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Boldog új évet, Bábolna!
Boldog új évet! Minden év első napjaiban ezzel a mondattal szoktuk
köszönteni ismerőseinket, barátainkat, ezekkel a szavakkal kívánunk
minden jót az előttünk álló esztendőre.
Boldog és új évet kívánunk ilyenkor, hiszen január az újrakezdés, a
jövőbetekintés időszaka. Január a bizakodás ideje, amikor kitűzzük
azokat a célokat, melyek reményeink szerint meghatározzák az előttünk álló újabb tizenkét hónapot. És ilyenkor mi sem természetesebb
annál, hogy a legfontosabb értéket, a boldogságot kívánjuk másoknak
és magunknak egyaránt.
A jókívánságok mellett ugyanakkor az év első napjai a fogadalmakról,
ígéretekről is szólnak, hiszen hajlamosak vagyunk azt gondolni, most
új fejezetet nyithatunk, most valami új követezik. S hogy mi, az jórészt
tőlünk függ. Ha akarjuk, másképpen lesz minden, ha akarjuk, akkor minden marad a régiben. A
döntés szabadságát ma a lehetőség teremti meg: változtathatunk, ha akarunk. De ne essünk bele
sokak hibájába, hiszen vannak, akik sokat várnak az új évtől, de meglepően keveset maguktól.
Ahhoz, hogy örömökben megélt és sikeres esztendő elé nézhessünk, magunknak is tennünk kell.
Sőt, nekünk kell tennünk a legtöbbet. Kívánom ezért, hogy mindennapjainkat a megértés és türelem, biztatás és bizalom, elfogadás és megbocsátás vezesse 2016-ban is, hogy valóban boldog új
év álljon előttünk!
Ezen gondolatok jegyében szeretnék mindannyiunknak egészségben, szeretetben, örömökben
és közös sikerekben gazdag új esztendőt kívánni önkormányzatunk valamennyi dolgozója nevében!
dr. Horváth Klára polgármester

A Ghymessel mendikált a bábolnai kórus
A nagymúltú Ghymes együttes 13
állomásos országos turnéjában Bábolnán is koncertezett a városi karácsony alkalmával. Mendika című albumuk bemutatóján a helyi általános
iskola kórusa és az Idősek Klubjának
női kara is felléphetett a zenekarral
közösen. A főképp karácsonyváró
dallamokkal szórakoztató Ghymes
együttes közel harminc éve ott van a
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legnagyobb hazai és külföldi színpadokon is, megalakulásuk az 1983-as
esztendőhöz, valamint Szarka Gyula
nevéhez fűződik. A Nyitráról indult zenekar eleinte rockot, majd régizenét
is játszott, nevük onnan ered, hogy
első táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra melletti Gímes (régi
írással Ghymes) községben rendezett
ifjúsági táborban tartották.

Azóta zenéjükbe olvadtak nemzetünk népzenei elemei. Szarka Tamás
zenekarvezető a novemberben megjelent új album elnevezését is taglalta.
Mint elmondta, a Mendika szó mátyusföldi otthonuk szájhagyománya, mely
a mendikálásból, vagyis a karácsonyi
kántálási szokásból ered. Az együttes
több mint tizenöt éve játszik karácsonyi dalokat az ünnepvárás idején, így
ezeket csokorba gyűjtve adta ki új albumát. Ezek között népdalok és saját
szerzemények is szerepelnek, a koncert legnagyobb élménye pedig az
élőzene varázsának volt köszönhető.
A Ghymes együttes vezetője azt is
elárulta, nem véletlen, hogy a koncertállomásokon a vendéglátó település kórusai lépnek fel velük karöltve. A gyermekkarok előzetesen
segédanyagot kaptak, így a felkészülés nem jelentett gondot, ugyanakkor
maradandó élmény mindenki számára, aki részt vehetett a Ghymes mendikálásában. (Részletek a 15. oldalon)
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Önkormányzati híradó
A 2015-ös év utolsó rendes testületi ülése alkalmával
december 17-én hét fővel határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz a bábolnai képviselő-testület. A szokásos
napirendi pontok: a két ülés között történt események
beszámolói, a lejárt határidejű határozatok, valamint a
bizottságok által hozott, napirendet nem érintő döntések indították az ülést.
A pénzügyi lehetőségek szerint építi be költségvetésébe
a testület azokat a fejlesztési elképzeléseket és terveket,
melyeket az intézmények juttattak el a képviselő-testülethez, összegezték a képviselők valamennyien. Ez minden
esztendőben egyértelmű, hiszen a fejlesztésekre vonatkozó
kérések a 2016-os költségvetés adta lehetőségek szerint
kerülnek megvalósításra majd. E témában már nem először
tárgyalt a testület, hiszen évek óta előrelátó stratégia szerint
építkezik a város. A 2016-os esztendő nagy beruházása a
szabadidőparki fejlesztés lesz, amit a sportcsarnok mellé
tervezett a város. Ehhez kapcsolódik az óvoda fejlesztése,
amit pályázati lehetőségekkel igyekszik megvalósítani a település vezetése. A Széchenyi lakótelepre is tervezett játszóteret az önkormányzat, ez is egy fontos fejlesztési elképzelés. Számos kisebb elképzelést is dédelgetnek a városi
intézmények vezetői, valamint a bábolnai grémium tagjai,
melyeket ugyancsak az anyagi lehetőségek ütemében, logikus stratégia mentén teljesíthet a város.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság korábban a
város hévízkútjainak beméréseivel, gázvizsgálatával foglalkozott, mely mellett a szabadidőparki fejlesztés kapcsán
beérkezett árajánlatról is tárgyalt.
Szó esett a kárpátaljai magyarság támogatásáról szóló
döntésről is, mely azóta már sok magyar ajkú család ünnepét tehette szebbé. Az önkormányzat 260 ezer forinttal,
a helyi lakosok pedig adományokkal támogatták a beregrákosi magyarokat, mely ruha és élelmiszer adomány azóta
célba is ért a megfelelő helyekre, megkönnyítve ezzel több
nehéz sorsú kárpátaljai magyar család helyzetét.
A képviselők beszéltek a Wesselényi út illetve az új temető melletti fakivágásról is. E témakörben elmondható, hogy
érett, allergiát okozó fákra vonatkozott a fakivágás az önkormányzat saját, erdőgazdálkodásra használt területén. Kora
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tavasszal ide új, az egészségre ártalmatlan fákat telepít a
város, és a terület ismét gondozott lesz.
A folytatásban olyan napirendi pontok következtek, melyek esetleges áremeléseket feltételeztek volna, de a város
grémiuma csupán az 1,8 százalékos inflációs mértékre tekintettel nem emelte a lakbéreket, a közterület-használati
díjakat, a sírhelyárakat, valamint az étkezési díjakat is változatlanul hagyta. Az építési (összközműves) telkek ára továbbra is négyzetméterenként bruttó 3000 forint.
Elfogadta a testület a 2016-os évre vonatkozó munkatervét, majd a 2015-ös esztendőre vonatkozóan számoltak be
a bizottságok vezetői az elvégzett tevékenységeikről.
Tárgyaltak a már visszatérő és eddigiekben sikeres ,,Termelj otthon’’ – mozgalom a konyhakertek felvirágoztatásáért program feltételeiről, melyben azok az igénylők vehetnek
részt, akiknek jövedelme nem éri el a 120 ezer forintot. A
programban az önkormányzat vetőmagcsomagot biztosít,
melynek osztását már februárra tervezi az önkormányzat.
Felmerült a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülethez való
csatlakozás lehetősége is, mely számos pályázati lehetőséget rejt magában, a városok tekintetében gyakorta az idegenforgalmi fejlesztésekre irányuló pályázatokon való részvétel alapfeltétele is. Ennek tudatában a csatlakozás mellett
szavazott Bábolna testülete.
A képviselő-testület az ülés menetében a polgármester
jutalmazásáról is döntött, majd egyebek napirendi pontban
alapító okirat módosítására került sor, miután a Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ berkeiben működő Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat januártól Bana területét is ellátja.
Az ülés folytatásában házszámot adott ki az önkormányzat vezetősége egy bábolnai cég kérésére, valamint közterület-használati engedélyeket bíráltak el.
Elbúcsúztatták hivatalosan is Benis Piroska könyvtáros,
könyvtárvezetőt májusra várható nyugdíjba vonulása okán.
Tevékenységét, hosszú ideje tartó bábolnai munkáját köszönte meg a képviselő-testület.
Zárt ülés formájában telekvásárlási ajánlatról tárgyaltak,
valamint a szennyvízkezelő rendszer átemelőivel kapcsolatos problémákat, illetve az ÉDV Zrt. irányából érkezett kéréseket tárgyaltak zárt ajtók mögött.

„Termelj otthon!” mozgalom 2016. Jelentkezési lap

Tisztelt Bábolnai Lakosok!

Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2016-ben
is útjára indítja a „Termelj otthon!” mozgalmat. A programban azok vehetnek részt, akiknél vagy akiknek családjában
az egy főre eső jövedelem a 120.000,- Ft-ot nem haladja
meg. A résztvevők kiválasztására 2016. február elején kerül
sor, a vetőmagok kiosztása még abban a hónapban megtörténik a közelgő vetési szezonra tekintettel.
Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban és szeretne
ingyenes vetőmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi jelentkezési lapunkat.
Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 2016. január
29-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:......................................................................................
Egy háztartásban élők száma?
...................... fő
Kertje hány négyzetméterén
szeretne konyhakertet kialakítani? ..................... nm
Milyen növényeket termelne szívesen? ...........................................
..........................................................................................................
Mellékelt jövedelemigazolások száma:............................................
Igen, szeretnék részt venni a „Termelj otthon!” mozgalomban és
szeretném, ha számomra is biztosítanának díjmentes vetőmagcsomagot.
........................................... Jelentkező aláírása
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Köszönettel az adóforintokért
Bábolnán több mint háromszáz adózó társaságot tartanak nyilván, akik iparűzési-, építési-, vagy telekadót fizetnek
az önkormányzatnak, növelve a város bevételeit. A város
vezetése minden esztendőben szakít időt a köszönet kifejezésére.
Az önkormányzat meghívására ültek asztalhoz december
10-én a város legnagyobb adózói. A helyi gazdasági szereplőket dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte, de Popovics György megyegyűlési elnök is szólt a vendégekhez.
Az eseményen a Cseperedők Néptáncegyüttes legkisebbjei
műsoroztak. A bábolnai vállalkozók egy kisfilmből is tájékozódhattak a város idei fejlesztéseiről.
Az idei rendezvény alkalmával is a köszönet szavait tolmácsolta dr. Horváth Klára polgármester, aki a kisfilmben is
látott beruházások közül a hivatal mögött kialakított közpark
és játszótér fejlesztését, a buszvégállomás felújítását, valamint az uniós forrással megvalósított mentőállomást külön
is kiemelte, miután jelentős fejlődést hoztak a város életében.
– Nélkületek nem menne, köszönet azért, hogy vagytok…
– összegzett egyszerűen a városvezető, aki mint elmondta:
Bábolna fejlődését látja a vállalkozások által befizetett adóforintokban. A polgármester az Életfáról is beszélt, melyen
a település gyerkőceinek nevei kapnak helyet. A szabadté-

ri műalkotás a jövő jelképe. Hiszen ez is fontos szempont,
amikor a város fejlődéséről van szó. A polgármester természetesen az idei újesztendőre és a jövőbeni időszakra tervezett beruházási elképzeléseket is taglalta, így beszédében
a kormányzati támogatással megvalósítandó tanuszoda és
strand létesítéséről is hallhattak információkat a helyi, meghívott vállalkozások képviselői. A polgármester két céget
emelt ki a jelenlévők sorából, egyrészt az idén jubiláló Bábolna Bio Kft-t, valamint a Bábolna Brojler Kft-t, amit elismerésben részesített ebben az esztendőben a város. A találkozó vacsorával és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Támogattuk Beregrákost - segítség a magyarságnak
Kárpátalján ma nagyon nehéz helyzetben van minden
magyar közösség, írta városunk polgármesterének és a
bábolnai képviselő-testületnek címzett levelében a beregrákosi lelkész, Páll László, aki a magyar közösség megerősítését célzó erőfeszítéseihez kérte a magyarországi
önkormányzatok támogató segítségét. A város grémiuma
júniusban tárgyalt először a témában, majd az azt követő
hónapokban a támogatás biztosításáról szóló döntését is
meghozta a beregrákosi magyar ajkú rászorulók megsegítése ügyében.
Beregrákos Munkács közelében található kis falu, mintegy 1300 magyar lakossal és elmondható, hogy fogyatkozó

