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A képen látható mézeskalács házikó Varga János alkotása, grafi ka Nagy Péter.
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MEGNYÍLT A HATODIK CSOPORT
- MEGÚJULT A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA -

Örült a város a hírnek, amikor megtudta, hogy hatvan 
millió forintot nyert a bábolnai önkormányzat a Száz- 
szorszép Óvoda és Bölcsőde felújítására. A jelentős 
forrást a megye által koordinált TOP-os, vagyis a Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program keretéből nyerte el a 
város, pályázati úton. Nyáron kezdődött meg a munká-
latok sora, melynek eredményeképpen mára a nevelé-
si intézmény kívül-belül megújult. A korszerűsítésnek 
az intézmény pedagógusai és az óvodások örülhetnek 
leginkább, hiszen ők jelenleg az épület használói.

A hivatalos átadóra is sor került november 6-án, amikor 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Po-
povics György, a megyegyűlés elnöke is az óvoda ven-
dégeként beszélhettek az elnyert forrás jelentőségéről, a 
TOP-os pályázati struktúráról, és egyáltalán a megyében 
elsőként jelenthettek készre településfejlesztési finanszíro-
zással megvalósult beruházást.

Czunyiné dr. Bertalan Judit azt emelte ki, hogy megyénk 
volt az első, ahol nyertes pályázatokat hirdethettek ki a 
TOP-os pályázatok körében, amelyek a vidék Magyaror-
szágának, a vidéki kisvárosoknak szóltak. 

- Sok munka volt mögötte. Minden szereplő, aki a fej-
lesztésben érdekelt volt, rendes munkát végzett. Amikor 
óvodát, bölcsődét, gyermekintézményt tudunk fejleszteni, 
bővíteni, vagy felújítani, az mindig öröm, hiszen ezek a be-
ruházások mind a jövőt építik. Bábolna elsőként hajtotta 
végre azt a beruházást, amelyre a TOP-os pályázatok kö-
rében támogatást nyert, mondta el a kormánybiztos, or-
szággyűlési képviselő.

Popovics György megyegyűlési elnök is Bábolna sike-
rét hangsúlyozta. 

- Óvodát rendbe tenni nyáron lehet. Ehhez kell tervező, 
kivitelezés, kellett szervezés. Örömömre szolgál, hogy az 
előkészületekben és a pályázat elbírálásában is a megyei 
önkormányzatnak szerepe volt. Másrészt a megyei önkor-
mányzat területfejlesztési kft-je konzorciumban dolgozott 
együtt az önkormányzattal, magyarázta Popovics György 

megyegyűlési elnök, aki bábolnai lakosként saját családi 
élményeit is elmesélte az avatón, miután gyermekei is itt 
cseperedtek.

Tőle azt is megtudtuk, a pályázati keretben közel kétmil-
liárd forint jutott óvodafejlesztésekre, melyből hatvan millió 
forintos támogatás érkezett Bábolnára.

Lipótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, mind-
két épület szigetelése, festése megtörtént, a kisóvodában 
új tetőszerkezet épült, kicserélték a nyílászárókat, a cso-
portszobákba álmennyezet alakítottak ki. valamint két fog-
lalkoztató teremhez felújították a vizes blokkot.

- A nagyóvodában a technikai dolgozók öltözője telje-
sen megújult. Egy mozgáskorlátozott rámpa teszi lehető-
vé a babakocsival, vagy kerekesszékkel közlekedők be-
jutását az intézménybe. Hosszú ideje problémát jelentett, 
hogy mindig magas létszámú csoportokkal működtünk. A 
felújításnak köszönhetően egy új csoporttal is bővültünk, 
így megnyitottuk a hatodik csoportunkat, levéve a terhet 
a nevelők válláról. Így az egyéni fejlesztés is könnyebb, 
és hatékonyabb az óvodapedagógusok munkája. Korsze-
rű pancsolót építettek az udvarra, és egy KRESZ parkot 
is kapott az óvoda, amelyen egyelőre a gyalogos közle-
kedést tudjuk csak gyakorolni. Ennek bővítésére egy to-
vábbi pályázat adhat majd lehetőséget, mondta el Lipót-
né Horák Valéria, aki azt is hozzátette: a jelenlegi létszám 
116 óvodás és 10 bölcsődés, aki részesülhetett a beruhá-
zás adta örömökben. Az óvodába még további tíz kisgye-
reket várnak. 

Városunk polgármestere az avatón elmondta, - a WF Kft-
nek köszönhetően - igényes kivitelezésben tudott megva-
lósulni a felújítás. Bízom benne, hogy akik itt dolgoznak, 
és ide járnak óvodába, jól érzik majd magukat. A városve-
zető kiemelte, minden olyan pályázati lehetőséget megra-
gadnak, amelyek a település fejlődését, szépülését szol-
gálják. 

Az óvodások a megnyitott, új csoportban adtak műsort a 
vendégeknek, akik érzékenyen gondoltak az óvodai intéz-
ményhez fűződő élményeikre. 
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Ünnepi pillanatokkal kezdődött a Bábolnai Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat nemrégiben megválasztott grémiu-
ma számára a november 30-ai testületi ülés. A demokráci-
át gyakorló fiatalok (a Gyök-polgármester és a Gyök-kép-
viselők)  ugyanis ekkor tették le ünnepélyesen esküjüket a 
felnőtt apparátus előtt. Az eskütételt követően hivatalosan 
is munkába állhat a „nagyok mintájára működő szervezet” 
ifjú közössége, élükön Török Márton Gyök-polgármesterrel.

Az eskütételt követően határozatképes létszámmal indí-
totta napirendi pontjait a városi képviselő-testület november 
utolsó napján. Elsőként a Bábolnai Általános Iskola megbí-
zott igazgatójának, Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményve-
zetői pályázatának véleményezésére kerítettek sort. A be-
nyújtott pályázatot a grémium támogatta, a kinevezésben 
az iskolát működtető intézményfelügyeleti központ is ál-
lást foglal, a kinevezési okmányt 2018. januárjában vehe-
ti át  Bajcsainé Hajagos Ildikó az illetékes államtitkár jóvá-
hagyásával.

Foglalkozott a testület a pénzügyi és településfejlesztési 
bizottság ülésén felmerült témákkal, határozatokkal. Szó-
ba kerültek a 2018. évi fejlesztési- és felújítási célok. Az in-
tézményvezetők és a képviselők már előzetesen összefog-
lalták fejlesztési elképzeléseiket, amit összegyűjtött a város 
vezetése. 

Tárgyalták a város szabadidőparki fejlesztésére irányuló 
dokumentációs folyamat szükségességét, a videofelvétel 
elkészítésére Lázár János bábolnai lakos vállalkozhat a tes-
tület határozata alapján.

Fontos téma volt a Kőrisfa utcában közművesítendő tíz te-
lek ügye. Csatorna- és ivóvíz ellátásra vonatkozó tervezési 
árajánlatot fogadtak el. Reményeik szerint a téli időszakban 
lezajlik az engedélyeztetési eljárás, és jövő év elején meg-
kezdődhet a kivitelezés.

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételéről és tilalmáról, 
és a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletnek 
csupán a neve hosszú, hatálya mindössze december 31-
ig tart. A településen épülő lakásokra, házakra, utakra jövő-
re az Arculati kézikönyv és az új településképi rendeletben 
megfogalmazott szabályzat lesz érvényes.

Nem változnak a helyi adók. Erről is döntött a testület, 
döntése alapján jövőre nem emelnek egyik adónem esetén 
sem, és hatályban tartották a korábban megállapított men-
tességeket is.

Foglalkoztak a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi munkájáról szóló beszámolóval, valamint a 2017. 
évi pályázatok összefoglalójával, mely napirendi pontokat 
egyöntetűen fogadta el a testület.

Porondon volt a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcső-
de 2017/2018. évi munkaterve, Szervezeti és Működési Sza-
bályzata, miután a hatcsoportos intézményre bővült óvoda 
házirendjének fő adatait aktualizálták.

Jogszabályi előírások alapján eszköz-selejtezés is előtér-
be került, majd ugyancsak jogszabályi előírás alapján vé-
gezték el már korábban az intézmények esetén az épüle-
tek általános energetikai felmérését. A cél ezzel a racionális 
megtakarítás. Az összegzésből kiderül, hogy Bábolna ese-

tében az intézmények jó épületben vannak, köszönhető ez 
a korábban megvalósult felújításoknak. A további megtaka-
rítás napkollektorokkal, hőszivattyús berendezésekkel érhe-
tő el, de ezek kiépítése csak pályázati lehetőségekkel kép-
zelhető el.

Közterület, középület elnevezése is terítékre került. Fel-
merült, hogy az IKR ház melletti parkot ’56-os emlékparknak 
nevezik el. Az elnevezést megszavazta a testület. Nem vál-
toztattak azonban a Szabadidőközpont elnevezésén, a ki-
siskolát azonban közösségi házként említhetjük a jövőben.

A képviselői körből is felmerültek észrevételek: utak és a 
szelektív hulladékgyűjtő sziget állapotával kapcsolatban, 
valamint az időjárás-előrejelző készülék témáját is érintet-
te az alpolgármester. 

A következő testületi ülés december 14-én 17 órakor lesz.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

ELKÉSZÜLT BÁBOLNA VÁROS 
2018-AS FALINAPTÁRA. 

A kiadványt ezúttal Varga János bábolnai amatőr 
fotós remekbeszabott,művészi értékű fotói díszítik. 

A naptár átvehető a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központ Idősek Klubja

felvételt hirdet 

1 FŐ SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
munkakör betöltésére,

napi 6 órás munkaidőben. 

Feltételek: 
· általános iskolai végzettség
· egészségügyi alkalmasság
· jó kommunikációs képesség
· erkölcsi bizonyítvány

 A munkakör betölthető
2018. január 3-tól. 

A jelentkezéshez egy fényképes 
önéletrajzot szíveskedjen küldeni a csa-

ladsegito@babolna.hu e-mail címre, vala-
mint várjuk érdeklődését a 

34-368-467 telefonszámon, vagy szemé-
lyesen a Zrínyi u. 15-ben. 
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Az ácsi tűzoltóság segítségével vágtak ki három nyárfát a 
Százszorszép Óvoda területén az elmúlt hónapban. A kivágásra 
koruk miatt volt szükség, de ugyanakkor allergén is volt mind-
három fa, fajtájuk jellemzőjeként. Miután az önkormányzat bal-
esetveszélyesnek ítélte meg a fákat, megrendelte kivágásukat. 
A munkadíj fejében a kivágást intéző vállalkozó a fát elvihette. 
A munkálatokat egy emelőkosaras járművel végezték el, mely 
Mórról érkezett városunkba. Természetesen a fák pótlására ta-
vasszal sort kerítenek. Az óvoda vezetőségével egyeztetve vá-
lasztják ki majd a legkedvezőbb fatípust az intézmény udvarára. 

