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Boldog új évet, BáBolna!
Újra eltelt egy esztendő! A gye-

rekeink egy évvel nagyobbak, 
míg magunkról már inkább azt 
mondjuk, hogy egy évvel idő-
sebbek  lettünk. Ha belegondo-
lunk, egészen másképp élik meg 
kicsik és felnőttek, és másképp 
az idősek az idő múlását. De a 
lényeg, hogy újabb 365 nap em-
lékével és sok-sok tapasztala-
tával gazdagodott 2017-ben is 
mindenki, legyen szó akár sze-
relemről vagy fajdalomról, bú-
csúzásról vagy viszontlátásról. 

Mozgalmas évet zártunk le Bá-
bolna életében is, miközben iz-
galommal várjuk az előttünk ál-
ló új esztendőt. Izgalommal, ten-
ni akarással és nagy remények-
kel, hiszen az elmúlt évben fon-
tos lépést tettünk annak érde-
kében, hogy évtizedes álmunk, 
a fürdő és szabadidőpark meg-
valósulhasson. Az előkészítés 
legfontosabb szakaszain, a ter-
vezésen, sikeres pályázatokon, 

engedélyezéseken már túl va-
gyunk, a közbeszerzési eljárá-
sok pedig folyamatban vannak. 
A célegyenesre ezzel ráfordul-
tunk, 2018 pedig már az építke-
zésről fog szólni – a startpisztoly 
eldördül! 

Ezúton szeretném megköszön-
ni mindazoknak, akik tudásuk-

kal, munkájukkal, javaslataikkal 
segítették eddigi munkánkat, és 
bízom benne, hogy idén is szá-
míthatunk rájuk, hiszen közösen 
messzebbre juthatunk! Segítő 
támogatásuk mellett ugyanak-
kor szeretném a lakosság meg-
értő türelmét is kérni, hiszen né-
ha bizony kellemetlenségekkel 
is számolnunk kell az építkezés 
folyamán. Ez elkerülhetetlen, de 
ilyenkor gondoljunk arra, hogy 
a por egyszer leülepszik, a zaj 
megszűnik, a végeredmény pe-
dig ezerszer kárpótolni fog min-
denkit. 

Bízva az összefogásban, kitar-
tásban és türelemben szeretnék 
Bábolna lakosainak és mindany-
nyiunknak békés, boldog, közös 
sikerekben gazdag új esztendőt, 
egészséget és szerencsét kíván-
ni!

dr. Horváth Klára
polgármester

Egy héttel Advent előtt már összegyűlt a város ünnepelni 
vágyó lakossága a városközpontban felállított Betlehem-
nél, hogy közösen éljék meg a karácsonyvárás örömét. Az 
adventi énekléseknél mindig Török Sándor, a helyi műve-
lődési intézmény vezetője köszöntötte a közösségi élmény 
iránt érdeklődőket. A karácsonyváró vasárnapokon mindig 
más és más helyi szereplő vállalta a hangulatfelelős szere-
pét: így énekeltek a bábolnaiak az Idősek Klubjának tagja-
ival, a Százszorszép Óvoda óvónőivel, a Cseperedők Nép-
táncegyüttes tagjaival, majd az Anonim Drámacsoporttal. 
A karácsonyváró dallamok és az énekek mind-mind már 
az ünnepre hangolták a jelenlévőket. Bábolna közössége 
úgy állt a betlehemi életkép mellé, mint egy nagy család, 
akiknek tagjai szeretettel és békességgel fordulnak egy-
más irányába. Talán éppen ez a békés együttlét élménye 
és a szívekben lakozó izgalom volt a meghatározó sze-
repű. A tény, hogy egy alkalommal Simon Norbert refor-
mátus lelkész is közvetítette ünnepváró gondolatait, csak 
még szebbé és autentikusabbá tette karácsony csodáját. 

A legszebben a gyerekek éneke csengett fel minden al-
kalommal, hiszen ők azok, akiktől az ünnep valóban va-
rázslattá válhat. Róluk és nekik szól a karácsonyi csoda, 
mert őszinte izgalmuk, gyermeki hiszékenységük és ön-
zetlen szeretetük az, ami teljessé teszi az ünnepet. A vá-
rosi betlehem pedig immár jelképpé érett, egy olyan ha-

gyománnyá lett, amely a városlakók összetartozásáról 
árulkodik, arról ad bizonyosságot, hogy együtt és egymá-
sért lesz érdemes minden közösséget szolgáló cselekedet 
és akarat. A lelkek az adventi alkalmakon ünnepi díszbe 
öltöztek, akárcsak a város, melynek új fényei a körforga-
lomban is hirdették a karácsonyi csodát. Az önkormány-
zat ugyanis új adventi koszorúval lepte meg a települést, 
itt folytatódhattak minden vasárnapon a gyertyagyújtással 
záródó betlehemi éneklések.

adventi éneklések karácsonyváráskor
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Önkormányzati híradó
A 2017-es év utolsó rendes tes-

tületi ülését december 14-én tartot-
ta Bábolna önkormányzata. Szokás 
szerint elsőként a két ülés között tör-
ténteket tárgyalták, jelentéseket a le-
járt idejű határozatokról, beszámolt 
határozataikról a pénzügyi és szoci-
ális bizottság. 

Második pontban a jogszabályok-
nak megfelelően településképi rende-
let, Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sa, elfogadása került terítékre, melyet 
2017. december 31-ig minden önkor-
mányzatnak kötelezően meg kellett al-
kotnia. Még soron lesz a Helyi Építési 
Szabályzat megtárgyalása januárban, 
mivel a megyei főépítész véleménye 
még nem érkezett be. A rendeletben 
a várost különböző körzetekre osztot-
ták, műemlék jellegű- illetve gazdasá-
gi- és lakó körzetekre, ahol különbö-
ző építkezésre vonatkozó szabályokat 
kell majd betartani a jövőben. A sza-
bályzat az alapvető építkezési normá-
kat írja le és foglalja keretbe a telepü-
lésképnek megfelelően. 

Az ülés folytatásában, a harmadik 
napirendi pontban a 2018-ra vonatko-
zó díjakról volt szó: lakbéreket, sírhely 
árakat, közterülethasználati díjakat ál-
lapították meg, valamint építési telkek 
árára vonatkozó előterjesztéssel foglal-
koztak. Mivel az MNB szerint 2018-ra 
2,4 százalékos infláció várható, ezért 
ezeken az összegeken nem változta-
tott a testület, illetve az építési telkek 
ára is maradt a bruttó 3.000,- Ft/négy-
zetméter áron. 

A következő napirendi pont a 2018-
as étkezési normákra vonatkozott, va-
lamint a Bábolnai Lovasiskola diákjai-
nak étkezési díjaira vonatkozóan is ha-
tározatot hoztak. Itt a korábbi ponthoz 
hasonlóan, az alacsony infláció miatt 
nem módosultak a díjszabások, a fel-
nőtt étkeztetés továbbra is 630,- Ft+Á-
FA összeg, illetve a diákok étkezteté-
si díja is hatályban marad 700,- Ft/ fő 
összegben. Ezután a testület a saját 
következő évi havi bontásban elkészí-

tett munkatervével foglalkozott, me-
lyet egyhangúlag fogadtak el. A mun-
katervben foglaltak az év során, aktuá-
lisan még változhatnak. 

A következő két egybefüggő napi-
rendi pontban elsőként a Szociális és 
Oktatási Bizottság számolt be 2017. évi 
munkájáról, majd ezt követően a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottság is 
tájékoztatót tartott az említett témában. 
Mindegyik napirendi pontot egyhangú-
lag fogadta el a testület. 