létszámmal. A településen ruszinok és magyarok évszázadok óta együtt élnek. A magyar ajkú közösség maroknyi,
hiszen az iskolába mindösszesen 120 magyar gyermek jár,
mondta el a beregrákosi lelkész, aki a legnagyobb problémát a megélhetés nehézségeiben látja. Mint elmondta: az
árak ugyan magyarországi szinten vannak, a fizetések és
a nyugdíjak azonban az anyaországihoz képest jóval elmaradnak. Példája szerint elmondható, hogy az átlagfizetések
alig érik el a negyvenezer forintot, sok nyugdíjas még húszezer forintot sem kap, ráadásul a gázárakat tavaly hatszorosára emelték, ami tovább nehezíti a megélhetést.
- Kárpátalján lassan mindenki rászoruló lesz – fogalmaz
egyszerűen a lelkész, aki hálával és a köszönet szavaival
vette át a város önkormányzatának anyagi segítségét. A
város vezetősége Bábolna lakosságát is kérte, a lakosság
is gyűjtésbe fogott, hogy felajánlásaikkal tovább gyarapítsák településünk adományát. A két kisteherautóval szállított
adomány december 16-án ért végül célba, innen szállították
tovább Kárpátaljára. Az önkormányzat képviseletében Kocsis Gábor jegyző utazott a fővárosba, hogy átadja Bábolna
anyagi támogatását.
A csomagban tartós élelmiszeradomány, ruházat, játék,
sőt még babakocsi is volt. A támogatás karácsony előtt
még nagyobb jelentőséggel bír. A bábolnai önkormányzat
260 ezer forintos összeggel segítette a beregrákosi magyarságot.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 2016. január 25-én hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek
keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
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25 éves megyénk rendszere

Az ünnepi közgyűlésen gazdára találtak a megye díjai
Tavaly év végén ünnepelték megalakulásuk 25. évfordulóját hazánk
települési és megyei önkormányzatai. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alakuló ülése 1990.
december 28-án volt: a meghívókat
még a megyei tanács küldte ki, de
már önkormányzati képviselőket választottak meg. Az akkor még ötventagú testület első elnöke dr. Kovács
György Zoltán lett, őt követte 1998ban Lázár Mózes, 2002-ben Agócs
István, 2006-ban pedig dr. Völner
Pál. Ötödik éve, 2010 óta Popovics
György a megye és az immár csak
15 tagú testület első számú vezetője. Valamennyi említett egykori vezető az első sorban foglalhatott helyet
azon az ünnepi közgyűlésen, mellyel
a megyét ünnepelték. A rendezvénynek december 4-én Komárom és a
Monostori erőd adott otthont: egyértelmű volt tehát, hogy a jelenlévőket
dr. Molnár Attila polgármester köszöntse. Ezt azonban Észak-Komárom polgármesterével, Stubendek
Lászlóval közösen tette, ezzel is
jelképezve Észak- és Dél-Komárom
összetartozását.
A városvezető Komárom fontosabb
beruházásairól is beszélt, majd ezt követően Popovics György emléklappal
és bronz emlékplakettel ismerte el dr.
Molnár Attila a megyéért és a városért
25 éve végzett képviselői, majd polgármesteri tevékenységét.
A folytatásban Popovics György elnök beszédében azokat az eredményeket méltatta, amelyeket a választott

testület tagjai és elnökei értek el a két
és fél évtized alatt. A jövő legfontosabb
feladata a 2020-ig tartó pénzügyi időszakra való felkészülés, a megyei területfejlesztési tervezési program kidolgozása, amelyhez 26 milliárd forintnyi
támogatásra pályázhatnak majd.
„Az idei évben 25 éves az önkormányzati rendszer mai formája. 25
évvel ezelőtt új korszak kezdődött a
települések, megyék közösségei számára, hiszen hosszú kihagyás után új
intézményrendszer, többpárti demokrácia jött létre, és megteremtődött a
helyi ügyek intézésének és irányításának lehetősége is. ... 1990-ben 50 tagja volt a közgyűlésnek, 1994-től 40-en
voltunk, 2010-től viszont a közgyűlésben már csak 15-en foglaltunk helyet,
és jelenleg is 15-en döntünk az elénk
kerülő kérdésekről. A 2012-es esztendő alapvető változásokat hozott a
megyék életében, mely a megye szerepét, feladatait alapjaiban változtatta
meg. Sokan úgy gondolták, hogy az
intézményfenntartó szerep elvesztésével a megye kiüresedik, voltak, akik
azt javasolták, hogy tegyük ki a zárva
táblát az ajtóra. Szerencsére az elmúlt
évek erre a félelemre rácáfoltak, hiszen
a terület és vidékfejlesztés feladatköre sokkal nagyobb és szerteágazóbb
munkát és lehetőséget rejt magában,
mellyel, ha jól élünk, akkor nagyon
sokat tudunk tenni annak érdekében,
hogy megyénk gazdasága, infrastruktúrája az eddigieknél dinamikusabban,
a helyi szereplők fejlesztési igényeit
meghallgatva, azt beépítve fejlődjön. E

feladat és annak megfelelő elvégzése
a megye szerepének és elismertségének emelkedéséhez vezetett…” – fogalmazott.
Az ünnepi megyegyűlésen dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért
felelős államtitkár a megyék feladatainak változásait taglalta, többek közt
azt, hogy hogyan változott szerepük
a rendszerváltás óta, kiemelve azokat
az új funkciókat, amelyet e történelmi
közigazgatási egységek a régiók szerepkörének módosítása óta ellátnak.
A Tatabányai Törvényszék elnöke, dr.
Csorba Zsolt Ödön ezúttal vehette át
ünnepélyesen a megye zászlaját, mely
a bíróságon kihelyezve tovább erősíti a
megyei identitás érzését.
Ezt követően díjak átadása következett. A Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés által létrehozott Vályi István
díjat Sárközi Józsefné, az esztergomi
Boldog Ceferino Alapítvány közfoglalkoztatottja vehette át. Az ötgyermekes
családanya karitatív ügyintézéssel foglalkozik, adományokkal és életvezetési tanácsadással segíti a hátrányos
helyzetű családok életét, cigánysággal
foglalkozó konferenciákon számol be
tevékenységéről.
Komárom Esztergom Megyéért
szakmai díjat kapott az esztergomi
Vaszary Kolos Kórház, mely 1901-től
szolgálja a környék betegeinek ellátását. Ugyancsak Komárom Esztergom
Megye Szakmai díjjal ismerték el az
Eurotrade Kft. tevékenységét, a díjat a
vezérigazgató: Szűcs Attila vette át. A
cég 25 évvel ezelőtt Komáromban egy
irodaház bérelt termében kezdte meg
működését. Onnan indulva a hazai haszongépjármű importőr szakma egyik
legmeghatározóbb cégévé vált. Szakmai díjat kapott az Általér Szövetség is,
a díjat Michl József, az Általér Szövetség elnöke vette át.
Komárom-Esztergom Megyéért díjakat a korábbi közgyűlési elnökök vehették át: így dr. Kovács György Zoltán
– az ő munkásságát már elismerték ezzel a díjjal: az ünnepi megyegyűlésen
emléklapot és ezüstözött bronzplakettet vehetett át – Lázár Mózes, Agócs
István és dr. Völner Pál kaptak elismerő
oklevelet. A program a Magyarock Dalszínház műsorával ért véget.
www.btv.hu
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Elkezdte munkáját az új gyermekönkormányzat

A választásokat követően december 4-én tartotta alakuló ülését a Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat.
A könyvtár épületében megrendezett megbeszélésen dr.
Horváth Klára, városunk polgármestere mellett Veresné
Szkocsek Mária alpolgármester és Popovics György, me-

gyegyűlési elnök is tiszteletét tette, illetve támogatásukról
biztosította az újonnan felállt ifjúsági apparátust.
Az ülés felnőtt résztvevői hasznos tanácsokkal, útmutatókkal látták el a frissen megalakult grémiumot. Felhívták
figyelmüket a munkamegosztás fontosságára, és a posztjaikkal járó felelősségre.
Soós Gábor, a GYÖK nemrég megválasztott polgármestere lapunknak elmondta, a gyermekönkormányzat tagjainak
érdeklődési köre nagyon változatos, melynek nagy hasznát
veszik majd jövőbeni munkájuk kapcsán. A képviselők közötti korkülönbség is minimális, ami szintúgy megkönnyíti
teendőiket. A testület tervei közt szerepel a nemzetközi kapcsolatok megerősítése, találkozók szervezése elsősorban
bábolnai fiatalok közreműködésével. Nagyobb figyelmet
fordítanak majd az általános iskola tanulóira, ezzel segítve
az elkövetkezendő esztendők GYÖK-tagjainak utánpótlását.
A gyermekönkormányzat polgármestere hozzátette: a
vezetőségbe delegált tagok tettre készek, képesek lesznek
kiállni a képviselői poszttal járó próbatételeket. Terveik és
céljaik megvalósítására két év áll rendelkezésre.

Az új ciklus pályázatai a fókuszban
A Magyar Államkincstár sajtónyilvános események keretében rendezte
meg a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Információs Napokat országszerte, miután a közeljövőben a TOP felhívásai állnak majd a figyelem középpontjában.
Ilyen eseményre került sor december 9-én Tatabányán a megyeházán.
Az információs napot megelőzően sajtótájékoztatót tartott a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom megyei
igazgatóságának vezetője: Wurczer
Irén, az uniós pályázatokat koordináló
érintett hivatali személyek társaságában.
A sajtótájékoztatón dr. Völner Pál, az
Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára, megyei fejlesztési miniszteri biztos a TOP viszonyrendszerét
taglalta, majd Kancz Csaba beszélt a
megyék és a kormányhivatal lehetőségeiről, és azok szerepéről is állást
foglalt. Mint magyarázta: a munkahelyteremtés fontos feladat, valamint az,
hogy a kormányhivatal felgyorsítsa a
források juttatásának folyamatát.
Popovics György megyegyűlési elnök azt hangsúlyozta: a cél, hogy va-

lamennyi operatív programból érkező
forrás felhasználása hatékony és igazságos legyen. Részéről elhangzott:
az előző ciklusban megyénkben 1900
pályázatra kezdődtek meg kifizetések
köze 150 milliárd forintos értékben.
Az új ciklusban várhatóan közel 400
TOP-os pályázatra számít a megye,
melyből mintegy 100-120 pályázat
kaphat támogatást. A megyegyűlés
elnöke megjegyezte, hogy a megye
nemcsak az előkészítésben, hanem
a megvalósításban is szerepet vállal.
A megyei önkormányzat által alapított
Területfejlesztési Kft. láthatja el a megyében megvalósítandó fejlesztések
projektmenedzsment feladatait. A 76
település többsége a megye közreműködésével kívánja megvalósítani projektjeit.
Bencsik János országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a magyar
kormány olyan beruházások megvalósítására vállal kötelezettséget, melyek
figyelembe veszik a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodásnak
az elvárásait.
A megyei jogú városok kiemelt feladatokat kapnak. Schmidt Csaba, Ta-

A KELLÉKES
KERN ANDRÁS
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tabánya polgármestere a város érintettsége okán beszélt.
A TOP esetében az irányítóhatósági
feladatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el, közreműködő szerve a Magyar Államkincstár, magyarázta
Wurczer Irén a sajtótájékoztató zárásaként.
A sajtótájékoztatót információs nap
követte, melyet nagy érdeklődéssel
kerestek fel környékbeli települések
vezetői, valamint a programban érintett hivatalos szervek, intézmények
munkatársai. A sajtótájékoztatón megszólalt politikusokon kívül itt többen is
tájékoztattak. Börgöndi Szilárd irodavezető például részletesen ismertette
a pályázati rendszert érintő legfontosabb tudnivalókat, Petrikné Molnár
Erika, a Megyei Önkormányzati Hivatal
főosztályvezetője a megyei integrált
területi programban felvázolt jövőképet mutatta be. Az információs napot
Farkas Zsuzsanna előadása zárta, aki
az Irányító Hatóság, Nemzetgazdasági Minisztérium részéről osztotta meg
gondolatait, kitérve a Top és az Ágazati
Operatív Programok közötti lehatárolásokra is.