A Hetes-major területén a Kőrisfa utcában két kétszo-
bás bérlakást épít az önkormányzat a Bábolna Városgaz-
da Kft. beruházásában. A mintegy 50 millió forint + áfa ér-
tékű épületek alapjait szeptember közepén rakták le, jelen-
leg már a belső munkálatok folynak. Az építők várhatóan 
december végére átadják az épületeket, a bérlők kiválasz-
tása pályázat útján történik.

A Rózsaerdő új családi házas övezetében láthatóan sza-
porodnak a lakóépületek. Az Akácfa és Hársfa utca építési 
telkei két kivétellel elkeltek, két újonnan épült családi ház-
ban már laknak. Ezért az önkormányzat közlekedésbizton-
sági és vagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve 18 
db semleges fehér színű led világítótestekkel ellátott közvi-
lágítási kandelábert építtetett 13 millió forint értékben. 

A bábolnai lakosok bizonyára tapasztalták, hogy a sport-

csarnok irányába tartó Deák Ferenc utcában felbontot-
ták az útburkolatot, csatornázási munkák folytak. A beru-
házásban a Gördülő Fejlesztési terv részeként előírt mun-
kálatok zajlottak, melyben mintegy 30 méteres szakaszon 
szennyvízvezetéket kellett cserélni. A feltárás során kide-
rült, hogy további munkálatokra van szükség, mert a tisztí-
tóakna is sérült. Lapunk megjelenésére remélhetőleg már 
végeznek a munkálatokkal.

Fényben pompázik esténként a város. Már az ünnepekre 
készülve 32 új kandeláber motívumot, díszvilágítást vásá-
rolt az önkormányzat, ezekből hetet a körforgalomban he-
lyeztek el, 25 elem pedig a banai úti lakótelep melletti ke-
rékpárúton látható. A körforgalomba szánt adventi koszo-
rú is megújult, a város ugyanis új adventi gyertyákkal ké-
szült, a tujákat pedig fényfüzérrel öltöztette ünnepi köntös-
be a település központi részén.

Újabb kovácsoltvasból készült köztéri alkotásokkal ör-
vendezteti meg városunkat Kővári Ferenc, aki hobbijá-
nak tekinti a „vasművességet”. Az alkotó nagyobb szabá-
sú művei közül a kerékpárokat ábrázolók Bábolna köztere-
it díszítik, de rengeteg kisebb-nagyobb, lakásban hasz-
nálatos és dísztárgyként szolgáló kovácsmunkája készült 
már el. Legújabb művei az egészségügyi központ előtt el-
helyezett, hőskort idéző kerékpár, valamint a Régi temető-
ben felállított mécsestartó, mely azon túl, hogy díszíti a he-
lyet, jó szolgálatot tesz azok számára, akik elhunyt hozzá-
tartozói nem Bábolnán nyugszanak. Feri bácsi felajánlot-
ta, hogy az új temetőbe is kovácsol egy mécsestartót, va-
lamint az ott található oszlopra készít egy nagy keresztet. 
A köz javára végzett tevékenységének itt még nincs vége, 
ugyanis már dolgozik a leendő szabadidőpark futópályái 
mellé kerülő stilizált futóalakok gyártásán.

Bábolna Város Önkormányzata ezúton szeretné kifejez-
ni Kővári Ferencnek köszönetét és megbecsülését, hogy 
munkájával hozzájárul a település képének egyedi meg-
formálásához.

KOVÁCSOLTVAS 
ALKOTÁSOK

TAVASSZAL PÓTOLJÁK A KIVÁGOTT FÁKAT

BERUHÁZÁSOK AZ 
ŐSZI-TÉLI 

IDŐSZAKBAN IS
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Közel háromszáz esemény történik Bábolnán évente. 
Mindezeket csak érintve vette górcső alá dr. Hováth Klára 
polgámester a november 29-ei közmeghallgatás alkalmá-
val, a Szabadidőközpontban. A közmeghallgatást törvényi 
előírás alapján kell megtartania a városvezetésnek, az alka-
lom lehetőséget teremt a közvetlen párbeszédre az önkor-
mányzat irányítói és a lakosság között. 

Az év legfontosabb eseményeiről egy televíziós összeállí-
tást nézhettek meg a jelenlévők, majd a városvezető a leg-
frissebb tudnivalókkal egészítette ki a látottakat. Beszámolt 
a tavalyi esztendő legfontosabb ügyeiről, az intézmények 
munkájáról, a sport, kultúra, szociális ügyek területéről, va-
lamint a jövőbeni fejlesztések előkészítő munkálatairól. Tá-
jékoztatta a lakosságot a jövőre induló beruházásokról is, 
melyekre immár másfél éve átgondolt stratégiával készül a 
város.

A szabadidőparki fejlesztés mintegy tízhektáros terület 
rehabilitációját jelenti, mely TOP-os pályázattal valósulhat 
meg. Ehhez szorosan kapcsolódik a strand- és fürdőépítés, 
mellyel egy háromhektáros terület kap idegenforgalmi je-
lentőségű funkciót. A közbeszerzés már folyamatban van, 
a metángáz-leválasztó kiserőmű kialakítása is pályázati for-
rásból jöhet létre. Régóta dédelgetett álmuk egy tanuszoda, 
amelyre már kormányzati ígéretet is kaptak, de ez az elkép-

zelés csak 2019-ben körvonalazódhat. 
Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, fontos feladat 

a megfelelő kivitelező kiválasztása és a szükséges forrás 
megszerzése.

Folyamatosan építkezik a város. Megoldódott az Akácfa 
utca közvilágításának ügye, a külső pusztára, Csemerhá-
zára autóbuszmegálló létesült, kátyúztatott az önkormány-
zat és jelzőtáblákat helyeztek ki. Épül két új szolgálati bérla-
kás is a Kőrisfa utcában, a megnövekedett építési igényt pe-
dig új földek kimérésével és közművesítésekkel elégítik ki. 
A régi, kommunális traktort újra cserélte a város. is. Hatvan 
millió forintot nyert Bábolna TOP forrásból az óvoda felújítá-
sára, ahol a korszerűsítések mellett fontos tény -, amit a vá-
rosvezető is külön kiemelt -, hogy bővíthetett az intézmény, 
tehát immár hat csoportban történik az óvodai ellátás.  

A lakosságtól kérdés alig érkezett, mely talán azt mutat-
ja, hogy a város vezetése jó úton jár. A végszó a karácsonyi 
ünnepekre szóló jókívánság volt, majd minden jelenlévő át-
vehette a 2018-as esztendőre szóló Bábolna naptárt, ben-
ne Varga János és Hantos Péter fotóival. A naptár átvehető 
a polgármesteri hivatalban. 

A naptár átvehető a Bábolnai Közös Önkormányzati 
Hivatalban ügyfélfogadási időben.

November 28-án, kedden tartotta so-
ron következő fórum ülését a Komá-
rom-Esztergom Megyei Foglalkozta-
tási Paktum, melyen ezúttal a nyugdí-
jas szövetkezetekkel és azok előnyei-
vel kapcsolatban hallhattak előadáso-
kat a résztvevő önkormányzatok és in-
tézmények képviselői. 

Dr. Szerencsés László, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökének, és Dr. Ve-
res Zoltán megyei jegyző köszöntő-
je után Dr. Becker Tibor ügyvéd tartott 
felvilágosítást a nyugdíjas szövetkeze-
tek foglalkoztatási lehetőségeiről. Mint 
elhangzott, a júliusban megalakult Kö-
zérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek szá-

mos előnyt kínálnak tag-
jaiknak. A közvetítésük-
kel munkát vállalók ha-
vonta heti 40-40 ledolgo-
zott óráért legalább 138 
ezer forintot kaphatnak, 
s ebből csupán 15 szá-

zalék személyi jövedelemadót kell fi-
zetniük. 

Varga Antal, a Takarékos Közérdekű 
Nyugdíjas Szövetkezet alapító tag-
ja a szervezet munkáját, jó gyakorla-
tait ismertette. Kiemelte, céljuk a lehe-
tő legtöbb kedvezmény elérése, ehhez 
azonban a vállalkozók partnersége is 
szükséges, akik ötleteikkel, javaslata-
ikkal segíthetik a nyugdíjasok munka-
vállalását.  

Ezt követően Szépvölgyi Nóra ügy-
félkapcsolati referens az Északi Szom-
szédok Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezet működését és jó gyakorlatait is-
mertette. Elmondta, a rugalmas foglal-
koztatás további előnyt jelent, a jelent-

kezők 4, 6 vagy 8 órát is dolgozhatnak 
naponta. Az is megoldás lehet, ha a 
cégek a nyugdíjas korhatárt elért mun-
katársakat visszafoglalkoztatják, azaz 
kedvező feltételekkel tovább végezhe-
tik munkájukat. 

Az idősekre alapozott gazdaságról, 
az EDV RTT Ezüst Gazdaság című, ma-
gyar-szlovák határon átnyúló együtt-
működéssel járó nyertes projektjéről a 
társaság igazgatója, Vasi Emma tartott 
tájékoztatást. Hangsúlyozta, a két or-
szágban nagy a kereslet az 50 feletti-
eknek alkalmas szolgáltatásokra, ezért 
az igényeik, az életminőségük javításá-
val kapcsolatos termékek nagy piaci 
lehetőséget rejtenek a gyártók és az in-
tézmények számára. A projekt kereté-
ben a különböző intézmények határon 
átnyúló együttműködését kívánják erő-
síteni, hogy ezzel is hozzájáruljanak az 
ezüst gazdaság szolgáltatásainak pro-
pagáláshoz, a szektor fejlesztéséhez.

BÁBOLNA FOLYAMATOSAN ÉPÍTKEZIK

F E L H Í V J U K
a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

2017. december 15-ig 
nyújtható be kommunális adó adónemben szűréseken való részvételről kiállított igazolás 

2017. évi adómentesség megállapítása céljából.
2018-ban 2017-re vonatkozó igazolás nem fogadható el!

ÚJ LEHETŐSÉG 
A NYUGDÍJASOK 

SZÁMÁRA
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Magyarország Kormánya az 
Idősügyi Tanács kezdeményezé-
sére – a szépkorúak iránti társadal-
mi megbecsülés kifejezéseképpen 
– 2008-ban megalkotta a szépko-
rúak jubileumi köszöntéséről szó-
ló kormányrendeletet. Ennek alap-
ján a szépkorú személy - 90. életé-
vüket betöltött és annál idősebb sze-
mélyek - köszöntésére 2009. január 
1-jétől van lehetőség.

Áder János köztársasági elnök és 
Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklap-
pal érkezett dr. Horváth Klára polgármester november 27-
én Nagy Jánosné Zrínyi utcai otthonába, hogy köszöntse őt 
a fent említettek értelmében. A látogatás külön érdekessé-
ge volt, hogy a szépkorú épp aznap ünnepelte 90. születés-

napját, az emléklap mellé városunk 
polgármestere stílszerűen mikulásvi-
rágot vitt ajándékba.

