást. Játszanak bárhol, mindig és min-
denhol megtalálják az összhangot a közönséggel. A bábol-

nai kabarédarabbal is kellemes, kacagtató perceket szerez-
tek közönségüknek, hisz nekik a nézõk csillogó, könnyesre
nevetett szeme a legnagyobb fizetség.

TÉVEDÉSBÕL JELENTIK – REJTÕ A KABARÉSZERZÕ

KÖZÖS ÉNEKLÉS AZ ELSÕ ADVENTI VASÁRNAPON
Valódi szeretetteljes cselekedet volt az, amikor 2012-ben

néhány lelkes bábolnai elkészítette a város Betlehemét.
Nem egyszerû karácsonyi installáció született ekkor, hanem
egy közösségformáló kezdeményezés, egy olyan helyszín,
ahol az adventi vasárnapokon összegyûlhettek a városbéli-
ek, hogy együtt várják a szeretet ünnepét. Ezen túlmenõen
egy hagyomány is született ekkor, hiszen évrõl évre vissza-
tért a közös, örömteli ünnepvárás, melyre minden adventi
hétvégén számíthatott a bábolnai lakosság apraja és nagy-
ja.  Ez a hagyomány idén is folytatódott. 

Az adventi együttlét alkalmaira november 29-én, decem-
berben 6-án, és a következõ vasárnapokon 13-án és 20-án
17 órai kezdettel a katolikus templom elõtt kerül sor.

Az idei év mozgalmasan alakult az Idõsek Klubjának tag-
jai számára. A különféle programok mellett heti rendszeres-
séggel egészségnapokat szerveztek, melyeket Fábiánné
Tóth Hedvig természetgyógyász tartott a szépkorúaknak.
Az elõadó szerint az egészséges életmódra való nevelés,
törekvés soha sem késõ, ennek szellemében tartotta inte-
raktív, tematikus elõadásait. A keddi napokon tartott foglal-
kozások változatosan, az esztendõ különbözõ szakaszai-
hoz, évszakokhoz igazítva avatták be városunk idõseit az
egészséges életvitel rejtelmeibe. A program elsõ perceiben
könnyû tornával, a végén pedig masszázzsal frissültek fel,
a test és a szellem kezelése is fontos szerepet kapott. Hédi
hasznos tanácsait megfogadták a klubtagok, és mindenna-
pi életükbe is becsempészték. Többek között a cukorbeteg-
ség megelõzése, gyógyvizeink, az immunrendszer erõsíté-
se, illetve a mozgásszervi megbetegedések kezelése is
szóba került. Természetesen elmesélhették saját történetü-
ket, ismereteiket is az adott témakörben. Az elõadások után
pedig vetélkedõkkel mérették meg tudásukat. 

Az adventi idõszakhoz közeledve közösen aromaterápiás
illatgyertyákat készítettek, melyeknek a téli, megfázásos
idõszakban is nagy hasznát vehetik. Az év utolsó hónapja
fõként az ünnepre való készülõdéssel telik, a karácsony
ezeken a napokon szintúgy beköltözik az Idõsek klubjába.

EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁSOK AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
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Hatvanöt éve, 1950. november 5-én, egy borongós esõs
napon fogadtak egymásnak örök hûséget.  Tóth Imre és fe-
lesége: Babarczi Julianna családjuk körében, meghitt han-
gulatban ünnepelt november 14-én szombaton. Olyan alka-
lom volt ez, mely keveseknek adatik meg.

„A vaslakodalom a vasakaratot szimbolizálja, ami a há-
zasság csúcspontján és mélypontján is boldogságban át-
juttatja a házasságot, fogalmazott Dr. Horváth Klára polgár-
mester az ünnepélyes ceremónián, aki hivatali szerepkör-
ben: anyakönyvvezetõként lehetett jelen a vaslakodalmukat
ünneplõk körében.

1950. november 5-én mondták ki egymásnak a boldogí-
tó igent. Azóta hatvanöt év telt el szeretetben, békesség-
ben. A jeles napon az akkor tett fogadalommal és a máig
tartó hûséggel mutattak példát. Az egybehangzó fogadal-
mat megerõsítõ aláírások és családi fotó után a házaspár az
emlékkönyvben egy üzenet is hagyott: „Hatvanöt év hûség-
ben”. Ez az írásos kijelentés az egymás iránt érzett szerete-
tükrõl és hûségükrõl tett tanúbizonyságot. 

Imre bácsi hozzátette: a megértés a hosszú házasság tit-
ka. Julianna nénitõl megtudtuk, gyermekeiket tisztességtu-
datra, becsületre nevelték, mely összetartóvá tette a család-

tagokat. Az ünnepeken mindenki meglátogatja a szülõket,
nagyszülõket. Lányuk minden nap meglesi Imre bácsit és
Julianna nénit, aggódását a szépkorú pár hálával és meg-
nyugvással fogadja. A vaslakodalmukat ünneplõ házaspár
azt is elmondta, legnagyobb öröm számukra, ha unokáik,
dédunokáik körében lehetnek. 