Eberhard Streul darabja nyomán írta: Parti Nagy Lajos. Rendezte: Ilan Eldad

SZABADIDŐKÖZPONT (Bábolna, Béke u. 8.)
2016. január 21. (csütörtök) 18 óra
AZ ELŐADÁS INGYENES

Jegyek átvehetők a Városi Könyvtárban (34/369-989)
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Munkáira mindenki felfigyel…
A Bábolnai Alkotók kiállításán tűnt fel
először kovácsoltvas alkotásaival a helyi Kővári Ferenc, akinek városunkban
már köztéri műve is van. Nemrégiben,
egy korábbi lapszámunkban nevét tévesen tüntettük fel, emiatt cikkünk indításakor elnézését kérjük. A helyesbítés
után könnyen elegyedünk beszélgetésbe: a mesterember szívesen beszél
arról, amivel a hétköznapok telnek.
Kővári Ferenc szerény ember. Szavaiból kitűnik: nemcsak géplakatos szakmája iránt elkötelezett. Mint elmondta, inas
éveiben hegesztett, autószerelő műhelyben is tevékenykedett, kovács mellett kovácsműhelyben is dolgozott. – Szívesen
ütöttem a vasat, megszerettem a kalapálást – fogalmazott Kővári Ferenc, aki immár nyugdíjas, de szabadidejét hasznosan, szakmájából adódóan kovácsoltvas
termékek készítésével tölti.
– Kezdetben szobadíszeket, virágtartókat készítettem. Az
fogott meg, hogy a legegyszerűbb vasdarabból is használható tárgyat lehet életre kelteni. Amikor építkezett a család,
szűkös időszakokban az építőanyag helyettesítésére még
gerendát is készítettem vasból, illetve számos kerítést és
tárgyat gyártottam magunknak. Munkáimra a barátaim is
felfigyeltek – magyarázta.
A Bábolnai Alkotók közé úgy került, hogy a Kézimunka
szakkör kérésére, a szakkör munkáihoz készített díszeket

azokra az asztalokra, amelyeken bemutatták alkotásaikat. Mint megtudtuk, neve
feltüntetése nélkül, de a közterületen is
vannak alkotásai.
Dr. Horváth Klára polgármester is bíztatta és bíztatja a jövőben is, meséli Kővári Ferenc, akinek a buszvégállomásnál,
a sportcsarnoknál és a játszótérnél is
van kültéri alkotása. A nemrégiben leleplezett, vasból készült kerékpárja nagy
sikert aratott a városban, mint meséli:
sokat dicsérik miatta a lakók. Csak kulis�szatitok, hogy az első, vagyis a mintadarab a kertjében talált hulladék vasakból
készült. Kővári Ferenc azt is elmondta: az
új temetőbe nemrég sírhely jelzőtáblákat,
mécses tartót is készített, ezzel saját elképzeléseit valósította meg.
Az alkotó azt is elárulta, a jövőben is
szorgosan dolgozik, hiszen az idei karácsonykor akár már látható lehet az a vasból tervezett adventi koszorúja, ami várhatóan a körforgalomnál kaphat majd helyet.
Kővári Ferenctől azt is megtudtuk, ha munkáit valakinek
megmutatja, szinte biztos, hogy sorozatgyártásba kell kezdjen, mert mindig akad rendelése az adott alkotásokra. Így
telnek a vas megmunkálásával az idei esztendő napjai is.
Az alkotóvágy nem csillapodik, úgy ég Kővári Ferencben,
akárcsak a vas forrósodik, munkálkodik a kezében.

Bábolnára került a Dhanvantari díj

A Dhanvantari díj az Indiai Nagykövetség és a Magyar
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány közös díja, amelyet
azok a kiváló szakemberek kapják, akik az elmúlt években, évtizedekben kimagaslóan sokat tettek az Ayurveda, India 5000 éves gyógyászati rendszerének hazai
megismertetése érdekében. A díjat 2011-ben alapították, majd először 2012-ben ítélték oda.
A díjakat 2015. szeptember 11-én második alkalommal
adták át ünnepélyes keretek között. A Dhanvantari díjat
2015-ben dr. Mátray Árpád homeopata állatorvos, a Magyar
Állatorvosi Kamara Alternatív Állatgyógyászati Tagozatának alapító elnöke, a Kossuth Rádió állandó szakértője, dr.
Oberkamp Mária, a filozófia doktora az ayurvéda és alternatív gyógyászatból, ayurvéda táplálkozástudományi és életmód szakértő, oktató, pancsakarma és meditációs technika
szakértő, valamint Galambos Rózsa ayurvéda szakértő, az
ayurvéda masszázs és a társult tudományok magas szintű
oktatója kapták.
Dr. Mátray Árpád elévülhetetlen érdemeket szerzett az
ayurvedikus állatgyógyászati készítmények, és az ayurvéda
gyógyászat hazai bevezetésében az állatorvosi egyetemen
általa indított alternatív állatgyógyászati kurzus keretében
történő oktatásával, számos fórumon előadások megtartásával, az országos szinten közvetítő Kossuth Rádió reggeli
mezőgazdasági műsorában a termékek gyakorlati felhasz-

nálásának ismertetésében, mellyel hozzájárult a végzett
állatorvos-hallgatók és a gyakorló gazdálkodók szakmai
eszköztárának szélesítéséhez, a fogyasztóvédelmi, és környezetvédelmi szabályozásoknak való jobb megfeleléshez.
Szerzője és szerkesztője több, az alternatív állatgyógyászattal és ökológiai gazdálkodással foglalkozó egyetemi
tan- és szakkönyvnek.
Számos szakmai elismerés és kitüntetés mellett Dr. Mátray Árpád lehetett az első állatorvos, aki a Dhanvantari díjat
átvehette.
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Ötven év boldog házasságban

Pucsek János és Pucsek Jánosné született Szabó Julianna 1965. december 18-án Bábolnán fogadtak egymásnak örök hűséget. Dr. Horváth Klára polgármester vezette

le december 19-én azt az ünnepélyes ceremóniát, melyen a
pár ötven évvel ezelőtt kötött házassági fogadalmát újította
meg a hivatalban. A jeles alkalommal a család körében ünnepelhettek. A városvezető köszöntőjében úgy fogalmazott:
Pucsek János és felesége, Pucsek Jánosné egymás iránti
szeretetének és hűségének szép ajándéka az aranylakodalom napja.
50 éve ketten együtt indultak el az ismeretlen, rögös utakkal tarkított nagybetűs életbe. A házasságukban a fő célt
mindketten elérték: a munka és a család szeretete betöltötte életüket és ez boldoggá tette házasságukat
A köszöntőt követően a házastársak aláírták az emlékkönyvet, majd az ünnepélyes gyűrűcsere következett. A
gyűrűt, melyet ötven évvel ezelőtt húztak egymás ujjára először, azóta is boldogságban, egyetértésben viselik.
A polgármester a jókívánságok mellett gratulált a szép
évfordulóhoz. A jubiláló pár a meghatódott családi kör jelenlétében vehette át az emléklapot és az 50 szál virágból
készített kosarat.

Együtt énekeltünk a négy vasárnapon

Valódi szeretetteljes kezdeményezés jött létre 2012-ben,
amikor néhány lelkes bábolnai elkészítette a város Betlehemét, mely a katolikus templom előtt díszelgett a téli várakozással teli időszakban. Itt énekeltek a város lakói minden
adventi vasárnapon. A szép gesztussal megszületett hagyomány idén is folytatódott. Az első vasárnapon, november
29-én a nyugdíjasok klubjának közreműködésével lett emelkedettebb az ünnepvárás, az azt követő vasárnapon az Anonim drámacsoport verses összeállításában már a közeledő
ünnep meghittségére hangolta a jelenlévőket, mindazokat,
akik úgy érezték, hogy ismerőseikkel, barátaikkal, szomszédokkal együtt szerettek volna lenni a karácsonyváró pillanatokban. Advent harmadik vasárnapján a Cseperedők Néptánccsoport szerepelt és énekelt. „A kis Jézus megszületett”,
hirdették a református hittanos gyerekek dalaikban Advent
negyedik vasárnapján december 20-án. Ez alkalommal Molnár-Varga Péter református lelkész áldotta meg a város karácsonyi ünnepszentelését. A résztvevők minden alkalommal egy szál gyertyával a kézükben, gyertyák fényében énekelték
az ünnep hagyományos dalait.

A lovasiskola kiscsikóit
avatták

8

www.btv.hu

Lovas módra, csikóbálon avatta fel újdonsült növendékeit
a bábolnai Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola
és Kollégium december 3-án, melynek a Ménesbirtok fedeles lovardája adott otthont.
Körmendi Csaba igazgató lapunk számára elmondta, a
nagy múltú eseményre a végzős diákok készültek tréfás
játékokkal, melyek kitervelésében osztályfőnökeik is segítségükre voltak. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is a
szórakozásé volt a főszerep, ennek érdekében új, izgalmas
feladatokkal színesítették az avatási szertartás repertoárját.
Újdonságnak számított például a lovaspóló, mellyel reményeik szerint hagyományt teremtettek. A tanulók rátermettségét és ügyességét próbára tevő ceremónia célja többek
között, hogy az újonnan érkezett nebulók valódi osztályközösséget alkotva összekovácsolódjanak.
A vidám délutánt követő időszakban komolyabb feladatok
várnak a diákokra, hiszen megkezdődnek a félév lezárásához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgák.
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KÖSZÖNET!
Fogj kezet az ismeretlennel,
Nézz a rosszak szemébe,
Légy a szomorúak reménye,
Küldj mosolyt a szembe jövőnek,
Integess az elmenőnek,
Öleld meg szeretteidet,
Ülj a halk öregek mellé,
Simogasd meg a gyermekek fejét …
S valahol a messzi távolban
Megtalálod Te is a fénylő csillagodat!
Völgyi János, Advent idején

Minden egyes felajánlás eljutott
egy családhoz, vagy éppen egy
magányos, idős emberhez. Sikerült mosolyt csalni az arcokra, örömöt szerezni az embereknek és
hálával teli örömkönnyeket 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 előtt és segítettek teljesíteni a vállalt feladatot.
Elteltek az ünnepek, megkezdődött az új esztendő. Teréz Anya
szavaival búcsút mondok, de év
végén újult erővel ismét együtt tehetünk jót lakóközösségünkért!
„A jó, amit teszel, holnap már
feledésbe megy,
MÉGIS TEDD A JÓT!
Az embereknek szükségük van segítségre, de ha segítesz,
támadás érhet,
MÉGIS SEGÍTS!”
Boldogsággal teli új évet kívánok
mindenkinek!
Karácsonyi Angyal

2016. január

Fürjtojást és halat is árultak a piacon
Fürjtojás és élő hal is kapható volt a legutóbbi, decemberi
termelői piac alkalmával, mely
az év utolsó hónapjában már
karácsonyra hangoló ízekkel és
illatokkal csábított a városközpontba. A hónapról hónapra
visszatérő vásári napon a környékből érkező termelők mindig
minőségi portékával szolgálnak.
Ezen a piacon beszerezhetőek
olyan áruk is, melyek a hétköznapok során a helyi élelmiszerboltokban nem fellelhetőek. A karácsony előtti alkalom sok újdonsággal kecsegtetett. Ilyen volt például a fürjtojás, vagy akár a karácsonyi terítékre szánt hal,
mely Vaspusztáról származott. A kínálatban busa, amur, keszeg és ponty is volt.
A piac jövőre is jelentkezik, habár január és február némi szünetet ígér. A piaci
alkalmakat a szervező Bábolnai Hölgyek Egylete időben meghirdeti a lakosság
tájékoztatására.