Nagy Jánosné Farkaskúton szü-
letett és nevelkedett hat testvérével 
együtt. A bábolnai iskolába gyalog 
jártak annak idején, nem volt köny-
nyű sorsuk. Házasságából három fia 
született, hat unoka és hat déduno-
ka színesíti hétköznapjait. Sajnos fér-
jét és gyermekeit is elvesztette már. 
A Bábolnai Állami Gazdaság magtá-

rában és húsüzemében dolgozott, de legtöbb idejét csa-
ládjának szentelte háztartásbeliként. 1969-ben épült csalá-
di házuk a Zrínyi utcában, ma is itt él egyik unokája és an-
nak családja körében. 

Egyre többen tesznek állampolgársági esküt városunk-
ban, így tett – családtagjait követve - Gál Szilvia is, aki no-
vember 24-én tehette le esküjét ünnepélyes ceremónia ke-
retében.

Gál Szilvia végigjárta a honosítás hivatalos ügyintézési 
folyamatát, majd örömmel jelent meg az ünnepélyes állam-

polgársági eskütételen a hivatalban. A Himnuszt családjá-
val együtt énekelte, majd dr. Horváth Klára polgármester 
felvezette az eskü szövegét. A fiatal hölgy ezután aláírásá-
val is nyomatékosította, hogy magyar állampolgár. A város-
vezető azt kívánta az esküt tevőnek, hogy a magyar állam-
polgárság megszerzése a magyar nemzethez való tartozás 
örömteli érzését jelentse számára. 

Gál Szilvia 1998-ban Csíkszeredán született, az erdé-
lyi havasokban. 2007 februárjában édesanyjával költöz-
tek Bábolnára. Az első osztály második félévét már a Bá-
bolnai Általános Iskolában kezdte meg, majd a komáromi 
Kempelen Farkas szakiskolában tanult cukrász szakon. A 
Krúdy Gyula szakiskola elvégzését követően az ácsi cuk-
rászdában helyezkedett el, azóta gőzerővel azon dolgozik, 
hogy Bábolnán saját cukrászdát nyisson, mert itt képze-
li el jövőjét.

Súlyos gondokkal küzdő emberekkel foglalkozni nap, 
mint nap kimerítő feladat, ezt teszik azonban sokan a szo-
ciális szférában, kinek képviselőit november 22-én köszön-
tötte az önkormányzat.  A segítők napja jó alkalom a kö-
szönetnyilvánításra, amit a Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont munkatársainak, a Magyar Vöröskereszt városi díjjal 
kitüntetett bábolnai alapszervezetének és két kiemelt ön-
kéntes véradónak tolmácsolt dr. Horváth Klára polgármes-
ter. A hála szavai közt elhangzott: Bábolna Idősbarát Ön-
kormányzati díjjal is büszkélkedhet, ami jól példázza a vá-
rosvezetés hozzáállását. 

Berkesné Szűcs Ágnes, a központ vezetője úgy fogal-
mazott: akikért dolgoznak, azok is gyakorta elismerik mun-
kájukat az örömükkel. Morovicz Józsefné vöröskeresztes 
titkár elmondta, hogy legutóbb nagyon sikeres véradást 
szerveztek 63 önkéntessel, köztük fiatalokkal. Ez munká-

juk eredményességére is rávilágít. Ezúttal két sokszoros 
véradó is az ünnepi asztalhoz ült. 

Dr. Horváth Klára szerint a bábolnai szociális háló egy 
maroknyi csapat, sokrétű munkájuk és felelősségteljes 
hozzáállásuk okán méltóak az elismerésre.

MEGBECSÜLÉS A SZÉPKORÚAKNAK 

CUKRÁSZDÁT
SZERETNE NYITNI

SEGÍTŐKRE MINDIG 
SZÜKSÉG LESZ
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Kivezetéses ellenőrzést tartott a megyei rendőrfőkapitány-
ság állománya megyénkben társzerveivel közösen novem-
ber 10-én az autópályán, városunk határában található pi-
henőhelynél. A rendvédelmi szervek nagy erőkkel végezték 
a feladatot. Az egyenruhások sikerrel zárták a napot, mi-
után a közlekedési szabálysértőkkel szembeni intézkedé-
seken túl egy nagymennyiségű illegális jövedéki terméket, 
több karton cigarettát és több táska alkohol tartalmú jöve-
déki terméket lefoglaltak. 

Horváth Zsolt, a NAV megyei EKÁER ellenőrzési osztályá-

nak vezetője elmondta, a kivezetéses ellenőrzés számukra 
hétköznapi feladat, melyben gyakorta érnek el hasonló si-
kereket.

A rendőrség az autópálya forgalmas szakaszaira vonat-
kozó fokozott ellenőrzései több megyére szóltak. Megyénk-
ben a közlekedési szabálysértéseket szankcionálták. A jobb 
oldali pályatesten migrációs ellenőrzés folyt, a baloldalon 
közlekedésrendészeti, ahol a sebesség-túllépésre, a nehéz-
tehergépjárművel szabálytalan előzésére, valamint a leálló-
sávon való közlekedésre irányult az ellenőrzés.

Kilenc kivezető gépjárművel dolgoztak a helyszínen, dé-
lelőtt egy helikoptert is bevetettek, illetve keresőkutyákkal 
vizsgálták át a megállított és a pályáról kiterelt gyanús gép-
járműveket.

A külföldi szabálysértőket nem kímélték, a jogszabályok 
betartása alól a külföldiek sem mentesültek. 22 személyt 
helyszíni bírsággal terheltek összesen mintegy 300 ezer fo-
rint értékben, húsz fő a postaládájában számíthat bírságot 
tartalmazó levélre gyorshajtásért, 31 kamionos előzés miatt 
kapott bírságot összesen mintegy 440 ezer forint összeg-
ben, egy személygépkocsival közlekedő magánszemély-
nek pedig igazán drága mulatság volt az útja aznap, őt 100 
ezer forintra bírságolták, miután a leállósávban előzött, és 
követett el közlekedési kihágást.

Szokatlan mozgolódás töltötte be az 
általános iskola auláját november 17-én. 
A Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkor-
mányzat ekkor tartotta ugyanis képvise-
lő és polgármester választását. Mintegy 
hatvan 14 és 18 év közötti fiatal járult a 
szavazóurnához, hogy leadhassa voksát 
az idei jelöltekre, akik az elmúlt évekhez 
hasonlóan most is két évre szóló mandá-
tumot szerezhettek.

A szavazás délelőtt vette kezdetét, az 
általános iskola diákjai lelkesen dobták 
be szavazataikat az urnába, melyet le-
zártak, majd délután ismét megnyitottak 
a középiskolás fiatalok számára. Az idei 
választáson hat képviselő- és egy pol-
gármesterjelölt indult. A szavazatok ösz-
szeszámlálását követően kihirdették az 
eredményt, mely szerint Török Márton 
lett a GYÖK új polgármestere 59 sza-
vazattal. Marci már az előző években is 
képviselőként tevékenykedett, így meg-
felelő tapasztalattal rendelkezik az ifjú-
ság közösségi ténykedésének terén. 

A képviselőjelöltek közül Gyécsek Mar-
cell 14, Konczi Tamás 53, Mátyás Kata 
40, Panák Zsófi 54, Panák Máté 26, míg 
Szabó Lotti 32 szavazatot zsebelhetett 

be, így összeállt az új grémium.
Az újonnan megalakult tisztségviselő 

gárda máris szinte kész tervekkel néz a 
jövő elé. Programjaikkal szeretnék meg-
mozgatni a helyi ifjúságot, rengeteg öt-
lettel készülnek a rendszeresen megtar-
tott gyűléseikre. A sportrendezvényeket, 
csapatversenyeket továbbra is szeret-
nék porondon tartani, emellett a kommu-
nikáción javítanának, hogy minél inkább 
fel tudják mérni a fiatalok igényeit. Terve-
ik között szerepel külföldi pályázatokon 
való részvétel is, erősítve a bábolnai és a 

világ más tájain élő tizenévesek kapcso-
latait. 

Bábolna Város Képviselő-testülete no-
vember 30-án megtartott ülésén dr. Hor-
váth Klára polgármester köszöntötte 
a régi és új GYÖK testület tagjait. Em-
léklappal köszönte meg a település ne-
vében az előző két évben tevékenykedő 
fiatalok munkáját, majd az új GYÖK-pol-
gármester és testület tette le esküjét. Az 
új grémium várhatóan december elején 
tartja majd hivatalos alakuló ülését.

ÚJ CSAPAT, 
ÚJ TERVEK

AUTÓPÁLYÁS RAZZIÁBAN 
MEGHIÚSULT CSEMPÉSZET
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Az általános iskolában egész évben 
fontos az egészségtudatosságra ne-
velés, de novemberben, az egészség 
hónapjában minden esztendőben ki-
emelt figyelmet szentelnek arra, hogy 
megismertessék és népszerűbbé te-
gyék az egészséges életmódot. Az el-
múlt évekhez hasonlóan idén is érde-
kes, szórakoztató elfoglaltságokkal 
igyekeztek becsempészni az egész-
ségtudatosságot a mindennapokba.

Az alsós évfolyamosok számára 
egész hetes programsorozattal készül-
tek, mely során minden napra különfé-
le, az egészséggel kapcsolatos elfog-
laltságot szerveztek a kicsiknek.

Az egészséghét színpompás és ízle-
tes zöldség- és gyümölcsszobrok ki-
állításával vette kezdetét, amire a ki-
csik otthon, egész családjukat bevon-
va készültek. Másnap pedagógusaik 
által készített, hozzáadott cukor és tar-
tósítószer mentes házilekvárokat ízlel-
hettek meg, a kóstolás után izgalmas 
feladványként pedig el kellett dönteni-
ük, vajon milyen gyümölcsből készül-
hetett az adott ínyencség. Különleges 
nassolnivalókat, például kölesgolyót 
is megismerhettek a gyermekek, ame-

lyek nagy sikert arat-
tak. 

Egészségünk meg-
őrzésében nagy sze-
repet játszik a sport is, 
így a mozgás szere-
tetének népszerűsíté-
se érdekében egy ze-
nés reggeli tornával in-
dították a napot, illetve 
a sportágválasztó nap-
ra is ellátogattak, ahol 
különféle mozgásfor-
mákat űző fiatalok mu-

tatkoztak be. A hét folyamán sor került 
az egészséges táplálkozással, higié-
niával kapcsolatos totó kitöltésére is, 
mely segítségével a mindennapokban 
is alkalmazhatják a tanultakat. 