Az ülés folytatásában a „Termelj ott-
hon!’’ mozgalom, a konyhakertek felvi-
rágoztatásáért 2018-as esztendőre vo-
natkozó folytatásáról tárgyaltak. (A té-
mában a Bábolnai Fórum 15. oldalán 
tovább tájékozódhatnak.) Bábolnán 
minden évben kapcsolódnak ehhez 
a programhoz, mert a mozgalomnak 
az eddigiekben mindig akadt követő-
je. Az ingyenes vetőcsomaggal, mely 
a konyhakertek felvirágoztatását céloz-
za, a helyi kiskerti műveléshez teremt 
kedvet az önkormányzat. A jelentke-
zési feltételek egyike, hogy az igénylő 
havi jövedelme ne haladja meg a nettó 
120 ezer forintot.  Az önkormányzat az 
akcióban 3500 forintos értékű csomag-
gal támogatja a kiskerti gazdálkodást, 
a jelentkezők kertjeit pedig majd nyá-
ron rangsorolják. 

A következő napirendi pontban be-
számolt éves munkájáról a Helyi Ér-
téktár Bizottság, majd a polgármester 
a Megyei Értéktárba bekerült bábolnai 
értékekről beszélt. Ilyen a Ménesud-
var területén található több mint 300 
éves egylevelű akác, valamint az arbo-
rétumban található híres lovak emlékét 
őrző kopjafás park. A botanikai és az 
épített helyi örökség a helyi értékeken 
túlmutat, ezért kerülhettek a megyei ér-
tékek közé, ahol megfelelő nyilvános-
ságot is kapnak.

A folytatásban tárgyalták a 2018-
as fejlesztések egyik kiemelt beruhá-
zását: az önkormányzati földgázala-
pú primer-energia felhasználásának 
csökkentésére kiírt közbeszerzési eljá-
rásra beérkezett ajánlatokat. Az öt fel-

keresett cégből ketten tettek áraján-
latot, ebből egy debreceni székhelyű 
cég nyerte el a lehetőséget nettó 260 
110 402 Ft összegben. A pályázaton 
sikerrel szereplő cég építi a metángá-
zos kiserőművet Bábolnán, amely a fő-
zőkonyhát és a sportcsarnokot látja el 
elektromos energiával és hővel a jövő-
ben, valamint a strand és fürdő működ-
tetéséhez is nagyban hozzájárul majd. 
A testület egyhangúlag támogatta a 
Közbeszerzési Bizottság előterjeszté-
sét. A tervek szerint januárban átadják 
a munkaterületet, ahol megkezdődik 
az építkezés. 

Az ülés további menetében Veresné 
Szkocsek Mária alpolgármester előter-
jesztésében a polgármester jutalmazá-
sáról tárgyaltak, majd Egyebek napi-
rendi pontban közterület elnevezésé-
ben foglaltak állást. A témakörben ház-
számokat osztottak ki az Akácfa utcá-
ban, a Jégeri utcában, a Hársfa és a 
Kőrisfa utcában, valamint új utcát nyi-
tottak a Hetesmajor területén, mely 
Patkó utca nevet viseli a jövőben. A na-
pirendi pontban itt is meghatározták a 
házszámokat. Ezután egy felszámo-
lás alatt lévő cég tulajdonát képező in-
gatlanra vonatkozóan döntött áraján-
lat-tételről a grémium. Az önkormány-
zat a felszámolás alatt álló cég 30 mil-
lió forintos árát nem fogadta el, így egy 
alacsonyabb összeggel tett ajánlatot, 
várva a felszámoló cég pozitív bírála-
tát. Ezután döntöttek egy közútkeze-
lői hozzájárulás kiadásról is egyhangú-
lag, majd a strandfürdő névpályázatá-
val kapcsolatos előterjesztést tárgyal-
ta a testület. A pályázatra 396 ember-
től 880 érvényes névjavaslat érkezett, 
melyek közül egyhangúan a „Bábol-
na Strand és Termálfürdő” elnevezést 
választották, ezúton is megköszönve 
minden beérkezett javaslatot. 

A következő, záró napirendi pontban 
telekvásárlási kérelmekről döntöttek. A 
Kőrisfa utcában a korábban kimért tel-
kek közül négy telek került eladásra, 
amelyeket egyhangúlag támogatott a 
képviselő-testület. 
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A Shagya arab lófajta után a híres arab lovak emlékhelye 
és a ménesbirtokon található öreg akác is bekerült a me-
gyei értéktárba. December 8-án Oroszlányban Megyei ér-
téktár napot rendezett a Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat Értékeink a középpontban címmel, ahol em-
léklapot adtak át azoknak a településeknek, amelyek érté-
kei bekerültek a Megyei Értéktárba. Településünk is érdekelt 
volt, ezért a ceremóniát dr. Horváth Klára polgármester is 
megtisztelte jelenlétével az oroszlányi művelődési házban.

Az eseményen a földművelésügyi miniszter, Fazekas Sán-
dor először gratulált a települések, közösségek értékmen-
tő munkájához, majd az értéktár mozgalom fontosságáról, 
szerepéről és hatásáról beszélt.

Mint elmondta, globalizált világunkban a tömegtermékek 
értéktelenséget sugároznak, világunkban olyan szolgáltatá-
sok vesznek bennünket körbe, melyekre valójában nincs is 
szükségünk, addig a helyi értékek kifejezik a települések al-
kotó erejét, generációkon átívelő folyamatosságot, hagyo-
mányokat jelentenek. A helyi értékek reprezentálják azt a 
közösséget, amely azt létrehozta és fenntartja.  Az értékpira-
mis legalján szereplő helyi értékek a legszélesebb palettá-

ja, mely értékek a magyar identitásban is jelentős szerepet 
töltenek be. A települési értéktárakban országosan 7000 té-
telt tartanak nyilván. A Hungarikum Bizottság elnökeként a 
miniszter szólt arról is, hogy az értéktár legismertebb részei 
a világ legtávolabbi pontjain is megjelenítik a magyarságot. 
Ehhez a Hungarikum alap és annak pályázatai nyújtanak tá-
mogatási alapot, mely anyagi forrás a magyarság tárgyi és 
szellemi örökségét, közös kincseinket tartja életben.  

– Bábolna ma is nemzetközileg is elismert mintagazda-
ság, ménesgazdaság és számos botanikai és épített érték 
is fellelhető a településen, ezeket gyarapítani, újraalkotni 
a mai generáció feladata. A Megyei Értéktárban is komoly 
szerepet tölt be a település, melynek gyarapításához kívá-
nok erőt és kezdeményező képességet, magyarázta a föld-
művelésügyi miniszter. 

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, a 
Komárom-Esztergom Megyei Értéktárban jelenleg 101 tétel 
szerepel. A megyei közgyűlés elnöke kiemelte: megalakítá-
sa óta a mozgalom felpörgött, és egyre többen éreznek rá 
a feladat fontosságára. A helyi értékek nem biztos, hogy túl-
nyúlnak a település határain, de ha mégis, akkor szívesen il-
lesztjük a megyei értékek közé, mely ösztönző minden sze-
replő számára, magyarázta. 

A helyi közösség identitását jelentik a helyi értékek, me-
lyek nem feltétlenül a történelemről, a múltról szólnak. Az 
értékek azonban az idegenforgalom szempontjából is fon-
tos útjelzők. Így volt ez a híres arab lovak emlékhelyével, va-
lamint az öreg akáccal, mely értékek a megye számára is fi-
gyelemre méltóak. 

Bábolna képviseletében dr. Horváth Klára polgármester 
vehetett át emléklapot, miután azokat már a megyei értékek 
sorában említik. Az eseményen egyéb díjak is gazdára ta-
láltak. A Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjazottak 
közt lehetett Erdélyi György, a bábolnai  OSI Food Solutions 
Hungary Kft. korábbi ügyvezető igazgatója, akinek munkás-
ságát ismerték el a kitüntetéssel.

BáBolna kincsei a megyei értékek kÖzt

Újabb nyertes pályázatokat hirdettek a Terület- és Településfejlesztési Opera-
tív Program (TOP) keretében – az idei első körös nyertes projektek után már a 
második kör támogatottjainak sora is ismert. 43 pályázónak jelent ez igazi ka-
rácsonyi örömhírt!