A hagyományosan, minden esztendõben megrendezendõ
Segítõk napja november 24-én, dr. Horváth Klára polgármes-
ter köszöntõjével vette kezdetét, aki elmondta: hosszú évek
óta mindig a fáradhatatlanságról, a toleranciáról, az empátiá-
ról és a segítõkészségrõl beszélt. Arról, hogy a szociális szfé-
rában dolgozók és a vöröskereszt önkéntesei egy embert
próbáló foglalkozás mellett kötelezték el magukat, illetve ar-

ról, hogy a véradás egy tiszteletreméltó tevékenység. Most a
városvezetõ a változásokat taglalta: olyan változásokat, me-
lyek a családsegítés, alapellátás, a szociális segélyezés terü-
leteit érinti. Köztudott, hogy a segélyezés rendszere már át-
alakult, és a jövõ esztendõtõl ismét új elvárásokra, új megol-
dásokra kell számítani. Január elsejétõl Bábolna mellett a he-
lyi szociális intézménynek kell ellátnia Bana település család-
segítési és gyermekjóléti feladatait. Ez egy új feladat, egy új
kihívás, melyhez a polgármester mérhetetlen türelmet és
energiát kívánt a megjelenteknek. 

A városvezetõ ezen a napon azt is kifejtette, hogy büszke
az intézmény dolgozóira, hiszen azokat a feladatokat, melye-
ket rájuk rótt az intézményi elõírás, mindegyikük megfelelõ-
en, élethivatásszerûen, panaszmentesen teljesíteni. Kiemelt
figyelmet kapott az alkalommal a vöröskereszt helyi szerveze-
tének tisztújítása, mely talán még nagyobb összefogást ered-
ményezett. 

Köztudott, hogy ez a nap a köszöneté és a háláé. A polgár-
mester egy szál rózsával köszöntötte a megjelenteket az ön-
kormányzat szeretete és tisztelete jeléül, további sok energi-
át és jó munkát kívánva nekik a dolgos és változásokat hozó
hétköznapokra.

HATVANÖT ÉVE HÛSÉGBEN

A SZOCIÁLIS SZFÉRA ELISMERÉSE

MEGHÍVÓ
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ BATYUS BÁLT
rendez a Szabadidõközpontban nyugdíjasok számára,
22001155..  ddeecceemmbbeerr  3300-áánn  1177  óórraaii  kkeezzddeetttteell..  

Zene,  tánc,  tombola!
Szeretettel  várjuk!

Értesítjük az érdekelte-
ket, hogy december hó-
napban nem lesz ingye-
nes gazdasági tanács-
adás, legközelebb 2016.
januárjában fordulhatnak
problémáikkal a tanács-
adókhoz.
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KATALIN BÁL
A bevételt tornaeszközökre szánják

November 28-án a Szabadidõközpontban került sor a
hagyományos Katalin napi bálra a Százszorszép Óvoda és
Bölcsõde nevelõinek és szülõi szervezetének közös rende-
zésében. 

A jótékonysági rendezvényt Lipótné Horák Valéria óvo-
davezetõ nyitotta meg. Megnyitójában örömmel üdvözölte
a bál közönségét, akik, ahogy fogalmazott, „faltól falig”
megtöltötték a termet. A bálozók többségét óvodás gyer-
mekek szülei alkották, de sokan érkeztek olyanok is, akik-
nek már nincs óvodai kötõdésük, csupán a szórakozás, il-
letve az intézmény támogatása volt jövetelük fõ célja. Az
óvoda vezetõje hangsúlyozta a bál jótékonysági jellegét. A
belépõjegyek megváltásával és a tombolatárgyak megvá-
sárlásával a résztvevõk már eleve támogatták az intéz-
ményt. Ezenkívül cégektõl és vállalkozóktól is érkeztek fel-
ajánlások, tombolatárgyak, melyek nagyban hozzájárultak
ahhoz, hogy az óvoda megvalósíthassa elképzeléseit.
Amint azt az óvoda vezetõje elmondta, kolléganõivel egyet-
értve úgy érzik, hogy fontos a gyermekek egészségének
megõrzése, egészséges életmódra való nevelése, melyhez
szorosan kapcsolódik a mozgásfejlesztés. Ezért a bál be-
vételét tornatermük eszközkészletének bõvítésére szeret-
nék fordítani. 

Antos Zsófia, a szülõi szervezet elnöke a bál programjá-
ról tájékoztatta a résztvevõket. A korábbi évek hagyomá-
nyaihoz híven a szervezõk mûsorral kedveskedtek a kö-
zönségnek. Ez alkalommal egy olyan fiatal bûvész mutatta
meg tehetségét a bábolnai közönség elõtt, aki tizenkét
éves kora óta kápráztatja el a publikumot, mûfajának egyik
legelismertebb elõadója Magyarországon, idén pedig a
Nemzetközi Bûvészszövetség kanadai elnökétõl vehetett át
elismerést. Kiss Balázs bûvésztrükkjeivel és magával raga-
dó elõadásmódjával, interaktív produkcióival elvarázsolta a
Katalin bál közönségét is.

A mulatság tánccal, hajnalig tartó felhõtlen szórakozás-
sal folytatódott. Éjfélkor a számtalan tombolatárgy is gaz-
dára talált.