A programsorozat egy különleges 
roadshow-val zárult, amikor a Győr+-
Média munkatársainak jóvoltából Kuka 
Berci látogatott el az iskolába, hogy 
a környezettudatos 
életmód elsajátításá-
ban segítse az ap-
róságokat. A forgó-
színpadszerű, játé-
kos program során 
megismerkedhettek 
a hulladékgazdál-
kodás és a szelektív 
hulladékgyűjtés fon-
tosságával. A külön-
böző állomások tel-
jesítésével élvezetes 
formában tanulhat-
ták meg a praktiká-
kat, melyek segítségével a jövőben nö-
velhetik környezetük tisztaságát.

A felső tagozatosok a sportágválasz-
tó nap keretében többféle mozgásfor-
mát ismerhettek meg, próbálhattak ki. 

Az általános iskola testnevelő tanárai a 
mindennapokban is nagy figyelmet for-
dítanak a sport szeretetének népszerű-
sítésére, hiszen segítségével fegyel-
met, rendszerességet és kitartást sajá-
títhatnak el a tanulók, amelyekre majd 
az életben is szükségük lesz. A sport-
ágválasztó nappal a mozgásformák 
sokszínűségével találkozhattak, hiszen 
a már ismert egyéni és csapatsportá-
gak - például a labdarúgás és a teke 
- mellett bemutatkoztak kevésbé elter-
jedt mozgásformák is, mint a lövészet, 
a versenykerékpározás, íjászat, vagy a 
légtorna. Ezeket a nap folyamán ki is 
próbálhatták a gyermekek. 

A sportos programok után védőnők 
és szakemberek előadásait tekintették 
meg, melyek fő témájaként az egész-
ségkárosító szenvedélyek megismeré-
se és az ezektől való függőség meg-
előzése tűnt fel. A nap zárásaként tré-
fás műsorokkal szórakoztatták egy-

mást az osztályok, a kreatív produkci-
ókba természetesen az egészséget és 
az eddig tanultakat is belecsempész-
ték, bizonyítva, hogy az egészségtuda-
tos nevelés elérte célját. 

Két kisteherautónyi mennyiségű elektronikai hulladék gyűlt 
össze a Százszorszép Óvoda őszi gyűjtési akciójában. Novem-
ber 9-én az intézmény nyitva tartási idejében szülők és magán-
személyek is leadták az otthonokban fellelt rossz háztartási gé-
peket, hajszárítót, hűtőt, informatikai berendezéseket. Az óvo-
da a Bábolnai Közhasznú Alapítványon keresztül egy meghatá-
rozott összegre cserélheti a felesleggé vált, már használhatat-
lan begyűjtött elektronikai eszközöket. Megállapodásuk szerint 
évente két alkalommal szerveznek ilyen alkalmat, melynek kö-
szönhetően éves negyvenezer forint összeghez jutnak, mely-
ből a csoportok játékait és szemléltető eszközeit fejleszti. Li-
pótné Horák Valéria intézményvezető elmondta, a mostani őszi 
alkalom tényleg sikeresnek mondható, mert két kistereautóval 
szállították el a leadott berendezéseket.

MINDENNAP EGÉSZSÉGESEN!

PÉNZRE VÁLTOTT ROSSZ HŰTŐ 
ÉS HAJSZÁRÍTÓ
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A tanév előrehaladtával ismét közeledik a pillanat, amikor 
az általános iskola végzőseinek döntést kell hozni a tovább-
tanulásról. Városunk iskolája igyekszik mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok min-
den segítséget és megfelelő információkat kapjanak jövőbe-
li terveikhez. 

Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelős pedagó-
gus tapasztalata szerint a fiatalok sokszor tanácstalanok 
a döntésben, ezért már a legkisebbek számára is szervez-
nek pályaorientációs napokat, programokat, melyekkel meg-
könnyíthetik a választást és a diákok megismerkedhetnek a 
különféle szakmákkal, foglalkozásokkal. 

A pályaválasztási szezon a nyolcadik osztályosok számá-
ra pályaorientációs tesztek kitöltésével kezdődött, amiket ez-
után szakemberek elemeztek ki és mindenkit személyre sza-
bott tanácsadással segítettek tervei és céljai kialakításában. 
November 10-én Tatabányára, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Pályaválasztási Kiállításra utaztak, ahol megismerked-
hettek megyénk középiskoláinak lehetőségeivel, és gya-
korlati bemutatókat is láthattak a különféle gimnáziumok, 

szakgimnáziumok és szakközépiskolák által nyújtott képzé-
sekről, szakmákról.

Egy héttel később került sor a már hagyománynak számí-
tó sulibörzére az iskola művészeti termében, mely alkalom-
mal elsősorban a győri középiskolák mutatkozhatnak be. Ez-
úttal 15 tanintézményt ismerhettek meg a diákok és szüle-
ik, melyek nagy népszerűségnek örvendtek, hiszen a közle-
kedés könnyedsége miatt Győr városa mindig is kedvelt cél-
pont volt az iskolaválasztás terén.     

A pályaválasztási procedúra egészen májusig kitart. No-
vember 28-án megtartották a pályaválasztási szülői értekez-
letet, amikor a teljes továbbtanulási eljárás menetéről tájé-
koztatták az érintetteket. Ekkor jelentkezhettek a központi fel-
vételi vizsgákra is, melyekre januárban kerül sor. Ezután veszi 
kezdetét a szóbeli és gyakorlati felmérések időszaka, majd 
végül márciusban megismerhetik az ideiglenes felvételi sor-
rendet, ami után még lehetőségük van változtatni a koráb-
ban elküldött jelentkezésen. Ezután már izgatottan várhatják 
majd a kiválasztott középiskola végleges felvételi határozatát, 
mely április végén, május elején fog megérkezni. 

2018. január 20. 
Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2018. január 20., 10.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolya-

mos gimnáziumokban.
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentke-
zők számára az érintett intézményekben. 

2018. január 25., 14.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. évfolya-

mos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, 
valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba je-
lentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos 
ok miatt nem tudtak részt venni. 

2018. február 8.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 

a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. 

2018. február 19.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapo-

kat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példá-
nyát pedig a Hivatalnak.

2018. február 22 - március 13.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás ke-

retében. 

2018. március 14.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2018. március 21-22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általá-

nos iskolában. 

2018. március 23.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az ere-

deti, korábban beküldött tanulói adatlap második példá-
nyát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a 
Hivatalnak. 

2018. április 27.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvétel-

ről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és 
az általános iskoláknak. 

2018. május 7-18.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános fel-

vételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál keve-
sebb tanulót vettek fel. 

2018. június 1. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljá-

rás befejezése a fenntartónál. 

2018. június 18.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló ál-

landó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint 
a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi 
a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye terü-
letén működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köz-
nevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezett-
ségének teljesítése érdekében.  

2018. június 21-23.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelé-

si és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 
meghatározott időben.

A DÖNTÉS A KEZÜKBEN VAN

PÁLYAVÁLASZTÁSSAL ÉS FELVÉTELI 
ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS IDŐPONTOK
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Műtéthez készítették fel az egyik bá-
bolnai kisdiákot osztálytársai, november 
10-én, akiken az osztályterem környe-
zetében ezúttal nem is tűnt olyan ijesz-
tően a zöld műtős ruházat. A kisfiú ha-
sára rajzolt, képzeletbeli anyajegy eltá-
volítását dr. Németh Dániel általános se-
bész irányította. A Bábolnai Általános Is-
kolában ugyanis november 10-én első 
ízben pályaorientációs napot tartottak, 
mely alkalom a szakmák bemutatására 
volt hivatott, és, ami az említett játékos 
műtétre is lehetőséget teremtett. Úgy 
tűnt, a srácok szívesen beadták volna 
az érzéstelenítő injekciót az asztalon ne-
vetgélő osztálytársuknak, persze az or-

vosi beavatkozást szerencsére csak a 
fantázia szülte. Dr. Németh Dániel fiatal 
sebészorvos csak egy volt azok közül 
a helyi illetőségű látogatók közül, akik 
meghívást kaptak előadóként a prog-
ramra. 

Az intézmény tantestülete főképp az 
idejáró gyerkőcök szüleit, hozzátarto-
zóit kérte fel, hogy mutassák meg szak-
májuk, hivatásuk fortélyait, meséljenek 
gondolatébresztő történeteket, és lát-
tassák a munka világát, választott foglal-
kozásuk elvárásait, előnyeit és akár hát-
rányait. 

Csomó Zsuzsa tanítónő úgy fogalma-
zott, azért csatlakoztak a pályaorientáci-

ós törekvéshez, mert véleményük sze-
rint már az alsós évfolyamokban is idő-
szerű a pályaválasztásról beszélgetni. A 
tanítónő arra is rávilágított, a kicsik gyak-
ran dédelgetnek romantikus álmokat le-
endő szakmájukat illetően. A fiúk kato-
nák, hősök, a lányok énekesnők vagy 
gyakran állatorvosok szeretnének len-
ni. Az álmokat azonban a felsős évek-
ben, hetedikben és nyolcadik osztály-
ban már mindenképp meghatározott el-
képzelésekre kell váltani, hiszen a vá-
lasztott középiskolát hamarosan meg 
kell nevezniük. A pedagógusok termé-
szetesen terelgetik a gyerekeket érdek-
lődési körüknek és tanulmányi eredmé-
nyeiknek megfelelő irányokba, mert kel-
lő gondot fordítanak a pályaválasztás-
kor adódó kérdések megválaszolására.

A sebészorvos, egy vegyész és egy 
katona előadásán túl a gyerekek talál-
kozhattak Miskolczi Julianna sportlö-
vővel, aki a hivatásos sportolói karrier-
jét és edzői tevékenységét mutatta be, 
Németh Kristóf gépészmérnök a napja-
inkban keresett műszaki utakat vetítet-
te előre. Lázár János drónpilóta a profi 
filmforgatások világába kalauzolt, és a 
hiányszakmák közül egy apuka a pékek 
mindennapjairól mesélt az információra 
éhes hallgatóságnak.

SZÜLŐK MESÉLTEK A JÁTÉKOS SZAKMABÖRZÉN
PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP AZ ISKOLÁBAN

Már az adventi időszakra hangolódva nyitotta 
meg kapuit november 16-án városunk óvodájá-
ban az emeleti galéria legújabb kiállítása. Ezút-
tal Fésűs Nikoletta saját készítésű karácsonyi 
ajándéktárgyait tekinthették meg az apróságok, 
akik lelkesen nézegették a gyűjtemény szebbnél 
szebb darabjait. A koszorúk, festett poharak és 
decoupage technikával készült képek, gyertyák 
mellett gyönyörű ékszereket is megtekinthettek. 
Az alkotó az egyes darabok elkészítési módjának 
fortélyait is megosztotta a csöppségekkel.

 Fésűs Nikoletta munkái nem ismeretlenek a 
helyiek számára, a karácsonyi vásárok és a Ter-
melői Piac rendszeres résztvevője. Célja a kéz-
műveskedés népszerűsítése, mellyel immár 10 
éve foglalkozik. Kezdetben ékszereket készített, 
üveglencsés nyakláncaival sokaknak szerzett 
már örömet. Újabban a horgolással és a filcvar-
rással kezdett el ismerkedni, a karácsonyi vára-
kozáshoz kötődő alkotásai, ajtódíszei és adventi 
koszorúi a tárlatban is helyet kaptak.