A megyei önkormányzat koordinációjával és támogató döntésével az év első felé-
ben 134 db pályázat már zöld utat kapott – ezek esetében elkezdődtek a közbeszer-
zések, néhány pedig már a megvalósítás, vagy éppen az átadás szakaszába lépett. 

A második körben most újabb 34 pályázatról született pozitív döntés több mint 
3,78 mrd forint értékben. A karácsonyi csomagból a támogatásnak köszönhetően 
többek között ökoturisztikai központok szépülnek, kerékpárutak újulnak meg, 12 te-
lepülésen a csapadékvíz- elvezetés problémája oldódik meg, valamint önkormány-
zati épületek energetikai korszerűsítése valósul meg Ahogy a korábbi támogatások, 
ez az összeg is a megyében élők életszínvonalának és kikapcsolódási lehetőségei-
nek, munkakörülményeinek javítását segíti majd elő. 

Bábolna támogatási kérelme is pozitív elbírálásban részesült. Ezúttal 
97.740.094,- Ft összeget költhet városunk a szabadidőparki beruházás kereté-
ben megvalósuló csónakház létesítésére.

3,78 milliárd a megyétől
Bábolna közel 98 milliót költhet szabadidőparki csónakházra

ingyenes
GAZDASÁGI 

TANÁCSADÁS 
2018. január 29-én hétfőn 

a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal dísztermé-
ben Pauerné Erdélyi Erika 
és Polyákné Peresztegi Zsu-
zsanna ingyenes gazdasági 
tanácsadást tart. Ennek kere-
tében bábolnai lakosok szá-
mára felvilágosítást adnak 
adó- és társadalombiztosítási 
kérdésekben, nyugdíjbiztosí-
tási igazgatósághoz benyúj-
tandó okmányok kitöltésé-
ben.



BÁBOLNAI FÓRUM 2018. január

www.btv.hu 5

Bábolnán több mint háromszáz adózó vállalkozást tar-
tanak nyilván akik építési, iparűzési vagy telekadót fizet-
nek az önkormányzatnak, növelve annak bevételeit. Te-
lepülésünk önkormányzata ezúttal is terített asztal mel-
lett várta Bábolna legnagyobb adófizetőit a szabadidő-
központban december 13-án.

A helyi vállalkozások, cégek megjelent vezetőit és az ön-
kormányzat megjelent képviselőit és intézményvezetőit 
dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte. Külön kiemel-
te Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és 
Popovics György megyegyűlési elnök részvételét, mely azt 
mutatja, hogy Bábolna fontos helyszíne a megyének.

Elsőként a „Bábolnáért” emlékéremmel kitüntetett Cse-
peredők Néptánccsoport műsorát konferálta fel, akik széles 
repertoárjuk egy szeletével kedveskedtek a Luca-napi foga-
dás résztvevőinek. A néptáncműsort követően a város pol-
gármestere azokról a bábolnai cégekről tett említést, me-
lyek ez évben díjakat, elismeréseket nyertek el különböző 
szakmai megmérettetéseken. 

Ezután dr. Horváth Klára polgármester mondott beszédet 
bábolnai kulturális sport és közéleti témákban. Elmondta: 
az intézményi és kulturális fejlődés csak úgy fenntartható, 
ha kiegyensúlyozott a költségvetésünk, sikeresek a pályá-
zataink, és jól működnek a civil szervezetek, cégek is, ame-
lyek támogatásukkal hozzájárulnak városunk fejlődéséhez. 
Köszönetet nyilvánított beszédében továbbá azoknak a ma-
gánszemélyeknek, cégeknek, melyek anyagi támogatást 
nyújtottak a rászorulóknak a 2017-es év során.

Ezután Czunyiné Dr. Bertalan Judit mondott beszédet.
Gondolatait a bábolnai mentőállomás jellemzésével kezd-

te. Elmondta, hogy a létesítmény régebben még csak álom 
volt, mára pedig működő intézményként látja el feladatait. 
Továbbá beszélt még a Bábolnára érkező kb. egymilliárd fo-
rintos támogatási összegről, mely az elmúlt évben a város 
fejlődését segítette. Beszélt a közös értékek fontosságáról 
és a Megyei Értéktárba felvett két bábolnai értékről is.

Bábolna pályázatai révén megvalósítható nagy beruházá-
sainak ismertetésével folytatta dr. Horváth Klára polgármes-
ter. Az adventi ünnepkör jegyében baráti hangvétellel be-
szélt továbbá a társas életről és szeretetről is, majd békés 
boldog ünnepeket kívánt az egybegyűlteknek.

a város fejlődését segítik adóforintjaik

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével meg-
változnak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás 
lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az álta-
luk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően éven-
te, vagy kétévente továbbra is ingyenesen, a nekik megfe-
lelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari el-
lenőrzést. 

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellem-
zően családi házban – ingatlanban élők 2018. január else-
jét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illet-
ve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltató-
tól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A 
kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyo-
mán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladato-
kat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a te-
rületi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem 
függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A la-
kossági szektorban továbbra is kizárólag a kéménysep-
rőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet 
kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunká-
ban meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is in-
gyenesek maradnak. 

Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, min-
den olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társas-
házként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több 
lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolan-
dó, amennyiben nem alakult társasházzá. A lakossági kö-
rön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatla-

nok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, te-
lephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – 
füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott 
megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett ké-
ményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cé-
gektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfi-
zetés ellenében végzik el.

Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingat-
lanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sor-
munka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizs-
gálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

az egylakásos ingatlanBa januártól kérésre érkezik a kéményseprő
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December 6-án Mikulás-lázban égett a város apraja és 
nagyja. Mindenki izgalommal várta a fehérszakállú Jótevőt, 
aki sosem érkezik üres kézzel. Délelőtt a Bábolnai Általá-
nos Iskola berkeiben csúcsosodott az izgalom, hiszen ek-
kor tartottak Mikulásváró bulit. A hagyományok szerint az 
alsósokat a felsősök ajándékozták meg téli versekkel és a 
Mikulást üdvözítő gondolatokkal, prózákkal. A szavaknál 
azonban jobban örültek a kisebbek az édességnek, a finom 
csemegéket rejtő zsákból ugyanis előkerült egy kis apró-
ság, amely minden gyermek arcára mosolyt csalt.

Az óvodában a település legfiatalabb lakói az ablakból 
figyelték a Jóságos apókát, aki piros ruhában, fehér sza-
kállal, hátán nagy zsákkal és kezében csengős bottal jelent 
meg az óvoda udvarán. A kiscsizmák is előkerültek, persze 
valamennyi csillogóan tisztán várta a csomagokat. A Miku-
lás a csoportokba is beköszönt, a látogatáskor néhányan 
gyorsan nyugtázták: hogy nem félnek a Mikulástól. Az óva-

tosság azonban a legtöbb csöppségben még ott lapult. A 
kis csínytevők is elcsendesedtek, és szinte pisszenés nélkül 
figyelték a Mikulás minden mozdulatát. A gyerekek dalokkal 
örvendeztették meg az óvoda decemberi vendégét, aki a 
dalokért és mondókákért cserébe nem fukarkodott a cse-
megékkel.

A szabadidőközpontban a Kifordítva együttes várta a 
gyerekeket, a trió a Télapót dicsérő, téli dalokat adott elő. 
Homoki László ütős, Gelle László gitáros és Balogh Attila 
énekes népszerű slágerekből is válogatott, dalaikat a gye-
rekekkel együtt énekelték.