Mérföldkő – a turisztikai csoport évzáróján

Öt esztendővel ezelőtt alakult meg városunkban a Mérföldkő Turisztikai Csoport, mely rendszeres kirándulásokat szervez azok számára, akik szívesen ismerkednek hazánk természeti és történelmi értékeivel. December 11-én tartották
évzáró összejövetelüket, melyen terített asztal mellett elevenítették fel az idei kirándulások emlékeit.
Bierbauer Imréné Magdika váratlan halála mélyen megrendítette a közösség
tagjait, hiszen ő volt a csapat alapítója, fő szervezője. A csoport elszenvedte hiányát, majd úgy folytatták tevékenységüket, hogy valamennyi lépésükben megőrizték emlékét.
Katona László, a csoport oszlopos tagja, a túrák egyik főszervezője lapunk
számára elmondta, túráikat egész évben Magdika elképzelései alapján tervezték, majd valósították meg. A kirándulások nagy létszámban, jó hangulatban
valósultak meg. Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, csupán egyetlen alkalmat
kellett elhalasztaniuk, ám nem sokkal később sikeresen pótolták azt. Valamennyi
út maradandó élményeket nyújtott a csoportnak.
A csapat tagjainak életkori palettája széles, kicsik és nagyok egyaránt bátran,
kitartóan végigjárták a gyakran 10 km-t is meghaladó útvonalakat. A túrák helyszíneit a szervezők minden alkalommal előzetesen is bejárják, mellyel megteremtik a biztonságos kirándulások alapfeltételeit.
Az év végi összejövetelen már előrevetítették a jövő esztendő terveit, ennek
nyomán minden hónapra jut egy-egy izgalmas, a természetbarát tagok által még
felfedezetlen helyszín.

Két hét alatt két földrengés – anyagi károk nélkül

Hármas magnitúdójú földrengés volt érezhető december 14-én szerda este - tájékoztatta az MTI-t az MTA Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet Szeizmológiai Obszervatóriuma. A közlemény szerint
nyolc perccel este fél 11 előtt történt a rengés, amelynek epicentruma Bábolna közelében volt, a településtől két kilométerre délkeletre, körülbelül hét kilométeres mélységben. A lakosság érzékelte is a jelenséget, a megkérdezettek többsége
robbanásszerű eseményről számolt be. Többen kiszaladtak házaikból, mert azt hitték, valami felrobbant közelükben.
Aztán december 23-án este tíz után ismét rengett a föld, ezúttal 3,3-as erejűt regisztráltak a műszerek, helyét ugyanott
határozták meg. Károkról szerencsére most sem érkezett jelentés, de az itt lakóknak más élményeik voltak a korábbihoz
képest. A rengés ezúttal néhány másodpercig tartott, megmozdultak a csillárok, a vitrinekben a poharak, a pihenő emberek alatt az ágyak.
Magyarország területén évente átlagosan 100-120 kisebb mint 2,5 magnitúdójú földrengés keletkezik, de ezek nagy
részét a lakosság nem érzékeli. Évente négy-öt olyan földrengés fordul elő, amely az epicentrum környékén már érezhető, de károkat még nem okoz, ezek 2,5-3,0 magnitúdó között vannak. Nagyobb károkat okozó rengés nagyjából 15-20
évente tapasztalható Magyarországon.
www.btv.hu
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Előszó

a

Harsányi Lajos emlékére
megnyíló tárlathoz

Harsányi Lajos édesapja Harsányi József banai szülők gyermekeként született 1849-ben. A nagyapa kántortanítóként élt és dolgozott a banai katolikus iskola
épületében, ami mind a mai napig áll és működik Bana
községben. Bana ekkor járási székhely volt. A szolgabírói hivatalban megüresedett egy hajdúi állás. A kántortanító frissen nősült délceg fia vállalta a munkát. A fiatal
házasok szépen éltek, felesége hozományának egy részéből építettek maguknak egy kis házat két szobával.
Abba költöztek, és ott születtek első gyermekeik. A járási székhelyt pár év múlva áthelyezték Nagyigmándra,
így Harsányi József és családja hivatalával együtt oda
költözött. Megszülettek gyermekeik, köztük hetedikként
1883. szeptember 29-én Harsányi Lajos. Csak két évig
maradtak Nagyigmándon. A sok gyermek miatt jobban
jövedelmező állás után nézett az édesapa és a szomszédos bábolnai állami birtokon találta meg azt. Harsányi
József irodai altiszt lett, 1886. január 1-je óta Bábolnán
élt családjával.
Bábolnán a gyermek, Harsányi Lajos még három évet
járt iskolába, még a hatodik osztályt is kitűnő eredmén�nyel végezte el. Tizenkét évesen már a győri bencés
gimnázium tanulója. Innen, négy év tanulás után Pestre
ment, és az ötödik évfolyamot követően eldöntötte, hogy
pap lesz, és az esztergomi papneveldében folytatta tanulmányait. Ekkor már nagyon megkedvelte az irodalmat. Egy nívós irodalmi pályázat elnyerése után eldöntötte, nemcsak pap, de költő is lesz egyben. A nyolcadik
gimnáziumi évet már Győrben, mint kispap folytatta.
Húszéves elmúlt, amikor a Győri Hittudományi Főiskola
hallgatója lett. 1907. június 29-én pappá szentelték, első
újmiséjét Győrött, az Orsolyiták templomában tartotta. A
misét követően Schadl József bábolnai plébános rábeszélte, tartsa meg második újmiséjét a bábolnai templomban. Boldogan vállalta, a vendég-pap hírére a templom zsúfolásig megtelt.
Harsányi Lajos hamarosan plébános lett Rábapatonán,
majd Győrben. Ő lett a legfiatalabb kanonok, megelőzve
több és idősebb várományos paptársát.1944-ben Apor
Vilmos győri püspök előterjesztése révén a tizedik kanonoki stalliumból egyenesen a hetedik helyre javasolta, és
megkapta préposti kinevezését is. 1943. őszén hatvan
éves lett. Ekkor az irodalom és művészet területén végzett munkásságáért elnyerte a Corvin – Koszorú magas
elismerő kitüntetést. Ezután folyamatosan jelentek meg
művei.
1959-ben kiújult régi betegsége levette a lábáról, kétszer is megoperálták, de állapota egyre csak súlyosbodott. 1959. október 2-án pénteken délben elhunyt.
Az emlékére rendezett tárlat előreláthatóan 2016. január közepe táján nyílik meg a Bábolnai Helytörténeti Gyűjtemény épületében.
Böröcz Ferenc
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Egy tál meleg étel
Már harmadik éve, hogy egy tál meleg étellel készülnek
a Bábolnai Öregfiúk Labdarúgócsapatának lelkes tagjai a
karácsonyt közvetlen megelőző napokban.
Az ötletgazda Tóth József szívesen főz nagy mennyiségben, legyen az gulyás, halászlé, vagy csülkös bableves. Az
üstben rotyogó finomsághoz a hetente két alkalommal foci-

zó öregfiúk közösen adták a hozzávalókat, ezúttal a csülkös
bab mellett voksoltak. A füstölt csülök és bab ínycsiklandozó illatáradata december 22-én a központi parkoló mellett
működő kávézóhoz csábította a koradélután arra járókat. A
kellemes napsütésben érdemes volt megállni és megkóstolni az egyszerű, de nagyszerű ételt, amihez egy pohár tea,
vagy forralt bor is járt.
Tornyos Ferenc, az öregfiúk focicsapatának szóvivője lapunk számára elmondta, céljuk az volt, hogy a bábolnaiakat karácsony előtt egy kicsit összehozzák, melyhez gondolatuk szerint a közös ételfogyasztás, beszélgetés kitűnő
alkalom. A tavalyihoz hasonlóan idén is csülkös bablevest
főztek, ami remek választásnak bizonyult, a több, mint száz
adagnyi étel mind elfogyott. A csapat gondolt a pusztákon
élőkre is, őket szórólapokon és személyesen értesítették az
ételosztásról.

JANUÁRI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
január 12. Méregtelenítési módszerek
január 19. Mozgásterápiás módszerek
január 26. Talpmasszázs

24. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hagyományos
sakkversenyünkre. Időpont: 2016. január 30. Kezdés: 8 órakor. Helyszín: Bábolnai Általános Iskola. Nevezés a helyszínen 7 órától.
11 kategóriában óvodástól nyugdíjasig lehet versenyezni
a jól bevált gyakorlat szerint. Értékes díjak, oklevelek, izgalmas játszmák várnak a jelentkezőkre.
Érdeklődni az iskola telefonszámán 34/369-220, és a szervezőnél 70-520 4323, illetve a 34/369-710 számon lehet.
Minden remélt támogatónak és az indulóknak előre köszönettel: 
Bierbauer Imre szervező
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Végső búcsú dr. Papócsi Lászlótól
Életének 76. évében 2015. december 14-én elhunyt dr. Papócsi László állatorvos-doktor, egyetemi tanár, a Bábolnai Állami Gazdaság és jogutódai szakirányú vezetője, majd vezérigazgatója,
volt miniszterhelyettes, számos szakmai szervezet korábbi elnöke. A Balassagyarmati Római
Katolikus temetőben helyezték örök nyugalomra 2015. december 29-én.
A következőkben dr. Zoltán Péter nekrológjából idézünk, melyet a temetésen
mondott el.
Az élet kegyes volt hozzá, hiszen a
sikerhez gének, családi motiváltság és
megfelelő fizimiska is szükséges, amit
Laci megjelenése, tartása, orgánuma és
kifogyhatatlan ereje, ami csak mostanság hagyta cserben, jól jelenített meg.
Tájékozott, céltudatos ember volt, aki
aktuális környezetének mindig vezetője
volt, bár lehet, hogy erre külön nem is
pályázott, de életútja ezt gyakran felkínálta és ő nagy kedvvel élt is vele.
Ennek is köszönhető széleskörű, sokszor egyidejű tevékenysége is, ami a
magyar agrártársadalom sok területén
vívott ki elismerést számára és szerzett
sok barátot és tisztelőt. Mint minden
pozitív beállítottságú ember egyúttal
idealista és néha naiv is volt. Szerette
volna jobbnak és bölcsebbnek látni a
világot, mint amilyen, ezért csalódások
is érték. Ezeket fegyelmezetten vette
tudomásul, és kereste a kitörési lehetőségeket.
Papócsi László 1939. december 20án született Balassagyarmaton, amelyhez vonzódása megmaradt élete során,
ezért is került örök nyugalomra itt, nagyszülei sírjában, akiket nagyon szeretett.
Középiskolai tanulmányait a Budapesti Állategészségügyi Technikumban
1958-ban fejezte be, 1958-1959-ben a
Balassagyarmati Mesterséges Termékenyítő Főállomás technikusa volt,
majd az Állatorvostudományi Egyetemen 1964-ben szerzett summa cum laude diplomát. Ezt követően helyezkedett
el Bábolnán, négy évvel Burgert Róbert
bábolnai tevékenységének az indulása
után, aki egész életében befolyásolta
az ő tevékenységét, sorsát. Abban az
évben jött, amikor Imperial legnagyobb
győzelmeit aratta. Bár ekkor koromnál
fogva még nem ismerhettem, de vélem,
később megismerve őt, hogy már ekkor
is a kihívás vonzotta, amit Bábolna induló híre, lehetősége kínált.
1964-től a Bábolnai Állami Gazdaság állatorvosa, laboratóriumvezetője,
1967-től állategészségügyi osztály-

vezetője, majd 1969-től főállatorvosa,
1971-től állategészségügyi igazgatója
volt. 1973-tól biológiai igazgató a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátban, majd
1975-től 1982 májusáig a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátnak termelési és
biológiai vezérigazgató helyettese volt.
A bábolnai munkatársakkal és a magyar állategészségügyi szakemberekkel közösen elévülhetetlen érdemeket
szerzett a nagyüzemi baromfi egészségügy megalapozásában, módszereinek kialakításában, az új betegségek
leküzdésében, a nagyüzemi járványvédelem vállalati és országos szintű megszervezésében, mind Magyarországon,
mind a Bábolnához kapcsolódó külföldi partnerországokban. A vállalat
vezérigazgató-helyetteseként az állategészségügy mellett a takarmányozás
fejlesztésében is kiemelkedő szerepet
vállalt, a BCR nemzetközi nagyvállalat
és a Takarmánytársulás létrehozása is
elsősorban az ő nevéhez köthető. Az
iparszerű termelési rendszerek kialakításában és működésében, továbbfejlesztésében, az országos és nemzetközi szintű eredmények elérésében
kiemelkedő szerepet vállalt.
1982 júniusától, 8 éven át nem Bábolnán, de persze Bábolnáért is dolgozott,
mint a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