 Nikoletta gőzerővel és számos ötlettel készül 
az idei ünnepi vásárra is, gyönyörű munkái aján-
dékként, a karácsonyfa alatt is jól mutatnak. 

AZ AJÁNDÉKOZÁS ÖRÖME
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Katalin napjához szerelmi jövendölést és időjóslást is köt a népi hiedelem. 
Az asszonyoknak ilyenkor sem seperni, sem kenyeret sütni nem volt szabad. 
A tiltást megfogadták a bábolnaiak, ők mind ezek helyett inkább mulattak. A 
jeles nap alkalmából november 25-én jótékony célú Katalin bált szerveztek a 
Szabadidőközpontban. 

A szombat esti program nyitányán Lipótné Horák Valéria intézményvezető 
köszöntötte az egybegyűlteket, akiket a jószándék és az adakozó kedv hívo-
gatott a mulatságba. Indító műsorszámként a tárkányi mazsorettek szórakoz-
tatták a bálozókat, majd jó szokás szerint most is fellépett egy nevelőkből és 
szülőkből álló rögtönzött formáció. A közönségnek ajándékba szánt produkci-
óban kockás ingben és farmernadrágban táncolták a vadnyugati ritmust. 

Ezen az estén minden a felajánlásról szólt, a tombolatárgyakat is adakozás-
sal gyűjtötték össze. Az intézményvezető örömére, mintegy hatszáz tombolaszelvény fogyott. A báli bevételből, a pénza-
dományokból és támogatói jegyekből pedig az óvodásoknak vásárolnak majd a modern kornak megfelelő játékokat és 
eszközöket. A báli bevételből gyermekprogramok szervezésére is jut majd.

Egy héttel ad-
vent előtt már ösz-
szegyűlt a város 
ünnepelni vágyó 
lakossága a felál-
lított Betlehemnél. 
Az Idősek Klub-
ja volt a hangu-
latfelelős, a helyi 
nyugdíjasok mű-
sorát Kós Ferenc-
né szavalatai ve-
zették fel. A közös 
éneklés természe-
tesen nem maradt 
el, sorra csendül-
tek fel az ünnep-
várás dalai.

A SZÁZSZORSZÉP ÓVODA JAVÁRA MULATTAK

Világító lámpások végeláthatatlan sora borította fénybe 
városunkat november 10-én. Ekkor tartotta ugyanis már ha-
gyománynak számító Márton-napi felvonulását a Százszor-
szép Óvoda és Bölcsőde. A vigasságot egész héten át tartó 
készülődés előzte meg, melynek lezárásaként a délután fo-

lyamán szüleik és óvónőik segítségével az apróságok elké-
szíthették saját lámpásukat. 

 Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elárulta, a 
gyermekek mindig nagy lelkesedéssel várják a rendezvé-
nyeket, melyekre készülvén rengeteg tudást szerezhetnek 
hagyományainkról jeles napjainkról. Ezúttal is buzgón gya-
korolták a Márton-naphoz kapcsolódó verseket, mondóká-
kat, miközben előkészítették a pénteki lámpáskészítéshez 
szükséges alapanyagokat. 

Természetesen a szülők sem maradnak ki a kreatív mun-
kából, ezt bizonyítja, hogy az ovi által idén is meghirdetett 
tökfaragó versenyre számos szebbnél szebb alkotás érke-
zett. A kicsik szorgosan segédkeztek a faragásban, így iga-
zán ötletes munkák kerültek kiállításra. A legkreatívabbnak 
Szollinger Ádám és családja rendőrautós tökje bizonyult, a 
második helyen Mészáros Szofi és családja „Csingiling”-je 
állt, míg a harmadik helyezést Töltési Emília és családja pil-
langós alkotása nyerte el. 

 Miután a nap nyugovóra tért, kezdetét vette az igazi vigas-
ság. Óvónőik izgalmas árnyjátékkal kedveskedtek a lurkók-
nak, „Az alma” című mesejáték nagy sikert aratott az apró-
ságok körében. 

Ezután mindenki meggyújtotta kis lámpását, majd kicsik 
és nagyok együtt vonultak a körforgalomhoz, ahol már várta 
őket az elmaradhatatlan libazsíros kenyér és forró tea.           

LIBASORBAN 
VONULTAK
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A lovasiskola hagyományai közt a szalagavató az egyet-
len olyan esemény, ahol a ló egyáltalán nem jut szerephez. 
November 11-én megtartott szalagavató eseményük meg-
mutatta, hogy a tanulók küllemben és lelkileg is megszépül-
ve várják a felnőtté válás jelképes alkalmát. A sportcsarnok-
ban tartották meg a díszes ceremóniát szülők és hozzátar-
tozók társaságában, az önkormányzat támogató hozzáál-
lása jóvoltából.Körmendi Csaba igazgató elmondta: négy 
osztály 62 diákja ünnepelt a jeles, sorsfordító napon.

- A szalag a felnőtté válás jelképe, amit büszkén vi-
selnek a diákok az esemény után is. Jelezve azt, hogy ők a 
„nagybetűs” életbe tartanak, mondta el az igazgató.

A szalagtűzés szép ceremóniáján túl a tanulók osztálykö-
zösségükben műsort adtak, megköszönve az eddig kapott 
támogatást tanáraiktól. A szülők büszkén figyelték a műsor-
számokat és a klasszikus tánccal fűszerezett koreográfiá-
kat.

Az esemény hivatalos része a szülőkkel való tánccal záró-
dik. A szép gesztus és különleges hagyomány kifejezetten 
a család fontosságát emeli ki, szavak nélkül. A szalagava-
tó után a diákok élete nem lesz könnyebb, sőt, számos aka-
dály vár még rájuk, míg elvégzik iskolai tanulmányaikat, és 
teljesítik annak minden kitűzött és kötelező elvárását.

ÚTRAVALÓ SZALAG A GALLÉRJUKON

HAT ÚJ VÉRADÓ IS 
ADAKOZOTT

November 2-án véradó alkalom volt a kisiskola torna-
termében, amit ezúttal sikerként könyvelhetett el a Ma-
gyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete. Szedlacsek-
né Buza Ildikó, a szervezet vezetője szívhez szóló felhívás-
sal invitálta a véradókat, talán ezért lehetett, hogy a koráb-
binál sokkal többen szívügyüknek tekintették az életmentő 
véradományt. A Magyar Vöröskereszt helyi alapszerveze-
te által irányított véradás 14 órától 18 óráig tartott.  63 se-
gítő szándékú véradó jelent meg, akik közül hét főt szűrtek 
ki, többnyire vérszegénységgel. Tudni kell, hogy ez nem 
jelent feltétlenül betegséget. A véradást megelőző egész-
ségügyi szűrés azonban sokaknak megmutatja a kimerült 
állapotot, vagy a nem kielégítő táplálkozást. A véradás te-
hát ilyen formán ellenőrző szerepű. 

A korábbi véradásokhoz képest igen magas számban 
jelentek meg a véradók. Szedlacsekné Buza Ildikó azt is 
örömmel nyugtázta, hogy a 63 véradó közt hat új felaján-
lót is köszönthettek. Megnyugvásra adhat okot az is, hogy 
akadt olyan fiatal is, aki szülővel érkezett, mely arra vilá-
gított rá, hogy fontos a példamutatás. A vért a Tatabányai 
Vérellátó Központ munkatársai vették le és szállították el. 
Érdekesség, hogy két messzebbről érkezett véradó, sofőr-
ként, útközben adott vért. Ők az irányított véradást igényel-
ve kívántak segíteni egy ismerősüknek.

A következő véradásra várhatóan kora tavasszal kerül-
het sor.

Kedves Olvasók! 
Kedves Helytörténeti 

Gyűjteményt Látogatók!

A karácsonyi ünnepekre való tekintet-
tel december 19. és december 30. kö-
zött a Városi Könyvtár és a Helytörténeti 
Gyűjtemény is zárva tart.

Utolsó nyitvatartási nap a könyvtárban 
december 16. (szombat), az új évben 
pedig 3-ától (szerda) várunk mindenkit 
sok szeretettel.

A Helytörténeti Gyűjtemény utoljára 
december 12-én, először pedig január 
9-én látogatható.

Minden kedves látogatónak kellemes 
ünnepeket kívánunk!

Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és 
Sportközpont dolgozói
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KARÁCSONYI 
TÖRTÉNETEK KICSINEK

Bera Károly: Télapó itt van

Hans Christian Andersen: 
A fenyőfa (DVD)

Hans Christian Andersen: 
A hóember (DVD)

Hans Christian Andersen: 
A hókirálynő (DVD)

Hófehér karácsony (CD)

Karácsony csillaga 

Karácsony tizenkét napja

Marék Vera:
Télapó és ezüstmackó

Thomas Brezina: 
Viharos karácsony

KARÁCSONYI 
TÖRTÉNETEK NAGYOKNAK

Agatha Christi: 
Poiro karácsonya (DVD)

Charles Dickens:
Karácsonyi ének

Daniel Steel: Csoda

Egy csésze vígasz karácsonyra

Fejős Éva:
Karácsony New Yorkban

John Sandford:
Karácsonyi rémek

Karácsony ideje

Sajó András:
Karácsonyi merénylet

Tabák István: Karácsonyi ének

KARÁCSONYI 
KÉSZÜLŐDÉS

Csillogó karácsonyi
díszek puffadó és
csillámos festékkel

Gordon Ramsay:
Karácsonyi készülődés 

Gordon Ramsay-vel

Karácsonyi ablakdíszek

Karácsonyi díszek
természetes anyagokból

Karácsonyi papírhajtogatás

Méhviasz díszek

Papírangyalkák

Szalmacsillagok

Új karácsonyi üvegfestés

K A R Á C S O N Y I  K Ö N Y V A J Á N L Ó
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Párterápia című darabjával szórakoztatta novemberben a 
bábolnai közönséget a Budapesti Belvárosi Színház, akik a 
helyben elindított színházi bérletsorozat keretében érkeztek 
Bábolnára. A társulat a Párterápia című darabját már hetve-

nedik alkalommal vitte színpadra, előadásmódjával bebizo-
nyította, hogy a vidéki színpadokon is magabiztosan érvé-
nyesülnek még a kisszínházi formációval is. 

A Párterápia házaspárjának életéből már rég eltűnt az első 
évek izgalma. Ismerős a helyzet: valami végleg elveszett, és 
mielőtt végleges döntést hozna, egy utolsó kísérletképpen 
szakemberhez fordul a férfi és a nő. Az orvos munkához lát, 
frenetikus helyzetek, mulattató fordulatok és meglepetések 
során ismerjük meg már nem is csak a páciensek, hanem 
maga a pszichiáter életét is. Glattauer vígjátéka nagy em-
berismerettel és virtuozitással sodorja nézőjét a hősökkel 
együtt a jövő meglepetései felé...