Délután ismét az iskola udvarán, majd a város utcáin 
találkoztak a gyerkőcök a Krampusszal és a Mikulással, 
aki hintón érkezett. Szarvasok helyett lovak húzták hintóját, 
amelyen hatalmas zsák lapult. Nem maradt azonban sokáig 
tele a puttony, mert az utcán elhangzott dalocskákért a mé-
lyére nyúlt a Mikulás.

mikulás-lázBan égett a város
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Az adventi időszakban az iskolában is meghitt hangulat 
uralkodott. Ebben az időszakban talán a gyerekek is béké-
sebbek társaikkal, csendesebb az iskolai folyosó és valami 
csodát ígérő izgalom lengi be a gyermekek ünnepváró hét-
köznapjait. Minden pénteken az iskola aulájában ott díszel-
gett az intézmény adventi koszorúja, jelezvén, hogy ünnep-
re készül a közösség. Bár a karácsony elsősorban csalá-
di ünnep, de az iskola nem függetlenítheti magát az év leg-
szebb ünnepétől. Nem csoda, ha minden jeles alkalmat, így 
a karácsonyt is az izgalommal teli várakozás jellemzi. Min-
den pénteken műsort adtak az alsósok, hol Mikulás sap-
kában, hol angyal vagy pásztorjelmezben, de mindig érzel-
mekkel telve a szívekben és jóságosan, elcsendesedve. A 
műsor mindig egyfajta ajándék az iskolatársaknak, egyfaj-
ta ráhangolás a várva várt karácsonyra, hogy mindenkinek 
legyen része meghitt és szép pillanatokban. Az adventi ko-
szorún péntekről péntekre kigyúló gyertyafény pedig egy-
re közelebb hozta december 24-e estéjét, majd a karácso-
nyi ünnepnapokat. Nem csoda a várakozás, hiszen minden 
gyermek várta a karácsonyfa alá rejtett ajándéközönt és a 
tanítás nélküli napokat. Hiszen ez is oda sorolható az aján-
dékok közé, hogy a decemberi végnapokon végre együtt 
lehet a család, amely a hétköznapokon százfelé fut fejveszt-

ve. Minden kigyúló gyertya lángja fontos volt az iskolai kö-
zösség számára, mert a család után ez a közösség a leg-
fontosabb a gyerekek és fiatalok számára, ahol – akár élet-
re szóló – barátságok születtek, amely gyermeki kapcsola-
tok karácsonykor talán még jobban felértékelődnek. A ké-
szülődés is az ünnep fontos része, ezt hirdette az adventi 
koszorú, minden felcsendülő karácsonyi dalocska és vers, 
sőt, még a műsorokat ünnepi díszbe öltöztető karácsonyi 
díszlet is… 

gyertyagyújtással várt karácsonyi csoda

December 14-én csütörtökön nyílt meg a Bábolnai Álta-
lános Iskola hagyományos, kézműves karácsonyi kiállítá-
sa, melyben a tanulók saját kézzel készült alkotásait lát-
hatták az érdeklődők. A jelenlévőket Bajcsainé Hajagos Il-

dikó igazgatónő köszöntötte és ajánlotta a tárlatot minde-
ki figyelmébe. A felvezető köszöntővel az igazgatónő már 
a kiállítás üzenetét is megfogalmazta: miszerint a drága 
ajándékok helyett a kézzel készült alkotások sokkal inkább 
megindítóbbak, szívhez szólóbbak. A kiállított kreatív aján-
déktárgyak ötletadóak is voltak sokak számára. A sokszínű 
iskolai tárlat számos alapanyagból és különböző technikák-
kal készült tárgyakat sorakoztatott fel ízléses tálalásban. A 
karácsonyi kiállítás azért volt igazán értékes, mert valameny-
nyi alkotás az órákon született meg, és a diákság keze mun-
káját dicsérte. 

A karácsonyi kiállítás hagyomány az iskolában, akárcsak 
a játszóházi foglalkozás, mely a tárlatnyitást követi. A kéz-
műves délutánon a pedagógusok segítségével már olyan 
tárgyakat készíthettek a gyermekek és szüleik, amelyek az-
tán karácsonyfák alá kerülve szerezhettek a családtagjaik-
nak nagy-nagy örömet.

kiállítás után tevékeny alkotás

Az iskolai gyertyagyújtások már előrevetítették az ünnepet, mely a téli szünet előtti utolsó tanítási napon meghitt ünnep-
ségben csúcsosodott ki. A karácsonyi készülődésben műsort adott az Anonim Drámacsoport a Szabó családdal közösen. 
A zenés produkcióban elhangzott dalokban és versekben ki-
domborították: a karácsony arra való, hogy együtt legyenek 
azok, akik szeretik egymást. Ennek szellemiségében fogal-
mazták meg gondolataikat, majd jókívánságaikat az iskolai 
hallgatóságnak. A diákok a műsorban egy karácsonyi pász-
torjátékot is bemutattak, annak minden betlehemi szereplő-
jével. A gyerekeket az igazgatónő: Bajcsainé Hajagos Ildi-
kó is köszöntötte, majd a tanári kar is átadta jelképes: da-
los ajándékát. 

A karácsonyi ünnepség végén a pedagógusok két ha-
talmas tortával lepték meg a gyerkőcöket, a finomságokat 
jóízűen fogyasztotta el a bábolnai diáksereg.

karácsonyi ünnepség dallal és tortával
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nagycsaládosok ajándékozása
Rengeteg ajándék és köszöntő szavak várták a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ meghívott vendégeit, akik a Sza-

badidőközpontban gyümölccsel és süteménnyel terített asztal mellett hallgatták és nézték az Idősek Klubjának műsorát. 
A Vadvirág együttes táncát követően Berkesné Szűcs Ágnes és segítői örömmel osztották ki a Bábolnai Alapszolgálta-

tási Központ, a Bábolnai Angyal és a Magyar 
Vöröskereszt bábolnai alapszervezete által 
összegyűjtött adományokkal teli csomagokat. 
Ebben tartós élelmiszerek, gyümölcs és a gye-
rekek kedvére játék is lapult. Dr. Horváth Klára 
polgármester is kellemes ünnepeket és áldott 
karácsonyt kívánt minden jelenlévőnek, és azt, 
hogy a csomagokban található apróságokban 
leljék örömüket a megajándékozottak. Köszö-
netét fejezte ki a Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központ dolgozóinak, a Vöröskereszt bábolnai 
aktivistáinak és a Bábolnai Angyaloknak, hogy 
szorgalmas munkájukkal megannyi ajándék-
csomagot állítottak össze a nagycsaládosok-
nak. Természetesen köszönet illeti mindazokat, 
akik adakozásukkal hozzájárultak a csomagok 
tartalmának megtöltéséhez.

December 15-én a városi karácsonyi 
vásárt követően településünk önkor-
mányzata meghitt ünnepi előadásra 
invitálta az érdeklődőket. A Szaba-
didőközpont színpadán a Bábolnán 
működő művészeti csoportok és ze-
nésznövendékek apraja-nagyja adott 
karácsonyi koncertet. 

A családias hangulatú adventi előa-
dást Török Sándor intézményvezető 
köszöntője nyitotta meg, majd a ze-
neiskola muzsikuspalántái színvona-
las, szívhez szóló énekekkel és dal-
lamokkal teli ünnepi hangversenyét 

tekinthették meg a nézők. Felcsendül-
tek a legismertebb karácsonyi meló-
diák, a gyermekek csilingelő hangja 
mellett szintetizátor, furulya és hegedű 
kíséretével varázsoltak igazi ünnepi 
hangulatot. A műsor folytatásában az 
Anonim drámacsoport növendékei a 
Szabó családdal karöltve zenés-ver-
ses előadással örvendeztették meg a 
közönséget. Felidézték Jézus szüle-
tésének éjszakáját, a karácsony szel-
lemét, és a legfőbb dolog, a szeretet 
fontosságát. Ezt követően a Tiamo 
moderntánccsoport lépett színpadra, 

művészien kidolgozott koreográfiákkal 
és a legnépszerűbb karácsonyi sláge-
rekkel szórakoztatva a nagyérdeműt. 
Végül az Idősek Klubja tagjainak Vad-
virág csoportja megható verses-dalos 
összeállítással fokozta az ünnepi han-
gulatot, majd a Cseperedők néptánc-
csoport produkciója zárta az adventi 
koncertet.