A minisztériumban az állategészségügy, a kereskedelem, a nemzetközi
kapcsolatok és a kutatás-szakoktatás
tartozott a felügyelete alá, amelyek igazán kedvére való területek voltak, mint
erről többször nyilatkozott is. Ezen időszak nagy eredményének tekintette,
hogy létrehozták a felsőfokú élelmiszeripari képzést, amelynek során kiváló vezetőkkel dolgozott együtt, mint
Váncsa Jenő, Horn Péter és mások is,
akikkel megtisztelő volt együttműködnie. Ebben az időszakban hozták létre a
Gödöllői Biotechnológiai Központot is.
1982 és 1988 között az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO)
Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke
volt.A budapesti „kitérő” után megint
Bábolnán folytatta pályafutását, mint
a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát
vezérigazgatója, majd 1992-től 1997.
november végéig a Bábolnai Rt. vezérigazgatójaként. Ez időszak alatt kellett
átvezetni a szocialista zászlóshajót
egy működő piacgazdaság agráripari
cégcsoportjába, ami a politikai behatások mellett nem volt könnyű feladat,
és igen szerteágazó munkát igényelt. A
korábban is Bábolna tevékenységének
gerincét adó szakmai tevékenységek,
területek közül sok sikeresen vette az
akadályt. Az önállóan, de a cégcsoporton belül működő Kft-k, a bábolnai
hagyományoknak megfelelően nemzetközi eredményeket, sikereket értek el.
Halálával családján kívül nagy veszteség érte barátait és tisztelőit, a szakmát, a magyar mezőgazdaságot és
élelmiszeripart. Ma már nem jellemző
a mezőgazdaságban az átfogó gondolkodás, stratégiaalkotás, a módszeres
építkezés és a sokirányú felelősségvállalás, mint az ő alkotó időszakában ez
rá jellemző volt, és amelyben kiemelkedő személyiség volt. Akik dolgoztak
vagy kapcsolatba kerültek vele, sokat
meríthettek tudásából, amit szívesen
adott át kollégáinak, és ami sokunk
számára ma is hasznosítható. Kiváló
embersége és szakmai teljesítménye
egyaránt biztosította, hogy a magyar
agráriumban számtalan híve legyen.
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Kedves Olvasó!

Engedtessék meg nekem, hogy az új esztendő első irodalmi rovatában egy válogatással köszönjem meg a Kedves
Olvasó elmúlt évi figyelmét, és kívánjak jó egészséget, olvasási kedvet az új esztendőben.
Kezdjük a Grace klinika című film részletével:
„A jutalom, amiért túléltük az ünnepeket, az új év, és már
el is jutottunk az újévi fogadalmak csodás hagyományához.
Hagyd hátra a múltad, és kezdd elölről! Nehéz ellenállni
a kísértésnek újrakezdéskor, hogy a múlt év problémáit a
szőnyeg alá söpörjük. Ki dönti el, hogy mikor ér véget a
régi, és kezdődik az új? Nem jelzik a naptárban, nem szülinap, nem egy új év. Ez egy esemény. Kicsi vagy nagy?
Valami, ami megváltoztat minket. Jó esetben reményt ad,
vagy egy új életmódot és világnézetet. Elengedjük a régi
szokásainkat, és emlékeinket. A lényeg az, hogy sose adjuk
fel a reményt, hogy lesz egy újabb kezdet.”
E szép gondolatok után következzék egy igazi jókívánság.

„B orongós napok tűnjetek tova,
O kkal szomorú ne legyél soha!
L épteid kísérje töretlen szerencse,
D erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!
O szoljanak el az óévnek sötét árnyai,
G úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!
Ú j évet hozzon a nesztelen iramló idő,
J öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!
É vek ha múltok, ha elszálltok napok,
V idámságot, örömet számolatlan adjatok!
E lfusson most az óévnek malaca,
T öbbé ne legyen senkinek panasza!
K erüljön betegség, bánat messzire,
Í rmagjuk is vesszen mind a semmibe!
V ágyaid sorra valóra váljanak,
Á lnok szavak többé ne bántsanak!
N övekedjen az igaz barátok tábora,
O kosan élj, ne legyél ostoba!
K ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!”

E kedves kis mesével melegítsük fel szívünket a hideg, fázós januári estéken.

Bódai-Soós Judit:

Január

Amikor a Tél megrázza a szakállát, hullani kezd a hó a Földön. Január, a Tél középső fia, kisgyermek korában nagyon
irigyelte ezért édesapját. Szerette volna, ha neki is van valami hasonló tudománya, de ahhoz persze még mindenképpen kicsi volt, hogy szakállt növesszen. Mivel azonban ez a
dolog annyira érdekelte, hogy emiatt rengeteget nyaggatta
szüleit, apja megengedte, hogy segítsen megrajzolni a hópelyhek mintáját.
A kis Január az elején nagyon örült ennek a feladatnak,
és rendkívül ügyesnek bizonyult; szebbnél szebb mintákat
formázott a hópelyhekből. Sokan megcsodálták munkáit, és
gyakran dicsérgették ügyességét.
Hamarosan viszont, úgy érezte, a sok dicséret ellenére is,
hogy neki ez nem elég. Arra vágyott, hogy hatalmas virágokat rajzolhasson, óriási képeket komponálhasson. Fantáziája határtalan volt; lendületes, nagy íveket, ezernyi mintát,
alakot képzelt maga elé, de hiába, mert ceruzájával csak
apró csillagocskákat lehetett formázni, amikből csak kis hópelyheket tudott összerakosgatni. Így nem csoda, hogy egy
idő után már cseppet sem élvezte a munkát, ráunt, mert szabadságra vágyott.
Volt Januárnak egy unokatestvére és egyben legkedvesebb játszópajtása: Március. Ő volt a Tavasz legidősebb
fia. Neki panaszkodott egyszer munkája unalmasságáról a
kisfiú, amikor is Márciusnak hirtelen eszébe jutott valami. Kotorászott egy darabig a zsebeiben, végül előhúzott egy ceruzát, pontosabban egy fél ceruzát, és odaadta Januárnak.
– Mit kezdjek én ezzel? – kérdezte csodálkozva a fiú. – Van
nekem éppen elég ceruzám.
– Tudom, – válaszolta Március mosolyogva – de ez varázsceruza. Édesanyámé volt, de eltörött, és kidobta a sze12
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métbe. Én pedig kimentettem onnan, és most neked adom,
mert lehet, hogy hasznát veheted.
– Azt mondod, hogy varázsceruza? – kérdezte Január csillogó szemekkel.
– Igen, édesanyám ezzel szokott szivárványt rajzolni az
égre. Talán te is rajzolhatnál szivárványt vele, vagy bármi
mást, hisz olyan ügyesen rajzolsz.
Január megköszönte és zsebre vágta a varázsceruzát,
és csak este vette elő újra, amikor barátja már hazament.
Egyedül szerette volna kipróbálni, mert félt a kudarctól, és
szégyellte volna magát, ha valami rosszul sikerül.
Kezébe fogta a kis ceruzacsonkot, és megpróbált vele szivárványt rajzolni az égre, amint azt nagynénje teszi, de hiába
próbálkozott, nem járt sikerrel. Már éppen el akarta hajítani a
haszontalannak tűnő eszközt, amikor észrevette, hogy a Földön, a házak befagyott ablaküvegein megjelent a szivárvány
íve, pontosan úgy, ahogyan ő rajzolta.
Megörült a felfedezésnek, de nem volt benne biztos, hogy
ez csakugyan az ő keze munkája, ezért gyorsan rajzolt egy
kis virágocskát, és csodák csodájára, ez a kis virág is rögtön
megjelent a házak ablakain.
„Nagyszerű, – gondolta – most végre szabadon rajzolhatok, amit csak akarok!” És valóban így lett. Egész éjszaka
dolgozott, és reggelre, mire felébredtek a Földön az emberek, szebbnél szebb jégvirágok borították be ablaküvegeiket.
Ettől a naptól kezdve, a jégvirágok rajzolása lett Január
kedvenc időtöltése, és mindenki, aki látta, nagyon meg volt
elégedve munkáival.
Amikor a Tavasz meghallotta, hogy mi történt, megajándékozta unokaöccsét egy egész készlet varázsceruzával, hogy
Január az ő ablakaira is tudjon mindig jégvirágot rajzolni.
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Mindenki édességgel teli csomagra számíthatott
Szent Miklós az árvából lett püspök, a legendás Jótevő életét az emberiségnek és a gyerekek tanításának szentelte. Adakozó, támogató személyével összeérett az ajándékozó szokás, melyre a téli ünnepkörben december 6-án
mindig reménnyel számítanak a gyerekek. A piros ruhás Jótevőt városunkban is régi szokások szerint várták.
a szereplők közt krampusszal, farkassal, nyúllal és pillangóval. A Szabadidőközpontban is hangosan szólt a „Hull a
pelyhes..”, így csalogatva színpadra a várva várt Mikulást.

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA apraja és nagyja is
átszellemült december 4-én, ekkor – a hagyományok szerint
– a felsőtagozatos diákokon volt a sor, hogy meglepjék a fiatalabb korú diáktársakat. Az egyik felsős a piros ruhát is felöltötte, hogy társai kedvébe járjon. A nagyok végigsétáltak
a folyosókon, bekukucskáltak az osztályokba, ahol egyrészt
versekkel, másrészt pedig kézzel készített ajándékkal lepték
meg a kisebbeket. A Mikulást üdvözlő dalok tárából úgy látszott sosem fogynak ki…

A VÁROSKÖZPONTBA lovas hintón érkezett a Mikulás.
Csengettyűs botjával már messziről tudatta: teli zsákjában
csupa jó, csupa finomság. Járt is annak belőle, aki verset
szavalt, vagy akár csak egy Mikulást üdvözlő dal egyetlen
strófáját énekelte. Sokakban megvolt a bátorság, sőt olykor akadt, aki egy második szaloncukor reményében még
ráadást is adott a dalokból. A Mikulás a körforgalmon keresztül először az iskolához ment, majd onnan a város több
pontján is megmutatkozott. Az iskolások körében jogos volt
a visszatérő kérdés: jók voltak-e a gyerekek. Az együttesen
elhangzó, hangos igenlő választ naiv bólogatással fogadta a
piros ruhás Öreg, hiszékenységéért és az ajándék cukorkáért is hálás lehetett az iskola apraja. A virgács jógyereknek
nem való – szólt hangosan a dalban, mely további útjára kísérte a Jótevőt. A Mikulás botjával mindenhol lelkesen csengetett, és jártában még a sietős kerékpárosokat is meglepte
egy-egy szaloncukorral. Akadt azonban olyan gyerkőc is,
aki a szaloncukrot csak gyorsan elcsípte, és ijedtségében,
vagy félelmében a Mikulásnak csak sírással válaszolt. A legtöbbeknek azonban mosolyt csalt az arcára a cukrot osztó
Jótevő.