Olyan történeteket és helyzeteket vittek színpadra, melye-
ket a legtöbb ember megél házassága ideje alatt. Nem volt 
tehát nehéz dolga a nézőknek, csak rá kellett ismerni saját 
valóságos élményeire. 

Balla Eszter, Mészáros Máté és Debreczeny Csaba alakí-
tották a három szereplőt, akik a hétköznapi életből vett figu-
rák voltak, akárcsak bármelyikünk.

ÉLETÍZŰ SZÍNHÁZI PRODUKCIÓ
A PÁRTERÁPIA

Lejárt diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén le-

járt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi el-
látásra más jogcímen sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-tól egészségügyi szol-
gáltatási járulékot kell fizetnie. 

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 
31-ig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár ele-
jén fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, 
illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az 
egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-tól (a diákiga-
zolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási já-
rulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 110 forint, naponta pedig 
237 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésőbb december 30-ig, azaz az 
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát (decem-
ber 15-öt) követő 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a 
17T1011 jelű adat- és változás-bejelentő lapon. A nyomtatvány a 
www.nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújtható ügyfélkapun 
keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán, illetve szemé-
lyesen az ügyfélszolgálaton. 

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. 
napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egész-
ségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őster-
melőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedé-
si számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229. Átutalás-
kor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási já-
rulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyá-
sával – más személy vagy szervezet fizesse meg.

A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban 
a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon lehet érdeklődni, il-
letve a NAV honlapján további hasznos információk találhatók a 
17T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában és a 91. számú infor-
mációs füzetben.

Magyarországon nagy érdeklődés fogadta a római kor-
ból Pannóniából származó Seuso kincseket. Az ország kü-
lönböző városaiban állítják ki őket. Novemberben Székes-
fehérvár volt a helyszín, ahol a nagy érdeklődésre való te-
kintettel nehéz volt időpontot foglalni. Az iskola helytörté-
neti szakköre, Veresné Szkocsek Mária vezetésével, no-
vember 18-án járt a helyszínen. Itt a Romkertben előbb a 
magyar királyok temetkezési helyéül szolgáló székesegy-
ház romjait, illetve királysírjait tekintettük meg, majd kisebb 
sorban állás után bejutottunk a Szent István Múzeumba.

Igényesen kialakított látványos vitrinekben, szenzációs 
ezüst tárgyakat láthattak  diákjaink. Ezt követően egy mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a múzeum 
különtermében.

Interaktív foglalkozás keretében kérdéseket tettek fel a lá-
tottakkal kapcsolatban, vizsgáztatva a gyerekek megfigye-
lőképességét, és próbára téve a történelem órákon szerzett 
rómaiakkal kapcsolatos ismereteiket. Szerencsére jó meg-
figyelőknek és a történelem ismeretében is jártasaknak bi-
zonyultak diákjaink. Ezt követően  a római társadalom kü-
lönböző rangú tagjainak öltözeteit is kipróbálhatták. Élmé-
nyekkel gazdagon tértünk haza. Jellemző a nagy érdeklő-
désre, hogy közel 45 felső tagozatos  tanuló tartott velünk. 
Az előző  kirándulás során Tatán jártunk a csillagvizsgáló-
ban, majd Szőnyben egy lovas farmon. Ott honfoglalás-ko-
ri szokásokról láthattunk bemutatót. Reméljük, a következő 
hónapok során is hasonlóan változatos programok várnak 
ránk, és ismét sok kíváncsi tanuló szerez ismereteket szű-
kebb hazánk látnivalóiról és azok történetéről.

Veres Z.

BÁBOLNAI DIÁKOKKAL A 
SEUSO KINCSEK NYOMÁBAN   
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Kedves Színház 
Látogatók!
Következő előadásunk 

január 18-án (csütörtök)
18 órától 

lesz a Szabadidőközpontban. 

A Hyppolit, a lakáj 
című zenés vígjáték kerül 

bemutatásra a szigetszentmiklósi 
Sziget Színház előadásában.

Jegyeket a Bábolna Városi 
Könyvtárban lehet megvásárolni 

január 3-ától (szerda), nyitvatartási 
időben. Ára: 1.000 Ft.

Minden kedves érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy a bábolnai hulladékudvar

ez évi utolsó nyitvatartási napja 
december 16.

K E D V E S
B Á B O L N A I A K !

Szeretettel várunk
mindenkit az adventi

vasárnapon

december 17-én 

KÖZÖS ÉNEKLÉSRE
VÁROSUNK

BETLEHEMÉHEZ,

melyet a katolikus
templom előtt
állítottunk fel.

Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Pe-
resztegi Zsuzsanna felhívják az érintettek 
figyelmét, hogy decemberben a karácso-
nyi ünnepekre való tekintettel nem tarta-
nak ingyenes gazdasági tanácsadást. Leg-
közelebb várhatóan 2018. január 29-én ve-
hetik igénybe a fent említett szolgáltatást.

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
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ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Advent   lélekben való felkészülés Karácsonyra, 

Jézus születésének  ünnepére

December 10-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
advent 2. vasárnapja                     10.45 szentmise

December 17-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
advent 3. vasárnapja                     10.45 szentmise

December 23-án szombaton 8:00 órakor  szentmise: 
                   ácsi katolikus templomban

December 24-én délelőtt nem lesz szentmise, csak este!

December 24-én vasárnap 21.40 karácsonyi énekek, 
SZENTESTE   Jézus születése zene, vers
 22.00 ünnepi szentmise

December 25-én hétfőn 10.00 rózsafüzér imádság
Karácsony 1. napja                     10.45 szentmise

December 26-án kedden 10.00 rózsafüzér imádság
Karácsony 2. napja                     10.45 szentmise

2018. január 1-én hétfőn 10.10 rózsafüzér imádság
Szent Család ünnepe, Újév                     10.45 szentmise

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 
MINDEN BÁBOLNAI  LAKOSNAK !

 A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetősége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné (elérhetősége: 20/5123-560)
Kántor: Drávai Veronika (elérhetősége: 30/7490-667)

A szentmisék időpontja változhat. 
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Kegyelemteljes   karácsonyi  ünnepeket  kívánunk!!!!

A Bábolnai Katolikus Egyházközség 
köszönetnyilvánítása

A Bábolnai Katolikus Egyházközség nevében szeretném megköszönni mindazoknak a támogatá-
sát, akik ebben az évben is segítették egyházközségünk fennmaradását, működését. Köszönjük az 
anyagi támogatást, a virágokat, az egyéb hozzájárulást, a befizetett egyházi adót, valamint az 1 %-os 
adótámogatást. Külön köszönjük önkormányzatunk, valamint a kedves hívek adományait.
Köszönjük még a húsvéti tartós élelmiszercsomagok összeállításához nyújtott anyagi és egyéb se-

gítséget. Karácsonyi csomagok összeállításához is várjuk a felajánlásokat, melyeket a karácsony előt-
ti héten szeretnénk kiosztani a rászoruló családoknak.
Köszönetünket fejezzük ki a Bábolnai Városi Televízió dolgozóinak egész éves áldozatos munkájáért.
Kérném a kedves katolikus híveket, hogy akik még nem fizették be az idei egyházi adót - csekk hiá-

nya, vagy egyéb okok miatt - legyenek szívesek rendezni azt. 
Bábolnai Egyházközségünk nevében áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, 

boldog új évet kívánunk!

Gergely Lajosné
Bábolnai Katolikus Egyházközség nevében

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 17. –  Vasárnap, Advent 3. vasárnapja 11 óra

DECEMBER 24. –  Vasárnap, Advent 4. vasárnapja 11 óra
     Gyermekműsor

DECEMBER 25. –  Hétfő, Karácsony 21 napja 11 óra
     ÚRVACSORA

DECEMBER 26. –  Kedd, Karácsony 2. napja 11 óra

DECEMBER 31. –  Vasárnap Óévbúcsúztató hálaadás 
     11 óra

2018. JANUÁR 1. –  Hétfő, Újévi könyörgés 11 óra

JANUÁR 7. –  Vasárnap 11 óra

JANUÁR 14. –  Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Simon Norbert református  lelkész
Elérhetősége: 30/336-3734    Parókia: 34/597-459

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
DECEMBER 17. –  Vasárnap 15 óra

DECEMBER 25. –  Hétfő 15 óra
     Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet 

2018. JANUÁR 7. –  Vasárnap 15 óra

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

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.
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A megyei települések, a helyi értéktár bizottságok és az 
önkéntesek valóban büszkék lehetnek gyűjtőmunkájukra, 
hiszen a csütörtökön elfogadott 6 értékkel együtt az Érték-
tár már 101 megyei kincset számlál. A gyűjtőmunkában a 
települések közül kiemelkedően teljesített Esztergom, Ko-
márom és Tata. Utóbbi rendelkezik ugyanis a legtöbb me-
gyei értékkel – 15 javaslatukról született pozitív döntés, 
Esztergom és Komárom pedig a települések között a leg-
több, 46-46 darab összegyűjtött értékkel – ebbe beletartoz-
nak a helyi, a megyei értékek és az emlékművek is – büsz-
kélkedhet. A bizottság a továbbiakban is folytatja a gyűjtő-
munkát, várják a vonatkozó javaslatokat, ugyanakkor az el-
fogadott települési értékeket is, melyeket folyamatosan el-
érhetővé tesznek a www.kemertektar.hu weboldalon. 

Az ülésen dr. Veres Zoltán megyei jegyző további jó hírrel 
is szolgált: a nyertes HUNG 2017 pályázatnak köszönhe-
tően december elején Oroszlányban egy olyan nagysza-
bású rendezvényt valósítanak meg, melyen a megyei érté-
kek mellett a nemzetiségi kincsek kerülnek majd a közép-
pontba. Az érdeklődőket és a meghívott vendégeket inter-
aktív értéktár kiállítással várják, a számos program mellett 
pedig átadásra kerülnek a legutóbb elfogadott értékek em-
léklapjai is. 

A bizottság legutóbbi ülésén az alábbi javaslatokról ho-
zott döntést: 

• Ászári Asszonyfektető
• Arborétum- Híres lovak emlékhelye (Bábolna)
• Öreg akácfa a Ménesbirtok udvarán (Bábolna)
• Táti Német Nemzetiségi Dalkör
• Táti Mazsorett és Formációs Tánccsoport
• Kesztölci Szent Kelemen templom mozaik oltárképe

TÖBB MINT SZÁZ 
MEGYEI ÉRTÉKET 

SZÁMLÁL AZ ÉRTÉKTÁR
AZ ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG CSÜTÖRTÖKÖN 

TARTOTTA SORON KÖVETKEZŐ ÜLÉSÉT, 
MELYEN ÚJABB 6 ÉRTÉKET VETTEK LAJST-
ROMBA – ÍGY A FELVETT ÉRTÉKEK SZÁMA 

MÁR TÚLLÉPTE A SZÁZAS KÜSZÖBÖT. 