A Százszorszép Óvoda és Bölcsõde jótékonysági ren-
dezvényét eredményesnek ítélte az intézmény vezetõje és
a szülõi szervezet elnöke. A résztvevõk létszáma valame-
lyest ugyan elmaradt a tavalyitól, de a 99 bálozó és cégek,
vállalkozók, magánszemélyek adakozókedvének köszön-
hetõen az elõzõ évinél magasabb, 375 ezer forint bevétel-
lel büszkélkedhetnek a szervezõk. Így teljesülhet kívánsá-
guk, melynek eredményeképpen bõvülhet az óvodai torna-
szoba eszközállománya.

AZ IDÕJÁRÁS
KEGYELTJEI VOLTUNK…
Enyészet, avagy Szent András Hava 21-én (nem sok jót sej-

tetõ, szemerkélõ esõben) 47 fõ túrázó sporttárs foglalta el a
kényelmes, újszerû Volvo buszban a helyét. Menet közben a
korábban leírt napi ütem átismétlése, pontosítása mellett
élénk vitában ütköztette ki-ki legfrissebb meteorológiai infor-
mációit, a túránkat nagymértékben érintõ várható idõjárásról.
Általános vélemény szerint a korábban jelzett kb. 11/15 mm
esõ és a viharos szél úti célunkat megkímélve a Kõszeg - Bu-
dapest - Debrecen vonal alatt söpör át az országon. Nagy-
nagy szerencsénkre ez így is történt, mivel kiváló kiránduló idõ
segített emlékezetessé tenni egész napos programunkat! 

Pilisszentkeresztet (és buszunkat is) elhagyva megkezdtük
a Dera-patak völgyében a folyásiránnyal szembeni gyaloglást!
(a „folyásirányt” csak tájolási jelleggel mondom, mivel a pa-
takban a hatalmas, zölden mohos sziklák között éppen nem
csordogált víz!) A meglepõen jól gondozott/információs táb-
lákkal bõven ellátott útvonalunk a mély szurdok oldalfalán ka-
nyargott és számtalan, hangulatos hidacska segítségével hol
a jobb, hol pedig a baloldalon tudtunk haladni. Dobogókõ fe-
lé tovább gyalogolva bizony kissé nehezedett a terep, de vé-
gül is – szuszogva és megizzadva ugyan – déli tizenkettõre el-
értük a célt! Itt sajnos nem élvezhettük a Pilis csúcsainak va-
rázslatos látványát, mivel ködbe burkolózott a kilátó elõtti tér-
ség. Ezért kis idõzést követõen buszra szállva a tervezettnél
elõbb beutaztunk Esztergomba, ahol némi szabad program
után egy szakavatott idegenvezetõ vette át információ éhes
csoportunk felett az „irányítást” és egy kiadós, már sötétedés-
be hajló séta során elmondta a belváros fõbb érdekességeit.
Mivel a Bazilika perspektívája igazándiból csak a Duna bal
partjáról – a trianoni diktátum óta Szlovákiához tartozó – Pár-
kányból teljesedik ki, ezért átsétáltunk a 2000-ben átadott Má-
ria Valéria hídon. Említésre szorul még egy véletlen adta érde-
kesség: nagy meglepetéssel a hídon átérve találkoztunk Pol-
gármester Asszonyunkkal és a Hivatal dolgozóival, akik Bá-
bolna nemrég volt aljegyzõjének, dr. Bacsárdi József úrnak itt
tartott kézfogóját jöttek köszönteni! Természetesen, a Mérföld-
kõ Turista Csoport nevében mi is gratuláltunk (el lehet képzel-
ni azt a meglepetést, amit okoztunk!) 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a mintegy 7 km terep
és 4 km városi gyaloglástól kellemesen elfáradva, pontosan a
korábban megadott 18 órára rendben haza értünk – visszate-
kintve is áldva szerencsénket az idõjárást illetõen. 

Katona László

Január – Tatai látnivalók
Február – Sopron, Nagycenk
Március – Hanság
Április – Gerecse
Május – Budai kilátók
Június – Ölbõ, juniális
Július – Ganna-Döbrönte
Augusztus – Siroki-vár, Szalajka völgy
Szeptember – Vértesi kolostorok
Október – Úrkuti-õskarszt – Sobri Kaland-park
November – Hárskút – Kerteskõ
December – Évzáró vacsora

Bõvebb információ tervezett túráinkról a honlapunkon megtalálható!

2016.
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TÁJÉKOZTATÓ
egyénileg igényelhetõ lomtalanítási díjakról:
A lakosság részére háztól történõ lomtalanítás hulladék
szállítás költsége (a kérelmezõ ingatlanától a hulladék
udvarig):
a.) Hulladékszállító gépjármû óradíja: 8.620,- Ft/óra +

ÁFA. Az óradíj tartalmazza a gépjármû biztosítását 1
fõ gépjármûvezetõvel.
Kiszállási díj: 13.637,- Ft + ÁFA, mely tartalmazza a
gépjármûvünk Gyõr-Bábolna oda-vissza út költségét
1 fõ gépjármûvezetõvel.

b.) Hulladékszállító gépjármû óradíja: 13.118,- Ft/óra +
ÁFA. Az óradíj tartalmazza a gépjármû biztosítását 1
fõ gépjármûvezetõvel és 2 fõ rakodóval.
Kiszállítási díj: 16.660,- Ft +ÁFA, mely tartalmazza a
gépjármûvünk Gyõr-Bábolna oda-vissza út költségét
1 fõ gépjármûvezetõvel és két rakodóval. 