Az ÓVODÁBAN az ablakból figyelték a gyerekek a Mikulást, aki végigsétált az udvaron, csengős botjával jelezvén, hogy megérkezett és érkezésével minden jó gyermek
ajándékra is számíthat. Természetesen a jótékony Öregúr a
csoportszobákba is bekopogott, a gyerekek pedig izgatottan várták. Izgalmuk talán csak akkor csillapodott, amikor
verseiket, dalaikat örömmel fogadta a Fehérszakállú. A még
félősebb kicsiket, a bölcsiseket az ablakon keresztül lepte
meg a várva várt Mikulás, aki jó szokása szerint az ablakokba kirakott kiscsizmákban hagyta ajándékát.
A MIKULÁS PILLANGÓ ORSZÁGBAN című mesejátékkal
lepte meg a bábolnai gyerekeket a Miamanó Színház december 5-én a Szabadidőközpontban. A jelmezes társulat
természetesen egy szokásos Mikulás történettel rukkolt elő,
www.btv.hu
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Karácsonyváró rendezvényeinkről
December második felének történései már a karácsonyvárás meghitt hangulatában teltek. A város valamennyi
intézménye, civil szervezete lehetőséget teremtett arra, hogy közvetlen, vagy akár tágabb környezetében megünnepelje a közelgő karácsonyt.

Örömszerzés karácsonyi dallamokkal

deményezés legszebb eredménye, hogy a legtöbb kézzel
készült portéka és dekoráció a gyerekek családjaiban talált
gazdára ajándék gyanánt.
A tárlatnyitás alkalmával Peresztegi Gáborné bejelentette:
a városi karácsonyi vásáron szerepelnek, és az abból származó bevételből iskolai rendezvényeket teszik majd még
tartalmasabbá. A szokásokhoz hűen a kiállítás megnyitóját
kézműves játszóház követte.

Zenés műsort kaptak ajándékba

Az első karácsonyváró alkalom a zeneiskola ünnepi fellépése volt december 14-én hétfőn a Szabadidőközpontban,
mely a már megszokott módon, a művészeti intézmény
hagyományai szerint zajlott. A Ritmus Alapfokú Művészeti
Iskola karácsonyváró hangversenyén a zeneiskolás hangszeres növendékeken túl az intézmény égisze alatt működő színjátszó- és a tánccsoport, valamint a tehetségkutató
szolfézs csoport is fellépett. A zeneiskola tanárai a diákokhoz hasonló lelkesedéssel és átéléssel léptek színpadra. A
repertoárban felcsendülő hazai és külföldi karácsonyi dalok
már előrevetítették a várva várt ünnep emelkedett hangulatát. A formációk közös produkcióval is meglepték közönségüket, mely alkalmával a Ritmus Koncert Fúvószenekar is
muzsikált Bánfi Balázs karmester vezényletével.

A karácsonyvárás csütörtökön az idősek Klubjában folytatódott, ahol a Katicás csoport óvodásai szórakoztattak.
Kiállítással kívántak boldog karácsonyt Műsorukban három kicsi fenyő meséjével varázsoltak kaFurulyaszóval vette kezdetét szerdán, december 16-án a rácsonyi hangulatot a gyerekek. Ezt követően színes kis
Bábolnai Általános Iskola hagyományos kézműves karácso- harangok kerültek elő, volt tánc is és persze az ünnepekre szóló jókívánság is elhangzott kedves előadásukban.
Dr. Horváth Klára polgármester jókívánságait követően a
klubtagok kívánsága szerint az önkormányzat nevében egy
kávéfőző géppel ajándékozta meg a nyugdíjasok intézményét, majd Jakusné Udvardi Hedvig és dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra képviselők köszöntöttek, és természetesen
ők sem érkeztek üres kézzel.
A folytatásban Grónyi Gézáné egy szavalattal lepte meg a
klubtagokat.

Méneskarácsony betlehemi játékkal

nyi kiállítása a művészeti teremben, ahol Peresztegi Gáborné igazgató köszöntötte a tárlatra kíváncsi jelenlévőket. Beszédében úgy fogalmazott: a Karácsonyi ötlettárra keresztelt
ünnepi kiállítás azért olyan népszerű, mert a gyerekek keze
munkáját dicséri. A diákok a rajz és technikaórákon készültek: már idejekorán megkezdték a kiállítandó dísztárgyak
kreálását.
A kiállítás idén is tartogatott újdonságokat amellett, hogy
a tárgyak többsége papírból, textilből és fából készült, törekedve a természetes alapanyagok használatára. A kez14
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és szeretetvendégséggel
Advent utolsó hetében a meghittség hangulatában várta a
karácsonyt a bábolnai lovasiskola diáksága és tanári kara.
A méneskarácsony elnevezésű – immár negyedszerre vis�szatérő – rendezvényt december 17-én késő délután tartották meg a Ménesbirtok udvarán. A diákságot és a megjelent
vendégeket Körmendi Csaba igazgató köszöntötte, majd a
tanulók jóvoltából életre kelt a jól ismert betlehemi történet
az iskola kórusának közreműködésével.
Körmendi Csaba hangsúlyozta: a karácsony és annak
üzenete az iskolai berkekben nagyon fontos szereppel bír,
hiszen szerinte a karácsony igazi közösségi ünnep. Ennek
ékes bizonyítéka az is, hogy a rendezvényre a város lakóit is
meghívták. A dalokkal tarkított előadás végén mindenkit ka-
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láccsal és forró itallal kínáltak, így a lovasiskolai rendezvény
szeretetvendégséggel zárult.

Gyertyagyújtások után ünneplés tortával
A téli szünetet megelőző utolsó tanítási nap szeretetteljes hangulatban telt az iskolában. Ezúttal csendesebb volt a
diákság, hiszen érezték, hogy a karácsonyvárás pillanatait

2016. január

Karácsonyi játszóház
az Idősek Klubjában
Újdonságként hatott az ünnepi forgatagban a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett karácsonyi játszóház, melynek az Idősek Klubja adott otthont.
Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető elmondta, az iskolában, valamint az óvodában és bölcsődében dolgozó kolléganőik, a védőnő és a gyermekorvos segítségével választották ki azokat a gyermekeket, akiknek életkörülményeik
nem teszik lehetővé bizonyos szabadidős tevékenységek
végzését, avagy kevésbé vesznek részt közösségi rendezvényeken. A közös játék mellett apró ajándékokat is készíthettek az apróságok, mellyel meglephették családtagjaikat
a szeretet ünnepén. Az alapszolgáltatási központ jövő évi
tervei között szerepel ehhez hasonló ismerkedő, kézműves
játszóházak, klub jellegű összejövetelek szervezése, ezzel
is segítve a lurkók szabadidejének hasznos eltöltését.

Titkos vágyakat teljesítettek
nem zavarhatja meg a zsivaj és a csínytevés. Az alsósok
december 18-án gyújtották meg a Bábolnai Általános Iskola
adventi koszorúján a negyedik gyertyát. Az ezt megelőző
péntekeken mindig felgyúlt egy gyertya fénye, mindig szólt
az ének is, így hétről hétre átérezhették a kisebbek a várakozás szépségét.
Az általános iskola nagyközössége együtt is ünnepelt. A
karácsonyi ünnepségüket Márai Sándor szavai fémjelezték.
Az alkalomra szánt műsort az Anonim drámacsoport adta,
melyben testet öltöttek a betlehemi történet alakjai, majd a
színjátszósok fenyőággal a szívükön énekeltek az Istennek
járó dicsőségről. A műsort követően elsötétült az aula, a
pedagógusok rögtönzött énekkara pedig csillagszóróval a
kezében énekelt a karácsonyról, mely daluk szerint néhány
napra jobbá teszi a világot.
Az idei esztendőben is tortát kapott a tanulók közössége,
ami idén sem okozott kisebb örömet a tavalyinál.

A kicsik öröme a legnagyobb
A Kék csoportosok szavalatával kezdődött a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde karácsonyi együttléte pénteken.
Az elhangzott karácsonyi vers után dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra muzsikált elektromos zongorán, majd a Katicás csoportosok mutatták be színvonalas, kedves műsorukat. Az ünnepély legizgalmasabb pillanatai csak ezután
következtek, amikor az óvodai csoportszobában a karácsonyfa díszes fénye mellett a kicsik megpillanthatták az
ajándékokat. A kicsik a meglepetés örömében próbálták ki
az új játékokat.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársai idén is apró ajándékokkal tették szebbé
városunk nagycsaládosainak karácsonyát. Ezúttal az Idősek Klubjába invitálták a nagycsaládban
élő gyermekeket és szüleiket. Berkesné Szűcs
Ágnes intézményvezető
elmondta, a meghívott családokkal egész évben napi szintű kapcsolatot ápolnak, így pontosan ismerik pártfogoltjaik
körülményeit, az aprótalpúak titkos vágyait. A névre szóló,
előre összeállított csomagokban mindenki megtalálta az
áhított ajándékát, akár baba, akár kisautó került a fa alá. A
szülőknek a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezete kedveskedett ünnepi finomságokkal, tartós élelmiszerekkel.A
meghitt karácsonyváró ünnepségen városunk önkormányzatának képviselői is megjelentek, ők süteményekkel és
gyümölcsökkel kedveskedtek az egybegyűlteknek. Az alapszolgáltatási központban nemcsak karácsony közeledtével
fordulnak érzékenyen gondozottjaik felé. Városunk jólelkű
lakosai adományokkal segítik munkájukat.

Városi karácsony a Ghymes együttessel
Nagyszabású karácsonyi vásár indította városunk karácsonyi ünnepségét a Szabadidőközpontban pénteken. A
vásárban számos ajándéknak való kézműves portékát lehetett találni, csupa ötletes dolgot, melyek a helyiek alkotásából születtek. Az asztalok roskadásig voltak karácsonyi
díszekkel és dísztárgyakkal, és szerencsére érdeklődőből
és vásárlóból sem volt hiány. Erre a vásárra sok bábolnai
intézmény és magánszemély is már időben készül, ennek
eredménye a bőséges választék. A Szabadidőközpontban
egy díszes fenyő is helyet kapott.
Vituska Ildikó, a művelődési intézmények megbízott vezetője úgy fogalmazott, a vásárt követő Ghyimes együttes
koncertjével egy álom vált valóra. A Kossuth-díjas együttes
ugyanis 13 állomásos országos turnéján Bábolnán is koncertezett. Mendika című albumuk ihlette koncertjük alkalmára városunkban is kórus alakult, melyben a helyi általános
iskolások és az Idősek Klubjának tagjai is szerepelhettek.
www.btv.hu
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Újévi köszöntő sziporkázó fúvós dallamokkal

Újévi koncerttel örvendeztette meg hallgatóságát Ácson
az Ács-Bábolna Ritmus Koncert Fúvószenekar a sportcsarnokban január elsején. Az újévet indító első koncert 2007ben Bábolnán volt, azóta hagyománnyá vált a hangverseny.
– Úgy vélem, január elsején az ünnepek hangulatával telítve még sokkal befogadóbb az emberek szíve a zenére,
ezért gondoltunk a koncertesemény megszervezésére, és
azért folytatjuk minden esztendőben. Igyekeztünk a minőséget évről évre emelni, ehhez vannak partnereink is, már
énekesekkel is bővültünk – magyarázta Bánfi Csaba zenekarvezető, aki arra is rávilágított: minden bemutatkozásuk
mögött megfeszített munka áll. A zenekar szombatonként

Ácson próbál, a gyakorlásra alkalmanként négy órát szánnak. Műsorszámaikat, zenei darabjaikat szisztematikusan
választják ki és adják elő. Bánfi Csaba zenekarvezető elmondta: együttesük nem profi módon működik, de igyekszik profi módon muzsikálni. Anyagi lehetőségeik azonban
visszafogottak, és véleménye szerint Ács és Bábolna önkormányzatainak támogatása nélkül még nehezebb volna
a munkájuk.
Az együttes ezúttal is a komáromi Magyarock Dalszínház
énekeseivel koncertezett, így a komolyzenei, instrumentális
művek mellett a közönség számára emészthetőbb, kön�nyedebb operett és musical dallamok is felcsendülhettek a
repertoárban. Az énekesekkel való együttműködés gyümölcsöző, és több lehetőséget ad a zenekarnak, magyarázta
Bánfi Csaba, aki hozzátette: a taps és az őszinte öröm megnyilvánulása az arcokon azt mutatja, hogy a közönségnek
tetszik az, amit nyújtanak koncertjeiken. Az együttes szakmai vezetője úgy véli, a Magyarock Dalszínházzal való kapcsolat a jövőben is gyümölcsöző lehet, és számos fronton
kiaknázható lehetőséget, sok koncertet rejthet magában.
Az újévi koncert alkalmával a Tiamo Moderntánccsoport
is szerepelt, közös fellépésüknek Bánfi Csaba szerint lehet
folytatása. ,,Ami a közönség számára áhított minőségű, arra
mi nyitottak vagyunk’’ – összegzett a zenekarvezető, aki bízik a települések további támogatásában és a jövőbeni hasonló színvonalas koncertalkalmakban.