December 4-től az E.ON 
ügyfélszolgálat telefonszámai 

megváltoznak
 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendele-

te alapján, 2017. év végén megszűnnek a 
Magyarországon használt 06-40-es előhívójú „kék 
számok”. Ez a változás az E.ON telefonos ügyfél-
szolgálat elérhetőségeit is érinti, a vállalat felhívja 

a lakosság figyelmét a változásra.

 2017. december 4-től az E.ON lakossági ügyfelei 
a következő telefonszámokon intézhetik ügyeiket.

 vezetékes telefonról:
áram lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 400
gáz lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 401

mobil telefonról:
 áram lakossági ügyfélszolgálat:

20/30/70 45 99 600
gázhálózati ügyfélszolgálat: 

20/30/70 45 99 711

 A telefonos ügyfélszolgálat továbbra is munkana-
pokon reggel 7.30 és este 20.00 óra között 
fogadja folyamatosan a megkereséseket.

 A közigazgatási ügyfelek részére fenntartott 
ügyfélszolgálati telefonszámok 2018. január 1-től 

változnak meg:

az E.ON Közigazgatási vonal a 06 80 262 000-ás 
számon érhető majd el

az E.ON Közvilágítási hibabejelentő 
új telefonszáma 06 80 200 636

 Az E.ON Közigazgatási vonalon munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között,

pénteken 8.00-13.30-ig várjuk
közigazgatási ügyfeleink megkeresését.

 E.ON Hungária Zrt.
Marketing és  Kommunikáció

Kapcsolat: 
Varga Ivett: +36 30 827 4913

Email: ivett.varga@eon-hungaria.com 

M E G H Í V Ó
a Bábolna Városi Sportcsarnok szervezésében

Antos Csaba emlékére rendezendő
IX. serdülő kézilabda tornára.

Időpont: 2017. december 16. (szombat) 10 óra
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok

Résztvevő csapatok: Bábolna SE, Bőny SE, Mocsa SE, 
Öttevény SE.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, 
jó szurkolást, kellemes időtöltést!
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Élvonalbeli csapattal találkoztak focistá-
ink a megyei első osztályú labdarúgó-baj-
nokság 13. fordulójában. A tavalyi bajnok, 
jelenleg 3. helyezett Vértesszőlős látogatott 
Bábolnára, míg a mieink az előkelő 5. hely-
ről várták az összecsapást. Kitűnő iramban 
kezdődött a mérkőzés, mind a Bábolna, 
mind pedig a vendégek nagy elánnal ve-
tették bele magukat a küzdelembe. A 9. 
perc mindjárt vendéggólt eredményezett. 
Egy baloldalról laposan belőtt labdát nem 
sikerült védőinknek tisztázni. A mieink nem 
álltak be védekezni, inkább támadó felfo-
gásban fociztak, ami látványos játékot ered-
ményezett. A 21. perc végre eredményre 
vezetett. Lendületes támadásból Róth Öcsi 
passzolt középre, az érkező Fábián Dávid 
a kapuba továbbította a labdát. A második 
játékrészben sem csökkent az iram, mind-
két gárda teljes erőbedobással focizott, a 
színvonal sem romlott. A végeredményt 
csupán a lefújás előtt egy perccel sikerült 
beállítani. Ismét Róth Öcsi mutatta hátát vé-
dőinek, ezúttal az akciót maga fejezte be. 
Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 2:1.

Az ifjúsági csapatok találkozóján is a mi-
eink domináltak annak ellenére, hogy még 
mindig létszámhiánnyal küzd az együttes. 
A társaság óriásit küzdött, bár az ellenfél 
a tabella alsó régiójából érkezett. Már a 3. 
perc bábolnai vezetést hozott, ekkor Tímár 
Dani használt ki egy védelmi megingást, 
hét perccel később pedig Martinka István 
fejesgóllal növelte az előnyt. A második 
játékrész elején büntetőből szépített az el-
lenfél, majd a 78. percben Tímár Dani ka-
pott remek labdát, melyet egy sprint után 
biztosan értékesített. Gyuris Richárd is fel-
iratkozott a góllövőlistára, miután büntetőt 
értékesített, ezzel a csapat dicséretre mél-
tó győzelmet szerzett. Bábolna SE U19 – 
Vértesszőlősi SE U19 4:1.

Bokodra látogattak focistáink november 
12-én. Az U19-es bábolnai gárda Kovács 
Máté révén már a 2. percben vezetést 
szerzett. Öt perc sem telt el, a hazai csa-
pat egyenlített, de Marcinkó Bálint még a 
félidőben visszaszerezte az előnyt. A má-
sodik játékrész derekán a Bokod ismét 
egyenlíteni tudott, de a hajrában Kovács 
Máté, majd Marcinkó Bálint magabiztos 
győzelemhez segítette az együttest. Bokod 
Transintertop U19 – Bábolna SE U19 2:4.

A felnőttek is remekeltek, Róth István 
már az 5. percben megszerezte a vezetést. 
Az első félidő 32. percében Tímár Dániel, 
majd pár perc múlva ismét Róth Öcsi zör-
gette meg az ellenfél hálóját, így stabil ve-
zetés tudatában pihenhettek legényeink. 
A második játékrészben is folytatódott a 
bábolnai fölény, a végeredményt Fábián 
Dávid állította be. A fegyelmezett játéknak 
köszönhetően gólt sem kaptak focistáink, 
viszont számtalan gólhelyzet kimaradt. Bo-
kod Transintertop – Bábolna SE 0:4.

Kedves színfolt előzte meg a Bábolna 

- Nagyigmánd megyei első osztályú lab-
darúgó-mérkőzést. A csapatok a legifjabb 
labdarúgópalánták kíséretében vonultak fel 
a pályára, akik a meccs elején szurkolásuk-
kal igyekeztek erősíteni a bábolnai legény-
séget. Az első félidőt nagy elánnal kezdték 
focistáink, az intenzív támadójáték hamar 
meghozta eredményét. A 6. percben mint-
egy 30 méterre az igmándi kaputól Kala-
már Lajos középre ívelt labdáját Kovács 
Máté pöccintette a hálóba. Gyorsan érke-
zett a vendégek válasza. Szintén 30 méte-
res szabadrúgást követően a labda Hévizi 
Tamást találta üresen, akinek nem volt ne-
héz dolga. Továbbra is élénk mezőnyjáték 
jellemezte a folytatást bábolnai fölénnyel, 
de csatáraink nem tudták bevenni a ven-
dégek kapuját. A szünet után két perccel 
máris góllal folytatta a Nagyigmánd. Távoli 
szabadrúgást követően ismét Hévizi Tamás 
volt eredményes, ezúttal fejjel csúsztatta a 
labdát a hálóba. Öt perc múlva a vendégek 
szinte lemásolták előző találatukat, a részt-
vevők is ugyanazok voltak. Erre senki nem 
számított, focistáink nem tudtak felocsúdni 
a hidegzuhany okozta traumából. Remény-
sugárként hatott, amikor majd negyedóra 
elteltével a csereként beállt László Tihamér 
kitűnő labdáját Tímár Dániel értékesítette. 
Öt perc múlva már a Nagyigmánd támadá-
sa nyomán ítélt büntetőt a játékvezető, amit 
Pintér László magabiztosan lőtt a bábolnai 
hálóba. A 76. percben Róth Öcsi lerántásá-
ért ítélt 11-est a bíró, László Tihamér bünte-
tőjét azonban az igmándi kapus megfogta. 
A kegyelemdöfést a lefújás előtt két perc-
cel adták meg a vendégek, és ki más, mint 
Hévizi Tamás szerezte az 5. nagyigmándi 
gólt. Bábolna SE - Nagyigmándi KSK 2:5.

Éppen 11 játékossal tudott kiállni U19-es 
csapatunk a Nagyigmánd elleni találko-
zón. A Müller Kristóffal megerősített hazai 
gárda jó sorozatot tudhat maga mögött, 
hiszen legutóbbi két mérkőzésüket meg-
nyerték. Cserék nélkül azonban rendkívül 
nehéz eredményt produkálni, főleg, ha a 
játékosok nagy része előző nap az U16-
os együttesben már lejátszott egy mecs-
cset. Fiataljaink megpróbálták, küzdöttek, 
sőt, a második játékrészben voltak biztató 
megmozdulások, ám összességében nem 
voltak képesek felvenni a versenyt ellen-
felükkel. A 17. percig sikerült kapott gól 
nélkül játszani, ekkor a vendégek gyors és 
technikás csatára megtörte a jeget. A félidő 
végéig még tartották magukat legényeink, 
majd a szünet után hamarosan növelte 
előnyét az ellenfél. Közel fél órát váratott 
magára a következő igmándi találat, ezzel 
már három gólos előnyre tettek szert. A 
mérkőzés végére lendületbe jöttek ifistáink, 
ennek köszönhetően Marcinkó Bálint még 
szépíteni tudott. A lefújást már alig várták 
focistáink, de még egy igmándi gól belefért 
a sípszó előtt két perccel. Bábolna SE U19 
- Nagyigmándi KSK U19 1:4.

Előrehozott tavaszi fordulót bonyolítottak 
november utolsó hétvégéjén a megyei első 
osztályú labdarúgó-bajnokságban. Ezúttal 
más-más együttes ellen játszott U19-es és 
felnőtt csaptunk. Ifistáink a Tokod gárdáját 
fogadták, tőlük az első fordulóban idegen-
beli mérkőzésen vereséget szenvedtek le-
gényeink. Nagy elánnal vetették bele ma-
gukat a küzdelembe, már az elején látszott 
a visszavágás vágya. Marcinkó Bálint már 
a 4. percben vezetést szerzett, majd 20 
perc mezőnyjáték után ismét ő volt ered-
ményes. Ekkor még senki nem gondolta, 
hogy gólzáporos találkozót hoz ez a hideg, 
szeles déli másfél óra. A bábolnai találatok 
sorát Szalai Dominik folytatta, majd ismét 
Marcinkó Bálint volt eredményes. Az első 
félidő végére feljöttek a vendégek, két gól-
jukkal kicsit megijesztették a szurkolókat. A 
pihenő jót tett a társaságnak, Marosi László 
edző megadta a kellő instrukciókat, mely-
nek eredménye: egyértelmű hazai fölény és 
gólok tömkelege a második játékrészben. 
A hat találatra egy vendégválasz sem érke-
zett, focistáink teljesen felőrölték a tokodiak 
játékát. Marcinkó Bálint, Takács Kornél, Ge-
rencsér Gábor, Nagy Csaba kapus és Mar-
tinka István iratkoztak fel a góllövőlistára. 
Az U19-es gárda sok megpróbáltatás után, 
de megnyugtató befejezéssel kezdheti a 
téli szünetet, mely bizonyára sok munkát 
hoz majd ifjú focistáink és edzőjük számá-
ra. Bábolna SE U19 – Tokod SE U19 10:2.