 A rendezvény végén a fellépők apra-
ja-nagyja a nézőközönséggel közösen 
énekelte el a műsor címadó dalát, a 
Mennyből az angyalt. 

adventi koncert  
táncosokkal, zenészekkel, drámásokkal



BÁBOLNAI FÓRUM 2018. január

www.btv.hu 9

szeretettel készült ajándékok 
és műsor a városi karácsonyon

Mézet, süteményt, karácsonyi ajándéktárgyakat, festményeket, asztaldísze-
ket és könyvet is lehetett vásárolni a városi karácsonyi vásárban. Az évről évre 
visszatérő eseményen mindig gazdag a kínálat, és érdeklődőkből sincs hiány. 
A szabadidőközpontban megrendezett karácsonyi vásár idén is kiválóan si-
került. Sokan válogattak a portékák közül. Sikerét a vásár talán éppen annak 
köszönheti, hogy olyan tárgyak kerülnek értékesítésre, amelyek szeretettel ké-
szültek valamelyik bábolnai kézműves jóvoltából. A karácsonyi ajándékozás 
pedig napjainkban a legkevésbé szól a kézműves ajándékokról, pedig vala-
mennyien tudjuk, hogy a legszebb és legkedvesebbek éppen azok a tárgyak, 
amelyek saját kézzel készültek el, bábolnai lakótársaink ügyességével, tudásá-
val és szeretetével. Ilyen portékák sorakoztak az asztalokon, és egy-egy sike-
res üzlet eredményeképpen szeretteink fája alá is ilyen termékek kerülhettek. 

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 megnyugvást, 
örömöt szerezni az embereknek és há-
lával teli örömkönnyeket csalni a sze-
mekbe. Együtt tettük egymásért és ezért 
mindenkinek szeretnénk köszönetet 
mondani – még annak is, aki csak gon-
dolatban, az érzéseivel tudta a Bábolnai 
Angyalok munkáját támogatni. 

Az idei évben felajánlásokat tettek: 
J.H. Ziegler Magyarország Kft. munka-
társai, OSI Food Solutions Hungary Kft. 
munkatársai és minden további cég és 
magánszemély, akik évről-évre önzet-
lenül járulnak hozzá az ünnepekhez 
kapcsolódó adományozáshoz. Segítsé-
gükkel fenyőfát, tartós és konyhakész 
élelmiszer csomagokat, mikrohullámú 
sütőt, porszívót, személyes igények sze-
rinti elköltésre váró pénzt, vásárlási utal-
ványokat és tüzelőt juttattunk el közel 
30 család részére, továbbá két család 
vehetett részt egy karácsonyi fotózáson.

Négy fiatal bábolnai hölgy szabadi-
dejüket feláldozva, már második alka-
lommal sütöttek mézeskalácsot és azok 
értékesítésével összegyűjtött pénzt jóté-
kony célra ajánlották fel. Koppendorfer 
Lili, Révai Elfrida, Trifusz Kata és Varga 
Lili által átadott pénzből tartós élelmi-
szer csomagok kerültek összeállításra, 
valamint vásárlási utalványok kerültek 
beszerzésre.

Köszönetet mondunk mindazoknak is, 
akik velünk voltak az ünnepek előtt, és 
segítettek teljesíteni a vállalt feladatot. 
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai és a Vöröskereszt bábolnai 
szervezetének aktivistái által sikerült a 
felajánlásokat a megfelelő helyre eljut-
tatni.

Elteltek az ünnepek, megkezdődött 
az új esztendő. Az idei évben ne csak 
karácsonykor gondoljunk egymásra, az 
idézett verssorok jussanak nap mint nap 
eszünkbe. Búcsút mondunk, de év vé-
gén újult erővel ismét együtt tehetünk jót 
lakóközösségünkért!

Boldogsággal teli új évet kívánunk 
mindenkinek! Bábolnai Angyalok

Karácsonyváró barkácsolást szervezett a Bábolnai Alapszolgáltatási Köz-
pont december 2-án a Szabadidőközpontban. Berkesné Szűcs Ágnes in-
tézményvezető és munkatársai nyitott kapukkal várták a kézművesség iránt 
érdeklődőket, bárkit szívesen láttak a karácsonyi készülődésben. A játszó-
házban asztaldíszek készültek. Az elkészült tárgyakat mindenki hazavihette 
magával. A játszóházi foglalkozást követően mozifilmet vetítettek a gyere-
keknek és az őket kísérő szülőknek.
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kalácsot sütÖttek a BáBolnai asszonyok

A Bábolnai Idősek Klubjában nagy hagyománya van a 
főzőcskének. Hétfőnként alágyújtanak a fazekak alá, és 
mindig olyan ételt főznek, amit szívesen fogyasztanak a 

klubtársak is. A közösségi főzéshez minden rendelkezésre 
áll a klub konyhájában. Korábban receptes könyvük is meg-
jelent az önkormányzat támogatásával, így konyhai jártas-
ságukban, helyben senki nem kételkedik. Az elmúlt héten 
kalácsot sütöttek a bábolnai asszonyok. Az alapanyagok 
összegyúrásakor a jó tészta titkáról beszélgettek, a klubban 
ugyanis egymás közt is megvitatják a konyhai fortélyokat. 
A dagasztáskor sem kímélték magukat az asszonyok, pa-
nasz nélkül dolgozták szép egyneműre a kalácsok tésztáját. 
Az összeállítás közben az is kiderült, hogy hiába hasonló a 
tészta, a bejgli és a kalács némileg különbözik egymástól. 
A klubtársak nem csalódtak a kész kalácsok első kóstolása-
kor, és azt sem firtatták, hogy bejglit, vagy kalácsot esznek. 
Az ünnepi édesség másnap is asztalukra került, amikor az 
óvodások karácsonyi köszöntőre érkeztek hozzájuk.

a legfiatalaBBak műsoroztak a szépkorúak karácsonyán
A kalácssütést kipihenve december 20-án várva várt ap-

rótalpú vendégek érkeztek az Idősek Klubjába. A Százszor-
szép Óvoda csöppségei valósággal elvarázsolták a szépko-
rúakat, akik alig tudtak betelni a gyermeki bájjal. Az óvoda 
pillangós csoportja szívhez szóló műsort hozott, mely ka-
rácsonyi jókívánságokkal vette kezdetét. Már a nyitóprog-
ram is hatalmas tapsot kapott. A folytatásban is karácsonyi 
verseket és dalokat hallhattak a nyugdíjasok. A kicsik betle-
hemi játékukban is bűbájos módon tolmácsolták az ünnepi 
kívánságokat. Az eseményen több képviselő és dr. Horváth 
Klára polgármester is megjelent. A városvezető arról beszélt 
a szépkorúaknak, hogy az adventi időszak mindenkiből 
örömet csalogat elő.

Az Idősek Klubjának tagjai új, kényelmes székekben fi-
gyelhették a műsort. Ez volt az önkormányzat egyik aján-
déka, a másik Helyes Jenő festménye, azon az Életfával, 
mely a jövő jelképe. Dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra 
önkormányzati képviselő is jókívánságokkal és ajándékkal 
érkezett, majd Grónyi Gézáné egy verssel kívánt boldog ka-
rácsonyt klubtársainak. A verset követően Berkesné Szűcs 

Ágnes intézményvezető mindenkit ünnepi kaláccsal kínált, 
abból a finomságból, amit az asszonyok sütöttek. 

Az ünnepség ajándékozással ért véget, úgy, hogy jelké-
pesen sorsolták ki az ajándékozó és az ajándékozott nevét 
is, így találtak gazdára a szeretettel összeállított csomagok 
az Idősek Klubjában.