Sikerekkel zárták az elmúlt évet a bábolnai zeneiskolások
Két szép zeneiskolai siker született novemberben. Tatabányán, az Erkel Ferenc Zeneiskolában megyei szintű minősítő versenyen szerepelt Németh Benedek második osztályos furulyás, aki arany minősítést szerzett. Somogyi Ádám
trombitás a több megyére szóló regionális zenei megmérettetésben, Veszprémben ugyancsak arany oklevelet szerzett.
Sikereikhez gratulálunk!

Nyugdíjasok szilveszteri mulatsága
Városunk szépkorú lakosait
invitálták december 30-án délután öt órára a Szabadidőközpontba óévbúcsúztató bálra. Az
önkormányzat és intézménye, az
alapszolgáltatási központ közös
rendezvénye már évek hosszú
sora óta népszerű szórakozási
alkalom településünk nyugdíjasai számára. Ezúttal is megtelt
az intézmény aulája szilveszterezőkkel.
A bált Berkesné Szűcs Ágnes
intézményvezető nyitotta meg.
Egy verssel készült hallgatósága
számára, mely újévi jókívánságokat és bíztatással teli üzeneteket hordozott magában. Dr. Horváth Klára polgármester is
szokásához híven tiszteletét tette a rendezvényen. Pohárköszöntőjében elmondta: a 2015-ös év mindannyiunk számára sok sikert, örömet, de némi szomorúságot is hozott. Beszédében kiemelte, az önkormányzat rendezvényei mindig
jó alkalmat adnak arra, hogy településünk lakosai találkozhassanak. Ennek kapcsán köszönetét fejezte ki nyugdíjasaink aktivitásának, mellyel városunk közéletének rendszeres
résztvevőivé válnak. Megköszönte azt is, hogy időseink nem
16
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csupán részvételükkel, de segítő
tevékenységükkel is hozzájárulnak Bábolna fejlődéséhez. Azt
kívánta, a 2016-os esztendő csak
örömet és szépséget hozzon
mindenki életébe. Előrevetítette
a jövő év legfontosabb önkormányzati beruházását, melynek
nyomán megvalósul a tanuszoda
és a szabadidőparki fejlesztés,
így a település évtizedes vágya
is megvalósul. Településünk
polgármestere is verssel fejezte
be köszöntőjét, majd pezsgővel
koccintott nyugdíjasainkkal.
A szilveszteri bál rövid meglepetéssel folytatódott, az Idősek Klubjának tagja, Grónyi Gézáné Teri néni egy nótával
kedveskedett a résztvevőknek. Táncmulatsággal folytatódott az összejövetel, nyugdíjasaink minden alkalommal
kitesznek magukért, ők aztán fáradhatatlanul ropják. A talpalávalót a móri baráti klub kéttagú zenekara szolgáltatta.
Természetesen az ilyenkor szokásos tombolatárgyak kisorsolása sem maradt el, most is számtalan ajándék sorakozott az asztalon. A fődíj, egy óriási ajándékcsomag ezúttal a
móri zenekar szaxofonosának tulajdonába került.
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Köszönet
a Bábolnai Katolikus
Egyház részéről
Bábolna Egyházközségünk nevében szeretném megköszönni mindazoknak, akik 2015-ben is mind anyagilag, mind egyéb hozzájárulással segítették egyházközségünk fennmaradását, működését. Köszönjük az 1%
adótámogatást, egyházi adó befizetését. Ha esetleg még
valaki nem fizette be a 2015. évi adót, megkérnénk mielőbb szíveskedjék rendezni. Köszönjük szépen.
Köszönjük Önkormányzatunk éves pénzbeli hozzájárulását templomunk működéséhez.
Köszönjük a 2015-ben adományozott virágokat, csokrokat, adventi koszorút, a fenyőfák vásárlásához nyújtott
pénzadományt a kedves híveknek, virágboltnak.
A húsvéti és karácsonyi élelmiszer csomagok kiszállításához adott tartós élelmiszereket, húsárut, kenyeret,
pénzt szintén köszönjük a híveknek, a helyi húsüzemnek és pékségnek. A tartalmas csomagokat a karácsony
előtti héten osztottuk ki a rászorulók között.
A javítási és szerelési munkákért is köszönet és hála.
Szeretném még megköszönni a Bábolnai Televízió
egész éves munkáját, közvetítését a vasárnapi szentmisékről.
Bábolnai Egyházközségünk nevében békés boldog új
évet kívánunk.

Gergely Lajosné

2016. január

SZENTMISÉK RENDJE

Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Január 10-én vasárnap
Urunk megkeresztelkedése
Január 17-én vasárnap
Évközi 2. vasárnap
Január 24-én vasárnap
Évközi 3. vasárnap
Január 31-én vasárnap
Évközi 4. vasárnap

10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

JANUÁR 17.
JANUÁR 24.
JANUÁR 31.
FEBRUÁR 7.
FEBRUÁR 14.

–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Böjt 1. vasárnapja ÚRVACSORA

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

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
JANUÁR 17. vasárnap 15.00 óra
FEBRUÁR 7. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Templomok ünnepi hangulatban

A Nepomuki Szent János Katolikus Templomban este
tíz órakor tartott karácsonyi szentmisét Varga Imre plébános. Ezt megelőzően fél tízre invitálták a katolikus híveket, hogy megtekintsék a fiatalok előadásában Jézus születéséről szóló történetet pásztorjáték keretében. A szereplők
Drávai Veronika kántor felkészítésével készültek ünnepi
műsorral, melyben versekkel, egyházi idézetekkel tették
érzékletessé az egész emberiséget befolyásoló betlehemi
történetet.

Ünnepi hangulatban telt a karácsony szenteste városunk protestáns templomában. A korábbi évek hagyományaihoz híven délután négy órára hívták a református
gyülekezet tagjait karácsonyi istentiszteletre. A hittanos
gyermekek külön izgalommal várták az ünnepi alkalmat, hiszen ők műsorral emlékeztek Jézus születésére. Somogyi
Ádám trombitaszólója, majd a legkisebbek harangjátéka
emelte az ünnep hangulatát. A hittanosok előadása hűen
idézte a betlehemi megváltó megszületésének és tevékenységének emberekre gyakorolt hatását. Az istentisztelet végén Molnár-Varga Péter református lelkész áldásával térhettek otthonaikba a hívek.
www.btv.hu
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Futsal-csemege a bőnyiek
és a Fradi jóvoltából
Az utánpótlás is bemutatkozott

Díjátadó a sportolók
karácsonyán
December 15-én kedden városunk sportolói karácsonyoztak a sportcsarnokban. Ez alkalommal a szép számmal összegyűlt sportolói kört Nagy Lajos, a BSE ügyvezetője köszöntötte. Beszédében a három szakosztály munkáját
értékelte. Az eseményen most is jelen volt Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke, a BSE 100-as Klub alapítója,
aki elsősorban a sport anyagi támogatásának jelentőségét taglalta. A támogatások és támogatók fontosságával
kezdte beszédét dr. Horváth Klára polgármester is, aki kiemelte azok tevékenységét is, akik munkájukkal segítik a
sportegyesület mindennapjait. Ezt követően került sor az év
sportolói díjak átadására, majd a hagyományos módon egy
hatalmas tortát is kaptak a város sportolói.

A 2015-ös esztendő díjazott sportolói:
• kézilabda, U9: Kalácska Anna, Sulyok Dorina
(edző: Némedi-Vida Ingrid)
• kézilabda U10: Trifusz Kata (edző: Némedi-Vida Ingrid)
• úszás: Élő Lázár
• íjászat: Bujáki Bálint
• karate: Pataki Bence
• labdarúgás U7: Kozma Viktor
(edző: Csongrádi Péter, Fábián Dávid)
• labdarúgás U9: Emeh William Chigozie
(edző: Csongrádi Péter, Fábián Dávid)
• labdarúgás U11: Blitzer Brendon
(edző: Csongrádi Péter, Fábián Dávid)
• labdarúgás U13: Mátyás András (edző: Nagy Ferenc)
• labdarúgás U14: Takács Bálint (edző: Nagy Ferenc)
• labdarúgás U15 női: Csillag Laura (edző: Finta Orsolya)
• labdarúgás U16: Marcinkó Bálint
(edző: Rózsahegyi Tamás)
• labdarúgás U19: Takács Ádám (edző: Csongrádi Péter)
• labdarúgás felnőtt: Róth István (edző: Birta Gábor)
• labdarúgás öregfiúk: Hajdú Tibor
• teke NB I felnőtt: Balom Sándor
• teke ifjúsági: Burián Dávid, Jurics Gergő
• teke megyei-területi bajnokság,
„B” csapat: Sárai Tamás
• teke női: Tomozi Barbara
18
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Az NB II-ben szereplő bőnyi futsal csapat, akik sportcsarnokunkban játszák hazai mérkőzéseiket, 13 forduló után is meg
tudták őrizni veretlenségüket. Pedig nem kisebb ellenféllel kellett megküzdeniük, mint az egyik rivális, Airnergy FC gárdájával, ők a találkozó előtt a 3. helyről várták a rangadót. Rendkívül szoros, taktikailag kiélezett mérkőzésen kevés gól született
ugyan, de izgalmakban bővelkedett a meccs. A bőnyiek bár
nehezen, de 3:2-re nyerni tudtak.
December 21-én este 7 órakor a listavezető Fradi együttese látogatott Bábolnára, a mérkőzés igazi futsal-csemegének
ígérkezett. A találkozóra óriási érdeklődés mutatkozott, sportcsarnokunk megtelt a labdarúgás iránt érdeklődőkkel. A nézők
nem csalódtak, hiszen a rangadó remek játékot és sok találatot
hozott. Az első gólt a vendégek szerezték büntetőből, majd a
bőnyi gárda ért el gólokat annak ellenére, hogy védekezésre
kényszerült. A Fradi támadójátékának nyomása ellenére a hazaiak ütőképes kontrái nyomán már 3:1-re vezetetett a Bőny,
a szünetre pedig 3:2-vel vonulhattak pihenni. A második játékrészben már a vendégek profizmusa és mindenáron való
győzelmi törekvései domináltak. A rendszeres, kemény edzésmunka és a Fradi játékosainak eltökéltsége meghozta a kívánt
eredményt, melynek következtében a bajnoki cím várományosa 7:4 arányban diadalmaskodott.
A bőnyi gárda szponzora és vezetője, Szabó Csaba nem
keseredett el az eredmény láttán, hiszen együttese újoncként
szerepel az NB II-es bajnokságban. Mint mondta, nem céloztak
meg elérhetetlen eredményeket, ők tisztes helytállásban, az ellenfelek ismeretében az első öt közé várták csapatukat. A bajnokaspiránstól elszenvedett vereséggel számoltak, nem törte
le a társaságot, akik ellenfeleikkel ellentétben hetente csupán
egy alkalommal találkoznak – ez a bajnoki meccs.
Már egy fél bajnoki szezont végigjátszott városunk sportcsarnokában a Bőny-Szavill Consulting NB II-es futsalcsapat.
Annak ellenére, hogy újoncok a sportágban, a szakág már felfigyelt teljesítményükre. A bőnyi sportegyesület elnöke, Szabó
Csaba – aki a futsal csapat vezetője is – már az utánpótlás-nevelés kérdésén dolgozik. A helyi labdarúgócsapat berkein
belül sportoló 11, 13 és 15 éves korosztályú focistáik részére
futsal rendszerű teremtornát szervezett Bábolnán, hogy lemérhessék, hol tart az utánpótlás színvonala. Az U11-es és U13-as
korosztályban bőnyi, jánossomorjai, győrújbaráti és győrújfalui együttesek mérték össze erejüket, az U15-ös csoportban
pedig bőnyi, szombathelyi, komáromi klubok és a győri ETO
csapatai küzdöttek egymással.
Bőny-Szavill Consulting NB II-es futsalcsapata
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Antos Csaba Kupa