A felnőtt labdarúgócsapat is hazai pályán 
játszotta előrehozott tavaszi mérkőzését, 
az ő ellenfelük az Esztergom gárdája volt. 
Augusztusban már találkozott egymással a 
két együttes, akkor Esztergomban gól nél-
küli döntetlent sikerült a 90 percből kihozni. 
A bábolnai mérkőzést a vendégek kezdték 
jobban, mintegy 15-20 percig nagy nyo-
más alatt tartották legénységünket. Az ag-
resszív támadójáték eredményre vezetett, 
a 13. percben az Esztergom jutott előny-
höz. Ezután mintha megelégedtek volna 
egy góljukkal, visszaálltak védekezni, de 
a mieink nem tudták feltörni az esztergomi 
védőfalat. A második félidőben sem válto-
zott a játék képe, az ellenfél folytatta masz-
szív védekező taktikáját, focistáink viszont 
nem tudtak mit kezdeni ezzel a felállt véde-
lemmel. Hiába jutottunk el rendszeresen a 
vendégek 16-osáig, ott elfogyott a lendület, 
hiányzott az ötletesség. A támadójáték gör-
csössé vált, a cserék sem tudták megújítani 
a csapat szellemiségét, így bele kellett tö-
rődni a minimális, de fájó vereségbe. Bá-
bolna SE – FC Esztergom 0:1.

A felnőtt labdarúgócsapat 15 mérkőzést 
követően 7 győzelem, 3 döntetlen és 5 
vereség birtokában 24 ponttal a 6. helyen 
várhatja a március 4-i folytatást. Az U19-es 
gárda megannyi megpróbáltatást átvészel-
ve a 9. helyet szerezte meg 6 győzelemmel 
és 9 vereséggel a tarsolyában.

LABDARÚGÁS 
A FELNŐTTEK A 6. HELYEN ZÁRTAK, AZ U19-ES CSAPAT 9.-RŐL FOLYTATHATJA
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A listavezető Szentgotthárd együtte-
se vendégszerepelt Bábolnán az NB 
I-es tekebajnokság 8. fordulójában. 
Már az ifjúságiak mérkőzése vendég-
sikert hozott, a két szentgotthárdi játé-
kos bizonyította, miért is állnak az első 

helyen. A felnőttek találkozóján az első 
kör egyértelmű vendégfölénnyel vetí-
tette előre a későbbi folytatást. Bár az 
ellenfél kiemelkedően sok fát dobott, 
igazán tekézőink játszottak indiszpo-
náltan, hiányzott belőlük a küzdeni aka-
rás. 510 fát alig meghaladó dobások-
kal jelentősen alulmúlták önmagukat, 
egyedül Szász László ért el kimagasló 
teljesítményt, de ez is kevés volt az üd-
vösséghez. A Szentgotthárd együtte-

se a végén még rátett egy lapáttal, és 
pályacsúccsal biztosították be tabellán 
elfoglalt első helyüket. Bábolna SE – 
Szentgotthárdi VSE 0:8 (3127:3438), 
ifi 0:4 (1031:1119).

Sopronban vendégszerepeltek NB 

I-es tekézőink november 11-én. Mind 
az ifjúságiak, mind pedig a felnőttek a 
csapatpontok alapján döntetlenre hoz-
ták a mérkőzést, de a több ütött fára 
mindkét esetben a hazaiak kaptak két 
pontot. A felnőtt csapat ebben a fordu-
lóban is mindössze 3150 fát ért el, ami 
150 fával marad el attól, mely győzelmi 
esélyekkel kecsegtetné őket. Az együt-
tes teljesítményét ezúttal két játékos 
500 fa alatti dobása gyengítette, ami 

ezen a szinten már nehezen korrigálha-
tó. Soproni Sörgurítók SE – Bábolna 
SE 5:3 (3203:3150), ifi 3:1 (1016:971).

Tekecsapatunk Zalaegerszegen ven-
dégszerepelt a Zalaszentgrót ellenfele-
ként. Mind az ifjúságiak, mind pedig a 
felnőttek sikerrel jártak. A felnőtt együt-
tes végre ismét régi önmagát mutatta. 
Tekézőink mindannyian jóval 520 fa 
felett teljesítettek, Körmendi Imre kettő 
híján a 600 fát is megdobta, összessé-
gében pedig meghaladták a 3300-as 
álomhatárt. A győzelemmel két helyet 
sikerült előrelépni a tabellán, az őszi 
utolsó fordulót a 8. helyről várhatják 
az ifjúságiakhoz hasonlóan. Zala-
szentgróti TK – Bábolna SE 3,5:4,5 
(3348:3331), ifi 1:3 (. 

Eközben már javában zajlik a Nyer-
ges Béla Teke Emlékverseny Bábol-
nán, melyet 9. alkalommal rendez a 
BSE szakosztálya a bábolnai tekesport 
megteremtőjének emléke előtt tiszte-
legve. Idén több, mint 330 hazai és kül-
honi tekéző verseng a díjakért egy hé-
ten keresztül. A magyar élmezőnyből a 
Győrszol, a győri Ipartechnika, a Rép-
celak, a BKV Előre szuperligás női és 
férfi együttesei tekéznek Bábolnán, kül-
földről pedig felvidéki és osztrák csapa-
tok vesznek részt a versenyben. A nyi-
tónapon többek közt a Nyerges Béla fia 
által szervezett négy tagú amatőr csa-
pat, valamint bábolnai utánpótláskorú 
tehetséges ifjak is pályára léptek. 

Óvodások ismerkedhettek a sportcsarnokkal, a sportesz-
közökkel és a helyi sportélet szereplőivel november 2-án. A 
játékos bemelegítéssel kezdődő foglalkozást Szilágyi Ágnes, 
a sportcsarnok gondnoka hirdette meg a kicsik körében. 
Rendezvényének immár több mint tíz esztendős hagyomá-
nya van.  Ezúttal az óvodások kistestvérei is megjelenhet-
tek a családi jellegű délelőttre, amikor sok-sok izgalmas, el-
sősorban mozgásra épülő program várt a kisebb-nagyobb 
gyerekekre. Előkerültek a sporteszközök, a labdák, karikák, 
matracok, kapuk, amelyek különösen felkeltették a gyerkő-
cök figyelmét. A zenés bemelegítést Czefernek Dorka irá-

nyította, a szórakoztató tornát követően ügyességi verseny 
vette kezdetét, felhasználva a sportcsarnok sporteszközeit. 
A kisbabák a csarnok egyik felében ismerkedhettek a játé-
kokkal, a nagyobbak már aktív szereplők voltak a sportos 
feladatokban. 

A játékos délelőtt tartogatott még kötélhúzást is számuk-
ra, mely erőpróba valódi izgalmakat jelentett a picurkáknak. 
Szilágyi Ágnes örömére sikeres rendezvény volt az idei, 
köszönhető mindez a gyerkőcök pozitív, érdeklődő hozzá-
állásának, a támogatók önzetlenségének, a jelenlévő helyi 
edzők és Szilágyi Ágnes szervező szorgalmának is. 

TEKETEKE
BIZTATÓ EREDMÉNYEK, JAVULÓ FORMA

OVISOK A SPORTCSARNOKBANOVISOK A SPORTCSARNOKBAN
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Ritkán szerepelnek hazai pályán a bábolnai utánpótlás 
lány kézilabdacsapat U13-as korosztályának tagjai, akiket 
ebben a szezonban az ERIMA bajnokság harmadik csoport-
jába soroltak. Kéthetente, tornaszerűen lebonyolított verse-
nyeken vesznek részt, melyeket Ácson, Dorogon, Kisbéren 
és Száron bonyolítanak le. 

November 19-én a bábolnai sportcsarnok adott otthont az 
idei utolsó előtti fordulónak, ahol Csákvár, Dorog, Bakony-
csernye, Kisbér, Mocsa és természetesen Bábolna U13-as 
kézis palántái vívták mérkőzéseiket. A bábolnai lányok ez-
úttal egy mérkőzést játszottak Mocsa ellen, és magabiztos 
győzelemmel zárták a találkozót. Némedi Vida Ingrid edző 
elégedett volt tanítványaival, de nem csupán a Bábolnán 
nyújtott teljesítményük miatt. Lapunk számára elmondta, 
Csákvár és Dorog mögött bajnokságuk harmadik helyén áll-
nak, ráadásul két játékosát a góllövő lista éllovasai közt jegy-
zik: Németh Diána vezeti a ranglistát, Szabó Bernadett pedig 
mindössze öt góllal lemaradva harmadik. Ami a legfonto-
sabb, hogy a csoportból az első három helyezett jut tovább. 

Mivel együttesünk öt ponttal előzi meg a negyediket, így az 
utolsó forduló előtt szinte biztos a siker. December 2-án Szá-
ron versenyeznek, ellenfelük a második Dorog és a negyedik 
Bakonycsernye lesz.

Az edző hatalmas fejlődést tapasztalt a tavalyihoz képest 
mind csapatjátékban, mind pedig technikai téren. Hangsú-
lyozta, a jövőkép az edzésmunkán múlik, ezért bízik abban, 
hogy jövőre ugyanebben a bajnokságban, ugyan ezzel a 
formációval tudnak szerepelni. Akadályt gördít eléjük a to-
vábbtanulás, de egyelőre úgy ígérkezik, hogy a kézilabda 
szeretete és a csapatszellem összetartja őket.

Szintén novemberi hír, hogy a lányok elindultak a diáko-
limpia versenysorozatában is. Az első megmérettetéseken 
Ács, Mocsa és Komárom két csapata ellen mérkőztek. Ki-
tűnő játékkal mind a négy találkozót megnyerték, így első 
helyről várhatják a tavaszi fordulókat. A megyei küzdelmekre 
csupán egy csapat juthat tovább, ezért nagy várakozás előzi 
meg a következő területi fordulókat.

KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁSKÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS
UGRÁSSZERŰ FEJLŐDÉS, EREDMÉNYES VERSENYZÉS

XVI. SZILVESZTERI KUPA
LABDARÚGÓTORNA

december 29-én
(pénteken) 8 órától

a Bábolna Városi Sportcsarnokban.

Várjuk helyi és környékbeli csapatok jelentkezését.
Jelentkezési határidő: december 22.

Bővebb információ:
Szilágyi Ágnes 30/417-9236.

Jó hangulat, büfé, tombola, meglepetés.

Bábolna Város Önkormányzata,
valamint a Bábolna Sportegyesület szeretettel meghívja

a BSE keretén belül működő szakosztályok tagjait,
valamint a kedves szülőket, pártolótagokat

2017. december 19-én, 
kedden 17 órakor rendezendő

SPORTOLÓK KARÁCSONYÁRA
Helyszín: Bábolna Városi Sportcsarnok.

A rendezvényen kerül sor az év sportolói díjak átadására.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!

M E G H Í V Ó