Bábolnai harsonás növen-
dékek élőzenés köszöntése 
indította a méneskarácsonyt 
december 21-én, a mé-
nesudvarban. A sötétedés-
kor bonyolított karácsonyi 
műsor idején már rendület-
lenül esett a hó. A lovasisko-
la diákjainak zenés, verses 
előadásában egy kis fenyőfa 
is megjelent, amit lelkesen 
díszítettek a tanulók. A diák-
ságot Körmendi Csaba igaz-
gató is köszöntötte, majd a 
jókívánságok után a téli szü-
netre bocsátotta a fiatalokat.
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új kÖnyvek
a bábolnai könyvtárban

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
Böszörményi Gyula:  
A Rudnay-gyilkosságok - Ambrózy báró esetei II.
Böszörményi Gyula: Mindörökké várni
Cassandra Clare: Hamuváros - A végzet ereklyéi 2.
Imre Viktória Anna: Kísértés Rt.
Jégvarázs - Olaf karácsonyi kalandja - mesekönyv
Kerstin Gier: Silber - Az álmok harmadik könyve  
(Silber 3.)
Mélanie Watt: Cidrimókus
Rezső és Dezső - Kalandos szilveszter - Trixi könyvek

FELNŐTT
Audrey Carlan:  
Calendar Girl - Október - November – December
Borsa Brown: Az Arab (Arab 1.)  
– Szenvedély és erotika a Kelet kapujában
Helen Fielding: Bolondulásig - Bridget Jones naplója 3.
Carrie Fisher:  
A hercegnő naplója - Találkozás önmagammal
Colleen Hoover: Slammed - Szívcsapás
Fábián Janka: Az angyalos ház - és más történetek
Gillian Flynn: Holtodiglan
Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés
Jo Nesbø: Denevérember
John Grisham: Camino sziget

Jojo Moyes: Mielőtt megismertelek
Kylie Scott: Play - Futam - Stage Dive 2.
Lakatos Levente: Szigor III. kötet - A hatalom szabályai
Sarah Andersen: Puha boldog puffancs  
– Sarah’s Scribbles Gyűjtemény
Star Wars – Az eredeti trilógia
Szabó Magda: Für Elise
Matthew Quick: Napos oldal
Papp Diána: Szerdán habcsók

SZAKIRODALOM
Andreas Jopp:  
Szeretek dohányozni… és most abbahagyom! 
Ferge Zsuzsa:  
Magyar társadalom- és szociálpolitika – 1990-2015
Hazel Harrison: Az akrilfestés technikáinak enciklopédiája 
Jamie Oliver: Karácsonyi receptek
Martin Budd: Cukorbetegek étrendje
Phil Szostak: Star Wars - Az ébredő Erő világa
Török Gábor: A lakott sziget - Utazás a politika világába

új dvd-k
A csodálatos Pókember
A szingli fejvadász
Banánhéjkeringő - Magyar filmek gyűjteménye
Greenberg
Grindhouse - Terrorbolygó
Hajnalhasadás I. rész - Bővített változat
Zöld darázs

Negyedévente adunk hírt a Bábolnán – Bábolnára - szü-
letett babákról. Dr. Horváth Klára polgármester „babazsúr” 
keretében szokta köszönteni az újszülötteket és szüleiket, 
és ekkor adja át az állam és a város ajándékait. Még nincs 
itt az ideje, de semmiképpen nem mehetünk el amellett a 
tény mellett, hogy szilveszterkor, a 2017-es év utolsó napján 
három bábolnai illetőségű baba is született, ami – valljuk 
be – szokatlan esemény. Úgy gondoltuk, e rendkívüli hírt 
megosztjuk olvasóinkkal, miután az érintettek beleegyezé-
sét kértük, és a legnagyobb közösségi oldalon már sokan 

gratuláltak a babáknak és szüleiknek. Mindhárom újszülött 
fiú.

HorvátH Balázs Horváthné Berkes Bianka és Horváth 
Sándor kisfia, skuBa István Marcell Káldi Hajnalka és 
Skuba István gyermeke, valamint Gróf nándor Gróf-
Nagy Katalin és Gróf Zoltán kisfia a 2017-es év utolsó nap-
jának újszülöttei.

Gratulálunk a családoknak.

három BáBolnai BaBa is született  
az év utolsó napján

Bábolna Város Önkormányzata 2017. évben is pályázatot 
nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önkormányzati fel-
adatellátást megvalósító intézmények korszerűsítése téma-
körben, melynek kertében az egészségügyi központ elekt-
romos hálózatának felújítását szerette volna megvalósítani. 
Forráshiány miatt a pályázat elutasításra került.

Év végén a Kormány döntött az egyes települési önkor-
mányzatok feladatellátásának támogatása érdekében törté-
nő előirányzat-átcsoportosításokról.

Örömmel értesültünk róla, hogy Bábolna 50 %-os önerő 
biztosítása mellett 9.334.905 forint összegű támogatást ka-
pott, így ebben az évben lehetőség lesz az egészségügyi 
központ fejlesztésére. Elsődlegesen a több éve tervezett 
elektromos hálózat felújítását szeretné megvalósítani a vá-
ros, de a támogatással kiegészített önkormányzati forrás 
előre láthatólag lehetőséget biztosít az egyéb korszerűsítési 
munkák elvégzésére is.

korszerűsítés az egészségügyi kÖzpontBan
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Információink szerint december 26-
án kedd délben egy bábolnai családi 
ház mellé épült garázsban keletkezett 
tűz. Egy személygépkocsi gyulladt ki, 
melynek tüze átterjedt a garázsra és 
veszélyeztette a családi házat is. A 
tüzet korán észlelték, de ekkorra már 
teljes terjedelmében égett az ott lévő 
autó. A házban tartózkodók a segély-
hívást követően azonnal megkezdték 
az oltást. A Tevékenység Irányítási 
Központ Nagyigmándról és Ácsról ri-
asztotta az önkormányzati tűzoltókat, 
akik légzőkészülékben gyorsbeavat-
kozó vízsugarakkal oltották el a tüzet. 
A tűzoltók munkájának köszönhetően 
nem keletkezett kár a lakók otthoná-
ban, viszont a garázs tetőszerkezete 
leégett. Az oltást megkezdő tulajdono-
sok kisebb füstmérgezést szenvedtek, 
így őket a mentőszolgálat munkatársai 
a győri kórházba megfigyelésre szállí-
tották. (Info: KEM Katasztrófavédelem)

Az eset kapcsán megkérdeztük a 
bajbajutott családot. Buriánné Fel-
ker Barbara,  a tragédiát személyesen 
megélő édesanya elmondta, közös 
udvarban, de külön családi házban 
élnek a nagyszülőkkel, akik ugyan-
csak otthon tartózkodtak a tűzesetkor. 
A garázsban keletkezett a tűz, amit a 
12 esztendős Patrik az udvarról lá-
tott meg. Az égő palatető láttán szólt 

a családtagoknak, édesanyjának és 
a 21 éves bátyjának, Dávidnak, aki 
erős lélekjelenlétének köszönhetően 
nem habozott és hívta a tűzoltókat. A 
szakemberek 17 perc alatt értek ki a 
helyszínre, addig a kétségbeesett csa-
lád igyekezett menteni a menthetőt. 
A kigyulladt garázsból a szomszédok 
segítségével kimenekítették a gázpa-
lackokat, elzárták a gázt, áramtalanítot-
tak, majd a már égő autót is igyekeztek 
kitolni a létesítményből. Az édesanya 
és két fia jogos aggodalma volt ekkor, 
hogy a családi házakra átterjed a tűz. 

Szerencsére ez a tűzfalnak és a gyors 
beavatkozásnak köszönhetően már 
nem történt meg. 

Barbara azt is elmesélte, hogy a 
szomszéd kutya is jelezte  a bajt. Ezért 
lehetett, hogy a szomszédok is a se-
gítségükre siettek. A kisebbik fiút végül 
ők helyezték biztonságba. 