A lom hulladék hulladékudvarba történõ szállítását Gyõ-
ri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alvállalkozója
végzi, a számlát is õ állítja ki.
A szolgáltató kéri a lomtalanítást igénylõ lakosokat,
hogy az utolsó hulladékszállítási számlájukat készítsék
elõ, mert csak az ügyfélkód alapján tudják a hulladékud-
varban a hulladékot átadni. 

Elérhetõségek:
Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

9024 Gyõr, Orgona u. 10., 
Tel.: 96/888-500,  e-mail: info@gyhg.hu  

Gyõri Hulladékgazdálkodási Kft.

BORBARÁTOK
ÚJ SZABÁLYRENDSZERBEN
Évi rendes közgyûlését tartotta november 27-én a Bábol-

nai Borbarátok Egyesülete. A 2007 decemberében alakult
társaság tagjai olyan bábolnai és környékbeli amatõr bor-
termelõk és borkedvelõk, akik fontosnak érzik e hagyomá-
nyos kultúra ápolását és népszerûsítését. Évente egy alka-
lommal megmérettetik boraikat, a februári verseny során
véleményt alkotnak az elkészült nedûk minõségérõl. Kirán-
dulásokon is részt vesznek, melyek során ellátogatnak ha-
zánk különbözõ borászataiba, szõlõtermõ vidékeire, ahol
tapasztalatokat szerezhetnek a borkészítés és borkultúra
hagyományos és új módszereirõl.

A közgyûlést Cseh László elnök éves beszámolójával
kezdte, aki felidézte az egyesület 2015. évi tevékenységét,
beszélt programjaikról és pénzügyi helyzetükrõl. Mint
mondta, gazdálkodásuk a tagdíjakon alapul, de Bábolna
Város Önkormányzata és az IKR Zrt. is anyagi támogatás-
ban részesíti õket, így stabil lábakon állnak. Sajnálkozását
fejezte ki amiatt, hogy az adó 1%-os támogatásokra nem
jogosultak, mivel nem közhasznú egyesületrõl van szó. A
beszámolót követõen került sor a legfontosabb napirendi
pont tárgyalására. A Polgári Törvénykönyv változása miatt
alapszabályt kellett módosítaniuk, melyhez dr. Bacsárdi Jó-
zsef nyújtott segítséget. A változásban hasonló módszert
választottak, mint a Bábolnai Sportegyesület, vagyis a bá-
bolnai borosok élén is ügyvezetõ áll, akit mögött felügyelõ
bizottság tevékenykedik. Az alapszabály módosítást a ta-
gok egyhangúlag elfogadták. Ennek hozadékaként ügyve-
zetõt és felügyelõ bizottságot is választott a közgyûlés.
Cseh László korábbi elnök továbbra is élvezi a tagság egy-
öntetû bizalmát, a felügyelõ bizottságot pedig Liszkainé
Gecse Hilda, Nagy Károly és Szakál Ferenc alkotják.

TÛZIFA
30/711-0821

TERMELÕI MÉZ
20/417-6756

BIZTOSÍTÁS,
HITELÜGYINTÉZÉS
2943 Bábolna, Nagyváthy u. 17.

HULLADÉKUDVAR
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a bábolnai
hulladékudvar 2015. DECEMBER 12-ÉN BEZÁR,
UTOLSÓ NYITVA TARTÁSI NAPJA 2015. DE-
CEMBER 12. A 2016. évi nyitási idõpont idõjárás
függvényében január hónapban lesz, melyrõl ké-
sõbb értesítjük a lakosságot.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 13. –  Advent harmadik vasárnapja 11 óra

DECEMBER 20. –  Advent negyedik vasárnapja 11 óra

DECEMBER 24. –  Csütörtök Hittanosok karácsonyi mûsora 16 óra

DECEMBER 25. –  Péntek Úrvacsora 11 óra

DECEMBER 26. –  Szombat 11 óra

DECEMBER 27. –  Vasárnap 11 óra

DECEMBER 31. –  Csütörtök Óévbúcsúztató 11 óra

JANUÁR   1. –  Péntek Újévköszöntõ 11 óra

JANUÁR   3. –  Vasárnap 11 óra

JANUÁR 10. –  Vasárnap 11 óra

JANUÁR 17. –  Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
DECEMBER 6. vasárnap 15.00 óra
DECEMBER 20. 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

Advent: lélekben való felkészülés karácsonyra, 
Jézus születésének ünnepére

Dec. 13-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
ADVENT 3. vasárnapja 10.45 szentmise
Dec. 20-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
ADVENT 4. vasárnapja 10.45 szentmise
Dec. 24-én csütörtökön 21.30 pásztorjáték
SZENTESTE Jézus születése 22.00 szentmise
Dec. 25-én pénteken 10.10 rózsafüzér
Karácsony 1. napja 10.45 szentmise
Dec. 26-án szombaton 10.10 rózsafüzér
Karácsony 2. napja 10.45 szentmise
Dec. 27-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Szent Család Ünnepe 10.45 szentmise
2016. január 1-jén pénteken 10.10 rózsafüzér
Újév 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.

Kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

Férjem, Pataki László, a Kopitrans Kft.
gépkocsivezetõje november 3-án tragikus
körülmények között elhunyt. Ezúton sze-
retném köszönetemet kifejezni férjem
munkaadójának és kollégáinak – Kopi-
trans vállalat – a sok segítségért, amit a
családomnak nyújtottak.

Pataki Iveta

SIKERES VÉRADÁS UTÁN
A véradókedvet tekintve igazán eredményes véradóalkal-

mon van túl a Magyar Vöröskereszt bábolnai szervezete. A
november 19-ére tervezett véradáson a korábbiaknál jóval
magasabb számban jelentek meg. Ezért lehetett az is, hogy
a véradást bonyolító központi véradó szervezet némileg ke-
vesebb vérzacskót hozott a helyszínre, így négy önkéntes
segítõt el kellett utasítani. A véradásra ezúttal 54-en jöttek
el, ebbõl a létszámból három fõt szûrtek ki, akik egészség-
ügyi indoklással nem adhattak vért. Szedlacsekné Buza Il-
dikó helyi vöröskeresztes elnök elmondta: összességében
elégedettek, hiszen ugyan a vérzacskó igénylés nem az õ
feladatuk, a toborzásuk azonban kiemelkedõen jól sikerült.
A helyi szervezet továbbra is az önzetlen segítségre buzdít-
ja a bábolnaiakat, akik a véradó alkalmak bármelyikén
egyetlen tûszúrással akár három életet menthetnek meg.
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Az õszi szezon hajrájának kezdetén labdarúgóink Kecs-
kédre látogattak november elsõ vasárnapján. A kitûnõ erõ-
ket felsorakoztató hazaiak a megye legjobbjai közé tartoz-
nak, dobogós helyezésért versengenek. Ennek ellenére
együttesünk pontot, pontokat rabolhatott volna idegenben.
Az elsõ félidõ utolsó percében ugyan a hazai csapat szerez-
te meg a vezetést, de a második játékrész elején kiegyenlí-
tettek legényeink. Az ezt követõ öt percre azonban nem le-
hetnek büszkék játékosaink, ugyanis ennyi idõ alatt kaptak
három gólt. A mérkõzés hiába tartott 90 percig, ha öt perc
rövidzárlat megpecsételte a bábolnai csapat sorsát. WATI-
Kecskéd KSK – Bábolna SE 4:1.

Egyértelmûnek tûnõ gyõzelmet arattak ugyanakkor U19-
es labdarúgóink. Csongrádi Péter edzõ szerint jobban ját-
szott együttese, ám a góllövés tekintetében akadtak hiá-
nyosságok. Vontatott, sok és hosszadalmas megszakítá-
sokkal tarkított mérkõzést játszottak, aminek köszönhetõen
focistái nem tudtak igazán játékba lendülni. Mint mondta,
nem lehet elégedetlen, hiszen a három pontot elhozták ide-
genbõl. WATI-Kecskéd KSK - Bábolna SE 0:2.

A megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 13. forduló-
jában az a Zsámbék látogatott Bábolnára, akik egy héttel
korábban hazai pályán a listavezetõ Komárom ellen értek el
döntetlent. A tabellán a mieink két ponttal megelõzve a ven-
dégeket álltak a nyolcadik helyen, úgyhogy a találkozó
mindkét fél számára nagy jelentõséggel bírt. Focistáink ta-
lán tíz perc elteltével kezdték el játszani azt a futballt, ami
ezen a mérkõzésen eredményre vezethetett. Addig a
Zsámbék uralta a mezõnyt, bár említésre méltó helyzetük
nem adódott.

A 24. percben aztán Róth István szerzett labdát az ellen-
fél térfelének jobb oldalán. Az alapvonal közelébõl beadott
labdáját a zsámbéki kapus hárította, az ismét Öcsi elé ke-
rült, de a védõ csak szabálytalanul tudott közbeavatkozni. A
jogos büntetõt Jaksa Gábor biztosan értékesítette. A máso-
dik játékrészre feljavult az ellenfél, õk birtokolták többet a
labdát. Talán három olyan helyzetet említhetünk, amely ve-
szélyeztette kapunkat, de védelmünk most is helyén volt.
Második gólunk is Róth István kitûnõ meglátásának kö-
szönhetõ. A félpályát átlépve pontosan ívelt a középen fel-
futó Bõsze Csaba elé, aki mesterien értékesítette a lehetõ-
séget. Bábolna SE – Zsámbéki SK 2:0.

Az U19-es csapat számára nem volt ellenfél a vendég
együttes. Fiataljaink ugyan kissé álmosan kezdtek, de az-
tán helyreállt a rend, és a megbeszélt taktika szerint tudták
végigjátszani a találkozót. Valkó Miklós, Németh Dávid, Ta-
kács Ádám két-két, illetve Müller Kristóf és Nagy Barnabás
egy-egy góljával nagy arányban nyert a csapat, egyelõre
biztosan tartják harmadik helyüket. Bábolna SE –
Zsámbéki SK 8:0.