a bábolnai kézilabdázás utánpótlásáért
December 12-én rendezték meg városunk sportcsarnokában a hetedik Antos Csaba Kupát, mely a helyi kézilabdázás utánpótlás-nevelését igyekszik előremozdítani. Az
emléktorna Antos Csaba nevéhez fűződik, aki fiatal önkormányzati képviselőként, egy helyi cég igazgatójaként,
illetve olyan magánemberként, aki a honi kézilabdázás
elkötelezett szurkolója volt, úgy gondolta, a bábolnai kézilabdasport támogatásával tehet valamit e sportág helyi
felemelkedéséért. Korai, tragikus halálát követően családja igyekszik lehetőségeihez képest a kézilabdázás utánpótlásának nevelését elősegíteni.
A tornára ezúttal négy csapatot hívtak meg a szervezők,
Győrságról, Mocsáról, Öttevényről érkeztek kézilabdás palánták, és természetesen itt voltak a helyi csapat reménységei Némedi-Vida Ingrid irányításával. A helyi utánpótlásról múlt hónapban már írtunk, ezúttal versenyhelyzetben is
láthattuk őket. Edzőjük véleménye szerint hamarosan elkezdhetik azt a tudatos csapatépítést, melynek következtében kialakulnak a sportágra jellemző posztok, a lányok
egységes, tudatos csapatot alkotnak.
Kiváló küzdelmeket és gólokat láthatott a kézilabdázás
iránt érdeklődő közönség, akik szép számban kísérték el
gyermekeiket, hogy szurkoljanak meccseikhez.
A mérkőzéseket követően a jelenlévőket Antos Zsófia, a
torna névadójának testvére köszöntötte, majd az utánpót-

lás korosztályban működő bábolnai együttesnek átadta
családja támogatását.
A végelszámolásban a tornán negyedik helyen zárt az
öttevényi csapat, harmadik lett a Bábolna együttese. Másodikként végeztek a mocsaiak, a kupa első helyezettjei a
Győrság csapatának ifjú kézilabdázói lettek. A torna gólkirálynőjeként 33 lőtt góllal a nyertes csapat játékosa, Tüske
Patrícia vehetett át oklevelet, a legjobb kapus a bábolnai
Nagy Adél, a legjobb hazai játékos pedig Szabó Lotti lett.
Az Antos család is átvette a torna emlékérmeit, melyből
Csaba sírjára is kerülhet majd.

Nyerges Béla Teke Emlékverseny

Nagy érdeklődés övezte az egy hétig tartó, immár hetedik alkalommal megrendezett Nyerges Béla Teke Emlékversenyt, mely az idők során nemzetközi szintre nőtte ki
magát. A versenyt több kategóriában rendezték, és a részvétel kimagasló számot mutatott, hiszen közel háromszázan neveztek a megmérettetésbe. A magyar versenyzőkön túl Szlovákiából több csapat is érkezett, a mezőnyben
cseh és osztrák játékosok is szerepeltek. A tavalyinál több
szuperligás együttes mérettette meg magát, ami hízelgő
Bábolna tekesportja számára. Az NB I-ben elért eredményeik és utánpótlás nevelésük példaértékű, a tekés társadalom komoly figyelmet szentel sportegyesületünk tekeszakosztályának.
A hazai pályát a bábolnaiak is szépen kihasználták. A
BSE tekecsapatának minden tagja részt vett a versenyen,
a legifjabbaktól az NB I-es játékosokig. Skuba István, a

Balogh István szenzációs teljesítménnyel lett harmadik

verseny főszervezője nem volt elégedetlen játékosai teljesítményével, ám helyezéseik az elmúlt évihez képest
elmaradtak. Mint mondta, ehhez hozzá tartozik, hogy
idén sokkal több magasabb szintű versenyző érkezett a
kupára. Itt volt például hazánk jelenlegi legjobbja, Kakuk
Levente, többszörös válogatott és világbajnok tekéző, aki
nem hazudtolta meg hírnevét, új pályacsúccsal nyerte az
egyéni versenyt. Mögötte a harmadik helyen szenzációs
teljesítménnyel Balogh István végzett, ő a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az amatőr kategóriában Mogyorósi
Balázs nyújtott emlékezetes versenyzést, eredménye szintén harmadik helyet ért.
Az emlékverseny azért is különleges, mert sok amatőr is
megpróbálkozott a mezőnyben az igazolt játékosokon túl.
Skuba István szakosztályvezető is úgy gondolta, nosztalgiázik egy kicsit, ő is elindult a versenyben. Részvételével
nem az eredményességre törekedett, sokkal inkább a teke
iránti tisztelet vezérelte.
Díjazták a legfiatalabb és a legidősebb játékosokat is. A
verseny legifjabb résztvevői idén is Morvai Dániel lett, jutalomként serleget vehetett át, az idősebbeknél pedig Déri
Imre esztergomi játékos bizonyult a legjobbnak. A Nyerges Béla Teke Emlékverseny vándorserlegét a Győrszol
szuperligás csapata vihette haza. A jutalmak átadásán dr.
Horváth Klára polgármester és ifjabb Nyerges Béla is közreműködött.
A bábolnai tekeszakosztály ezt a versenyt a jövőben is
megrendezi, céljuk évről évre nem a részvételi számok
felülmúlása, hanem nyerges Béla emlékének megőrzése
és a teke népszerűsítése, melynek Bábolnán eredményes
követői vannak.
www.btv.hu
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Ovis Mikulás Kupa focitorna

December 6-án vasárnap a
sportcsarnokban mozgásos délelőttre várták az óvodáskorú
labdarúgó palántákat. A Mikulás
kupát már az ünnep jegyében
szervezte meg Szilágyi Ágnes
a sportcsarnok gondnoka és
Csongrádi Péter testnevelő, a
bábolnai ovis focisták edzője. A
kilencedik alkalommal megrendezett sporteseményre bábolnai
kisfocistákon túl a környékbeli
településekről is érkeztek vendég együttesek. Nagyigmánd,
Ács, Komárom, Ászár, Bana, Dunaszeg és természetesen
Bábolna apróságai rúgták a bőrt egész délelőtt. Két pályán
folyamatosan zajlottak a meccsek, a lurkók fáradhatatlan
lelkesedéssel futottak a labda után, hogy aztán gólokat
szerezzenek.
A Mikulás Kupán szereplő települések csapataival más
tornákon is találkozhatnak a bábolnai ovis focisták. Minden
hasonló rendezvény célja, hogy a gyerekek megszeressék

a labdarúgást és a testnevelők
iránymutatása jóvoltából a lehető legjobb tudásuk szerint űzzék
azt.
A versenyszellem már szerves
része az ovisok játékának, bár
nem ez a legfontosabb szempont az edzések, mérkőzések
során. Az első hely sorsát eldöntő Dunaszeg – Ászár találkozó
is kiélezett küzdelmet hozott, a
lurkók csak hetes-rúgásokkal
tudtak dűlőre jutni. Így tehát a
IX. Mikulás Kupát a Dunaszeg
együttese nyerte, második az Ászár, harmadik pedig a
Komárom csapata lett. A bábolnai apróságok eredményei
ezúttal a negyedik helyre voltak elegendők.
A mérkőzéseken túl meglepetésekkel is készült Szilágyi
Ágnes. Egyrészt az emeleten tetkófestés várta a gyerekeket, majd műsort adott a Tiamo moderntánccsoport. Természetesen a Mikulás is betoppant és a gyermekek legnagyobb örömére ajándékokat is hozott.

Óévbúcsúztató focitorna

a kupa

Bőnyre, a szilveszteri malac Bábolnára került

A sportcsarnok az év
utolsó napjaiban is szolgált programmal a labdarúgás kedvelői számára.
Szilágyi Ágnes szervezőmunkájának köszönhetően immár 14. alkalommal
12 csapat részvételével
zajlott december 30-án az
„Óévbúcsúztató Szilveszteri Focikupa” elnevezésű
labdarúgó torna.
A résztvevő csapatokat
két csoportba osztotta a
szervező, az első hat társaság már reggel nyolckor elkezdte mérkőzéseit.
Tizenöt perces játékidővel
körmérkőzéses rendszerben döntötték el a két továbbjutó kérdését. Az „A” csoportban szendi, két bábolnai, két
bőnyi és egy banai baráti társaság küzdött a pontokért.
Immár hagyomány, hogy a Bábolna SE U19-es csapata is
benevez a versenybe, idén csatlakozott hozzájuk a Banai
KSK ilyenkorú együttese. A küzdelmekből a Dream Team
Szend és az Aranycsapat Bőny került továbbjutóként a helyosztókba.
Délre érkeztek a „B” csoport csapatai, itt is két bábolnai

együttes mellett kerékteleki, ácsi, ászári és banai focisták
vívták mérkőzéseiket. Ebből a csoportból a Gyakadémia
Bábolna és az Aranyfürt Lépegetők Ászár elnevezésű társaságok jutottak a legjobb négy közé.
A helyosztó mérkőzések előtt került sor a tombolatárgyak kisorsolására. Szép számmal fogytak a szerencsét
hozó jegyek, a sok ajándékcsomag hamar gazdára talált.
A tombola fődíja a korábbi évek hagyományaihoz híven
most is egy élő malac volt. Hogy kinek volt „malaca”? Skuba István, a torna egyik fő támogatója, a tekeszakosztály
vezetője már harmadik alkalommal nyerte meg a fődíjat,
mely azonnal szülei házának melléképületébe, hízlalásra
került.
A helyosztók során kiélezett küzdelmeket vívtak egymással a csapatok, itt dőlt el ugyanis, hogy kik játszhatnak
a dobogós helyekért. A harmadik-negyedik helyért aztán
a Szend és az Ászár mérkőzhetett, az első két helyezésért pedig egy bőnyi és egy bábolnai fiatalokból álló gárda
küzdhetett. Az első helyért járó kupát az Aranycsapat Bőny
focistái vihették haza, miután hetes rúgásokkal győzték le
a Gyakadémia Bábolna gárdáját. A képzeletbeli dobogó
harmadik fokára a Dream Team Szend állhatott fel, negyedikként pedig az Aranyfürt Lépegetők Ászár együttese
végzett. Különdíjat vehetett át az ászári Pethő Dániel, ő lett
a torna gólkirálya. A torna legjobb kapusának a szintén
ászári Végh Dánielt választották, a legjobb hazai játékos
címmel pedig Róth István büszkélkedhet.
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