– Féltünk, hogy a  mi házunk is lángra 
kap. A garázstól a házunkat egy tűzfal 
választotta el, ez mentette meg a hely-
zetet. Az autó gazdasági totálkáros lett. 
Ennek ügye még kérdéses, a garázst 
és a benne található értékeket a biz-
tosító felmérte. Dávidot és apósomat 
bevitték a kórházba, Dávidnál elég ma-
gas volt a vérben mért szén-monoxid 
érték. Szerencsére, senkinek nem lett 
baja. Bele sem merek gondolni, hogy 
mi lett volna, ha mindez éjjel történik, 
vagy, ha nem vagyunk itthon, mondta 
el Barbara, aki azt is hozzátette, hogy 
december 26-án a karácsony estét vil-
lany és gáz nélkül voltak kénytelenek 
átvészelni. Jelenleg a biztosító ügyin-
tézésére várnak. 

– Mindenkinek köszönjük, akik se-
gítettek bennünket a drámai pillana-
tokban. Sajnos az ünnepünket tovább 
keserítette, hogy december 31-én a 
nagymamát is elvesztettük, mondta 
Barbara, akit a házfalon látható korom 
még jóideig figyelmeztet a bajra. 

garázstüzet szenvedett egy BáBolnai család

az év vége  már viszonylag csendesen telt a tűzoltói Beavatkozások szempontjáBól 
December 29-én, pénteken több helyen okozott fakidőléseket, kisebb károkat a viharos erejű szél megyénkben. Ács 

térségében az 1. számú főúton egy 8 méter magas fa dőlt az úttestre, forgalmi akadályt okozva. Ács önkormányzati 
tűzoltói egy motoros láncfűrésszel feldarabolták és eltávolították az úttestről a fát, ezzel megszüntetve a forgalmi aka-
dályt. A másik két fakidőlés Bábolnán történt. Az Erzsébet utcában és a Rákóczi úton az ácsi önkormányzati valamint 
Bábolna és Tárkány önkéntes tűzoltó egyesületeinek tagjai avatkoztak be motoros láncfűrész, dugólétra és drótkötél 
segítségével és szüntették meg a veszélyeztetéseket.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok az alábbi munkakör betöltésére keres munkatársat:

1 FŐ KARBANTARTÓ VILLANYSZERELŐ
A munkakör betöltésének feltételei:

• szakirányú szakmai végzettség (szakmunkás bizonyítvány)
• erkölcsi bizonyítvány
• legalább 5 éves szakmai tapasztalat 

Amit kínálunk:
• bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.-ben foglaltak, illetve megegyezés szerint
• béren kívüli juttatások

A fényképpel ellátott önéletrajzot személyesen a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2943 Bábolna, Mészáros u. 1. szám 
alatti székhelyére, elektronikus úton a menesbirtok@babolnamenes.hu e-mail címre kérjük eljuttatni szíveskedjen.

A munkakörrel kapcsolatos bővebb információ: Bozoriné Takács Margit HR-vezető 20/522-4689
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nav ügyfélszolgálat  
a kormányaBlakokBan

Komárom-Esztergom megyében január 3-ától négy kormányablakban nyí-
lik NAV ügyfélszolgálat. Az ügyfeleknek Tatán, Komáromban, Kisbéren és 
Oroszlányban is lesz lehetősége arra, hogy a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal kormányablakaiban intézzék adóügyeiket.

Az új NAV-ablakokban a szolgáltatások széles körével várják a hivatal mun-
katársai az ügyfeleket. A NAV-nál intézhető ügyek jelentős része ezentúl a négy 
kormányablakban is biztosított lesz, így például az igazolások kiadása, adókár-
tya, egészségügyi szolgáltatási járulék, folyószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a 
bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása, csekk kiadása. A NAV 
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága ügyfélkapcsolati helye-
inek nyitvatartási rendje 2018. január 3-ától:

Ügyfélszolgálat 
címe

Nyitvatartási idő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek

Kisbér, 
Angol kert 4.

  8:00-12:00 
13:00-17:00

– 8:00-14:00
  8:00-12:00 
13:00-16:00

8:00-12:00

Komárom, 
Szabadság tér 1.

  8:00-12:00 
13:00-17:00

– 8:00-14:00
  8:00-12:00 
13:00-16:00

8:00-12:00

Oroszlány,  
Fürst S. utca 29.

  8:00-12:00 
13:00-17:00

– 8:00-14:00
  8:00-12:00 
13:00-16:00

8:00-12:00

Tata, 
Ady E. utca 24.

  8:00-12:00 
13:00-17:00

– 8:00-14:00
  8:00-12:00 
13:00-16:00

8:00-12:00

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben az előző hét ese-
ményeiről készült műsorszámainkat láthatják. Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk, 
ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismét-
léseit szerdától naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, 
folyamatos képújság adás fut a BTV sávján. A képújságban közölt hirdetéseket saját honla-
punkon is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN 
WWW.BTV.HU
– adásaink menüpontban bármelyik műsorszámunkat megtekintheti akár hónapokra visz-

szamenően
– képújság menüpontban csatornánkon futó képújságunk tar talmát – hirdetések, közér-

dekű, óvoda és iskola, egészségügy, sport és televíziónk hírei – nézheti időkorlátozás 
nélkül

– bábolnai újság menüpontban a Bábolnai Fórum című havonta megjelenő önkormányzati 
lap számait olvashatja

– képtár menüpontban bábolnai eseményekről láthat képeket
– élő adás menüpontban élőben tekintheti meg csatornánkon éppen futó adásunkat
– dokumentumok menüpontban olyan hirdetéseket, közleményeket helyezünk el, melyek 

hosszabb tar talma miatt a képújságba nem férnek el
– időjárás menüpontban településünk aktuális és várható időjárásáról tájékozódhat

A Komárom-Esztergom Megyei  
Rendőr-főkapitányság felhívása:

ÓVD A GYALOGOST! 
A gyalogosoknak - mint a közleke-

dés legvédtelenebb résztvevőinek - a 
téli szürkületi és sötét időszakokban 
való közlekedése nagyobb kockázatot 
jelent, mint az év egyéb időszakaiban.

Télen, sajnálatos módon megnö-
vekszik a gyalogos elütések száma. 
A kedvezőtlenné váló látási és útviszo-
nyok „asszisztálnak” ehhez. A balese-
tet ugyanis az esetek döntő többsé-
gében emberi mulasztás, valamilyen 
szabályszegő magatartás okozza.

Nem árt tudni, hogy kedvezőtlen 
időjárási körülmények között a gya-
logosok általában nem elég körül-
tekintőek, kevésbé figyelnek a köz-
lekedés más résztvevőire, hiszen a 
kellemetlen időben – érthető módon 
– mielőbb célhoz szeretnének érni. 
Ebből adódóan a járművezetők min-
dig fokozott figyelemmel és a sebes-
ség csökkentésével közelítsék meg 
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, 
buszmegállókat, valamint azokat a 
helyeket, ahol fokozottan kell szá-
molni gyalogosok megjelenésére.

Kérjük, hogy most még inkább fo-
kozott figyelemmel és körültekintés-
sel közlekedjenek!

A KRESZ a gyalogosok részére 
előírja, hogy „lakott területen kívül éj-
szaka és korlátozott látási viszonyok 
között a láthatósági mellény (vagy ru-
házat) használata kötelező!” A látható-
sági – fényvisszaverő – eszközök hasz-
nálata életmentő lehet lakott területen 
belül,  sötétben, és jó látási viszonyok 
között egyaránt, így a mellény viselése 
ajánlott azokban az esetekben is, ami-
kor az éppen nem kötelező! A látható-
sági mellény mellett, vagy a helyett a 
nem sötét színű, jól látható hétköznapi 
ruházat viselése is sokat jelenthet egy 
baleset bekövetkezésének megelőzé-
sében.