Rossz elõjelekkel vágott labdarúgócsapatunk a Komá-
rom elleni találkozó elébe, hiszen négy alapjátékos is hiány-
zott a kezdõ 11-bõl. Ennek ellenére legényeink meglepték
a bajnoki címre aspiráló vendégeket, akik együttesünk lel-
kes, kitartó játékának köszönhetõen nem tudtak saját takti-
kájukkal élni. A mérkõzés döntõ részében a Komárom ural-
ta ugyan a játékot, csapatunk azonban az elsõ félidõben
kontratámadásoknak köszönhetõen több gólveszélyes
helyzetet is kialakított. A 32. percben a vezetést is megsze-

rezték focistáink. Vida Gábor szerzett labdát az ellenfél tér-
felének közepén, remekül továbbított a védõk mögé felfutó
Jaksa Gábor elé, aki a komáromi kapust átjátszva gurított a
hálóba. A szünet elõtt egy perccel a vendégek kerültek
helyzetbe. A 16-oson belül beívelt labda a komáromiak leg-
magasabb játékosát, Végh Bencét találta meg kapunk tor-
kában, a fiatal focista fejjel szerezte meg az egyenlítõ gólt.
A második játékrészben az ellenfél kitartóan támadott, de
védelmünk kitûnõen zárt, a megszerzett labdákból pedig
megpróbáltak kontrákat kialakítani. A mérkõzés vége felé
már-már úgy tûnt, hogy döntetlennel zárul a találkozó, ám a
44. perc meghozta a komáromiak gyõztes gólját. Bábolna
SE – Komáromi VSE 1:2.

Valamivel könnyebb helyzetben volt U19-es együttesünk,
az õ ellenfelük a tabella középmezõnyéhez tartozik. Ifistáink
azonban tisztában voltak azzal, hogy a komáromi csapatot
komolyan kell venni, a bajnoki szezon utolsó hazai mérkõ-
zésén fontos lenne gyõzelemmel továbblépni. Az elsõ har-
minc perc lendületes, jó játékot hozott, legényeink a csú-
szós talaj ellenére úgy fociztak, ahogy azt edzõjükkel elõre
megbeszélték. Már a 6. percben megszerezték a vezetést.
Németh Dávid kapott remek labdát a jobb szélen, kapásból
középre továbbított Kovács Máté elé, akit a 16-oson belül
csak szabálytalanul tudtak szerelni. A büntetõt Valkó Miklós
biztosan értékesítette. Második gólunk a 21. percben esett,
ezúttal Kovács Máté ívelt a komáromi kapu elé, Takács
Ádám a védõ és a kapus fölött fejelt a hálóba. Ezt követõen
visszaesett a játék színvonala, ami a második félidõben
sem ívelt magaslatokba. A végeredményt illetõen elégedett
lehet Csongrádi Péter edzõ, a játék képével viszont már
akadtak kritikus megjegyzései. Bábolna SE U19 – Komá-
romi VSE U19 2:0.

A megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság õszi sze-
zonjának utolsó fordulójában együttesünk Ácsra látogatott.
Az utolsó elõtti helyezett otthonában annak ellenére sem si-
került gyõzni, hogy csapatunk kétszer is vezetett, az ácsiak
pedig 10 emberrel voltak kénytelenek befejezni a találkozót.
Ácsi Kinizsi SC – Bábolna SE 2:2. 

Az U19-es gárda sem remekelt, bár õk 1:0-s gyõzelem-
mel zárták a találkozót, és a tabella 3. helyén fejezték be az
õszi szezont.

A 15. fordulóval véget ért tehát a megyei elsõ osztályú
labdarúgó-bajnokság õszi szezonja. Felnõtt focistáink 6
gyõzelemmel, 2 döntetlennel és 7 vereséggel a tarsolyuk-
ban a 9. helyen 11 gólos negatív gólkülönbséggel zárták az
évadot. Az ifjúsági gárda 11 alkalommal tudott nyerni, csu-
pán 1 döntetlen mérkõzést játszott és 3-szor botlott meg a
bajnokságban, így 34 ponttal fejezte be a szezont a tabella
3. helyén.

LABDARÚGÁS: 

A FELNÕTTEK 9., AZ U19-ESEK A 3. HELYEN VÁRJÁK A TAVASZI FOLYTATÁST

FUTSAL
A bábolnai sportcsarnokot hazai pályának tekintõ

bõnyi futsal csapat decemberi mérkõzései:
december 7. (hétfõ) 20 óra:

Bõny-Szavill Consulting – Airnergy FC
december 21. (hétfõ) 19 óra:

Bõny-Szavill Consulting – Fradi Futsal-Fisher Klíma
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Három fekvenyomó verseny után ezúttal az erõemelésnek
hódolhattak a sportág helyi és környékbeli képviselõi no-
vember 21-én szombaton a Szabadidõközpontban. A ver-
senyzõk elõször guggolásban, majd fekvenyomásban végül
felhúzásban mérték össze erejüket.

A szervezõk négy kategóriát állítottak fel, a férfiakat testsú-
lyuk alapján sorolták be. A 80 kg alatti, a 95 kg alatti és a 95
kg feletti súlycsoportban egyaránt három-három versenyzõ
indult. Negyedik kategóriában négy hölgy versengett. Szar-
ka Gergely, a verseny szervezõje lapunk számára elmondta,
a hölgyek megmutatták, hogy õk is erõsek. Fekvenyomás-
ban 40 kg feletti, guggolásban 80 kg-nál nagyobb súlyokat,
felhúzásban akár 90 kg-ot is teljesítettek. 

Valamennyi kategóriában szoros volt a küzdelem. Többen
egyéni csúcsot is elértek, a szervezõ szerint akár országos
szinten is megállták volna helyüket a résztvevõk. A csúcska-
tegória gyõztese például 625 kg-os összteljesítménnyel a
megmérettetés abszolút nyertese is. 

Hölgyek versenyének eredménye: 1. Bálint Orsolya; 2.
Horváth Vivien; 3. Halász Viktória; 4. Nagy Beáta

Férfiak, 80 kg alatti súlycsoport: 1. Lengyel Péter; 2. Kol-
lár Bence; 3. Péter Dániel

Férfiak, 95 kg alatti súlycsoport: 1. Gáli Norbert; 2. Eck
Ernõ; 3. Gyenes Gábor

Férfiak, 95 kg feletti súlycsoport: 1. Lelovics Gábor; 2.
Ficzek Bence; 3. Tánczos László

NB I-es tekecsapatunk az Oroszlány ellen elszenvedett ve-
reséget követõen egy hét szünet után ismét itthon folytatta
bajnoki szereplését. November 7-én élvonalbeli gárda, a Fõ-
városi Vízmûvek volt az ellenfél. Az eddigi egyik legnehe-
zebb találkozót vívták tekéseink, ráadásul csapatunk oszlo-
pos tagja, Végh Jácint hiányzott, és hiányozni is fog az
együttesbõl, ugyanis külföldön vállalt munkát, így Skuba Ist-
ván szakosztályvezetõ a jövõben sem számíthat rá. Helyette
Burián Dávid került a csapatba, aki pontszerzõként mutatko-
zott be. A csapatpontok alapján 4:2-re vezettek legényeink,
ám a végsõ számolásnál a vendégek kaptak két pontot a
több ütött fára, így 4:4-es döntetlennel végzõdött a találkozó.
A tabellán minden maradt a régiben, együttesünk egy pont-
tal lemaradva a listavezetõtõl, két pont elõnnyel a harmadik
elõtt a második helyrõl várja a folytatást.

A bajnoki szezon kilencedik fordulójában ismét hazai pá-
lyán játszottak tekéseink, ezúttal a középmezõny alsóbb ré-

giójából látogatott Bábolnára a székesfehérvári Köfém gár-
dája. Hazai szempontból kitûnõen kezdõdött a találkozó, hi-
szen a Szász László, Jurics Gergõ összeállítású ificsapat óri-
ási, 1136 fás teljesítménnyel 4:0 arányban verte ellenfelét. A
felnõtt meccs is jól indult, elsõ négy versenyzõnk remek for-
mában négy csapatpontot szerzett és a fakülönbség is meg-
gyõzõ volt. Utolsó két dobónk sem teljesített rosszul, ám el-
lenfeleik felülmúlták õket. A végeredményt tekintve is meg-
maradt a faelõny, így biztosan nyert együttesünk, és vissza-
vette elsõségét a tabellán. Bábolna SE – KÖFÉM SC 6:2, ifi
4:0.

A tizedik fordulóra két hét elteltével került sor, együttesünk
a rivális Szegvár otthonába látogatott. Szinte elõre kódolha-
tó volt a találkozó végkimenetele, hiszen tekéseink kissé fá-
radtan, már-már enerváltan érkeztek ellenfelük otthonába. A
szokásosnál gyengébb egyéni teljesítmények rányomták bé-
lyegüket a csapatmunkára is. Hiába indult jól a mérkõzés bá-
bolnai szempontból – elsõ két játékosunk nyerésre hozta a
gárdát – a többiek nem tudtak megfelelõen koncentrált játé-
kot produkálni, így mind dobott fák, mind pedig csapatpon-
tok tekintetében a hazai csapat bizonyult jobbnak. A sebek-
re némi gyógyírt jelentett a Burián Dávid, Jurics Gergõ alkot-
ta ificsapat biztos gyõzelme. Szegvári TSE – Bábolna SE
6:2, ifi 0:4.

A november hónapot tehát a felnõtt és az ifjúsági együttes
is a tabella második helyén zárta.

Még ebben a hónapban rendezték meg az egyéni tekebaj-
nokság nyugat-magyarországi döntõit is, ahol senior kategó-
riában a hazai pályán versenyzõ Szilágyi András sajnos nem
jutott az országos döntõbe, fiataljaink viszont remekül szere-
peltek. A Zalaegerszeghez közeli Andráshidán megrendezett
versenyen Jurics Gergõ és Szász László ért el kimagasló
eredményt, õk már az országos döntõ résztvevõi. Skuba Ist-
ván szakosztályvezetõ külön kiemelte Jurics Gergõ szereplé-
sét, aki felnõtteket meghazudtoló, 580 fás teljesítményével
joggal vívta ki a sportág vezetõinek figyelmét is. A bábolnai
sportvezetõ kiemelte, Burián Dávid mellett már ott van a má-
sik két fiatal versenyzõ is, immár csapaton belül is komoly
versenytársai az utánpótlás válogatott tekézõnek.
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MEGHÍVÓ
Bábolna Város Önkormányzata

valamint a Bábolna Sportegyesület 
szeretettel meghívja a BSE keretén belül 

mûködõ szakosztályok tagjait,
valamint a kedves szülõket, pártolótagokat

2015. december 15-én, kedden
17.30 órakor rendezendõ

SPORTOLÓK
KARÁCSONYÁRA
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!



BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA
FELELÕS KIADÓ: a BTV ügyvezetõje / Fõszerkesztõ és fotók: Hantos Péter
A szerkesztõség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztõsége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: Misztótfalusi Kft. Bábolna
Lapzárta: minden hónap 25-én.

SPORT HÍREK                                BÁBOLNAI FÓRUM2015. december

www.btv.hu20

Október havi lapszámunkban sajnálattal számoltunk be
olvasóinknak arról a szomorú tényrõl, hogy a Bábolna SE
Kézilabda Szakosztályának felnõtt csapata ebben a sze-
zonban nem indult a megyei bajnokságban, ideiglenesen
szünetelteti tevékenységét. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy a szakosztály mûködése is megszûnt volna, ugyan-
is az utánpótlás nevelés teljes erõbedobással folyik. Több
korosztály két csoportjával foglalkozik Némedi-Vida Ingrid
edzõ heti két alkalommal a sportcsarnokban. Csoporton-
ként 15-20 bábolnai általános iskolás gyermek jár az
edzésekre, de az edzõ szeretné kibõvíteni mind a létszá-
mot, mind pedig a környezõ településeket illetõen a kör-
zetet is.

Hétfõn és csütörtökön délután három órára érkeznek a
nagyobbak, õk már komolyabb elõképzettséggel rendel-
keznek. Túlnyomó többségük elsõ osztályos kora óta szi-
vacskézizik, ami a sportág elõszobájának is tekinthetõ.
Amellett, hogy még sokat kell tanulniuk a kézilabdázás
technikáját illetõen, már bajnokságban is szerepelnek. A
megmérettetések során rengeteg tapasztalatra tesznek
szert, edzõjük már felfedezett köztük néhány kifejezetten
tehetséges kézispalántát. A fiatalabb csoport négykor
kezd, nekik még sokkal játékosabb formában tanítja Ing-
rid a kézilabdázás alapvetõ fogásait. Szivacskézilabdával
kezdik, majd fokozatosan térnek át a klasszikus kézilabda
tanulására.

A gyermekek már meccseket is játszanak, hiszen a sza-
bályrendszerrel alapvetõen megismerkednek. Havonta
két-három alkalommal hat mérkõzésre adódik lehetõsé-
gük a gyõri Audi ETO által szervezett versenyeken.
Némedi-Vida Ingrid büszkén újságolta, hogy a nemrégi-
ben Dunaszegen megrendezett szivacskézilabda tornán
a legkisebbek – akik elsõ alkalommal meccseltek – máso-
dik helyen végeztek. 
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A Bábolna SE Kézilabda Szakosztálya
folyamatosan várja kézilabdázó gyerekek
jelentkezését utánpótlás korú csapataiba.
Ezekben a csoportokban a megfelelõ fizikális és men-
tális fejlõdés, az egészséges testmozgás és verseny-
szellem kialakítása mellett a gyermekek folyamatos
versenyeztetése folyik. Folyamatos játéklehetõséget
biztosítanak az Audi ETO különbözõ korú bajnoksá-
gaiba.
Edzések idõpontja:

hétfõ: 15-tõl 16 óráig (4-5-6. osztály)
16-tól 17 óráig (1-2-3. osztály)

csütörtök: 15-tõl 16 óráig (4-5-6. osztály)
16-tól 17 óráig (1-2-3. osztály)

Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok.
Edzõ: Némedi-Vida Ingrid (tel.: 20/322-3394)

MEGHÍVÓ
Bábolna Város Önkormányzata valamint 

a BSE szeretettel meghívja Önt és családját, az

ANTOS CSABA emlékére rendezett

VII. SERDÜLÕ
KÉZILABDA TORNÁRA

Idõpont: 2015. december 12. (szombat) 13.00 óra
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok

XIV. Szilveszteri
Focikupa Bábolna

Szeretettel várjuk a focikedvelõket, 
a helyi és vidéki csapatokat az óévbúcsúztató kupára

Ideje: 2015. december 30. szerda 8 óra
Helye: Bábolna Városi Sportcsarnok

Bõvebb információ: Szilágyi Ágnes 06-30-417-92-36

Nevezési határidõ: 2015. 12. 23.
Tombola, meglepetés

A jó hangulatról a zene varázsa gondoskodik.