A gépjárművek tompított fényszó-
rói 35-45 m távolságban világítják 
meg az útfelület egy részét, azonban 
ez a távolság az esős, ködös, párás 
időben jelentősen lecsökkenhet. A 
szürke-fekete, környezetbe olvadó ru-
házatú, láthatósági eszközöket nem vi-
selő gyalogos baleseti kockázata meg-
nő, így féktávolságon belül könnyen 
elüthetik őket. Lakott területen kívül 
a gyalogosoknak kötelező a forgalom-
mal szemben közlekedni, mert így job-
ban látják a szemből érkező forgalmat!
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Sűrű napokat éltek meg a bábolnai 
gyermekönkormányzat nemrégiben meg-
választott tisztségviselői az elmúlt idő-
szakban. A szavazást november 17-én 
tartották meg. Az új Gyök-polgármester 
Török Márton lett, aki korábban képviselő-
ként már tevékenykedett. Gyécsek Marcell 
14, Konczi Tamás 53, Mátyás Kata 40, Pa-
nák Zsófi 54, Panák Máté 26 és Szabó Lot-
ti 32 vokssal jutott be a GYÖK-képviselők 
sorába. Mandátumuk két évre szól, ennyi 
idejük van arra, hogy felpezsdítsék a helyi 
ifjúság közösségi életét. 

Az új gárda november 30-án a felnőtt gré-
mium előtt tette le a hivatalos esküt, majd 
december 4-én már az alakuló ülésüket is 
megtartották, a nagyok mintájára. Ez alka-
lommal Török Márton, új GYÖK-polgármes-
ter köszöntötte a gyermekönkormányzat új 
tisztségviselőit a könyvtárban, ahol dr. Horváth Klára pol-
gármester, Török Sándor, a helyi művelődési és sportintéz-
mény vezetője, Sebestyén Szabolcs a fiatalok koordinátora, 
valamint az önkormányzat részéről Bacsárdi József aljegy-
ző is megjelentek. Az első lépésük a Gyök működési sza-
bályzatának áttekintése volt, majd előremutató témákkal 
foglalkoztak: olyan feltételekkel, melyek elősegítik munká-
jukat, így például a kommunikációs eszközeikről, valamint a 
feladatelosztásokról beszélgettek. 

A gyermekönkormányzat azóta egy iskolásoknak szóló 
programon is túl van, sikeres Mikulás-napi rendezvényt bo-
nyolítottak le.

A polgármester arra kérte a gyermekönkormányzat tiszt-
ségviselőit, hogy aktívan vegyenek részt a városi esemé-
nyek szervezésében, hiszen a település 2018-ban két fon-
tos jubileumot is ünnepel majd. 

A következő ülésükön a működési feltételek megszabá-
sa volt porondon, amikor a jegyzőkönyv írásának módját 
is megmutatta nekik Sebestyén Szabolcs, a fiatalok segí-
tője. Támogatást kapnak bőven, hiszen dr. Horváth Klára 
polgármester és a teljes bábolnai grémium is mellettük áll. 
Programjaikhoz forrást is biztosítanak, már csak azt kell ki-
találniuk, hogy milyen eseményeket szervezzenek a helyi 

gyerekek és a kortársak szórakoztatására.
Azt már látják, hogy aktív kommunikáció nélkül nehezen 

boldogulnak, ezen erősítenek a jövőben. Januárban egy öt-
letes programtervvel kell előállniuk, melynek irányait – dön-
tésük alapján – a sport és az egészséges életmód határozza 
majd meg. 

– A korábbi Gyök-ösök felajánlották a segítségüket, de 
magunktól indultunk el. Kata, Lotti és Zsófi – velem együtt 
– korábban is képviselők voltak, így ők már rutinosabbak 
ebben a közegben. Szerintem a bábolnai fiataloknak nincs 
oka panaszra, nagyon sok lehetőségünk van a kikapcso-
lódásra. Van konditerem, BMX pálya, edzőpark. Ezen kívül 
modern tánc, néptánc, dráma csoport és számos kulturális 
elfoglaltság, amiből választhatunk. Én a szüleim által veze-
tett Cseperedők Néptáncegyüttesben táncolok. Gyök-pol-
gármesterként is azt hangsúlyozom, hogy elsődleges cél-
közönségünk az általános iskola közege.  Ebben az évben 
több érdekes programmal készülünk a diákoknak, de túl 
vagyunk már egy jól sikerült Mikulás-partyn is, ami felbá-
torított bennünket a folytatásra, mondta el az új Gyök-pol-
gármester.

Marci a jövőbeni felnőtt életben nem vágyik politikus 
szerepre. Szerencséjére igazán lelkes csapattal dolgozhat 
együtt. A hat képviselőtársa sem „otthonülő” fajta, mindany-
nyian nyüzsgő, közösségi emberek. Gyécsek Marcell évek 
óta a bábolnai karate klub sportolója. Konczi Tamás a helyi 
sportegyesület focistája. Panák Máté Győrben kézilabdá-
zik. Nővére, Zsófi az úszásban jeleskedik, Mátyás Kata is 
sportos alkat, rendszeresen kerékpározik, országos diáko-
limpián kivívott helyezéseivel a Magyarország jó tanuló, jó 
sportolója címet is elnyerte. A hölgykoszorú harmadik tagja, 
Szabó Lotti a Szákszend SE női labdarúgócsapatát erősíti.

A GYÖK vezetőség előreláthatóan havonta egy alkalom-
mal ülésezik, ekkor a testület tagjai a kiosztott feladatok 
alapján számolnak majd be egymásnak munkájukról. Nagy 
falat lesz számukra 2018-ban a felnőtt képviselőkkel közö-
sen megfogalmazott cél: egy nemzetközi ifjúsági találkozó 
szervezése, ahol házigazdaként jövőbe mutató lépéseket 
tehetnek a bábolnai fiatalok jóhíréért. 

új dÖntéshozók a BáBolnai gyÖk-Ben 
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Bár összehasonlíthatatlan a nagyvá-
rosi mentős élettel, de dolgos évet zárt 
a bábolnai mentőállomás, ahol a sze-
mélyi állomány szakmailag megalapo-
zott és összetartó közösség. Mindezt 
december 15-én rendezett évzáró ösz-
szejövetelükön hangsúlyozta Haris Ró-
bert, a bábolnai mentőállomás vezető-
je a hivatal dísztermében. Ide invitálták 
a helyi és a szomszédos települések 
polgármestereit és támogatóikat is, 
hogy megköszönjék egész éves segítő 
hozzáállásukat. 

Az évzárón Haris Róbert beszámolt 
az intézmény működéséről. Elmondta, 
hogy egy 24 órás mentőgépkocsival 
teljesítenek szolgálatot, öt fő mentőá-
polóval illetve négy fő mentő-gépko-
csivezetővel, 24 órás váltásokban. A 
két éve novemberben felavatott intéz-
mény nagyon jól felszerelt, és munká-
juk nélkülözhetetlen.  A bábolnai a me-
gye legfiatalabb mentőállomása, ahol 
az elmúlt két esztendőben az itt szol-
gáló mentősök nagyon megbecsült 
szakemberekké váltak. 

Vonulási számadataik vegyes képet 
mutatnak: a havi esetszám hatvan és 
kilencven közé tehető. Ennek döntő 
hányada belgyógyászati eredetű meg-
betegedésből, neurológiai és pszi-
chiátriai esetekből fakad, de riasztják 
őket gyakorta gyermeksérülések mi-
att is. Az autópálya közelsége miatt 
munkájuk és létük nélkülözhetetlen. 
Haris Róbert állomásvezető elmondta, 

a bábolnai intézmény munkája az ala-
csonyabb népesség szám miatt jóval 
nyugodtabb, mint Komáromban vagy 
Tatán. Eszközállományuk azonban 
irigylésre méltó, autóikon új eszközök-
kel dolgoznak. 

A személyi állomány kiválóan össze-
kovácsolódott az elmúlt két év alatt. 
Haris Róbert azt is elmondta, hogy egy 
munkatársat még keresnek soraikba. 

meleg pulóvert kaptak a mentősÖk

Felber Gyula mentő-gépkocsivezető, 
aki szabadidejében lemezlovasként te-
vékenykedik, december 31-én Győrben 
egy szilveszteri rendezvényen sikeresen 
újraélesztett egy középkorú, ismert szív-
beteg férfit.

Felber Gyula 2008 óta dolgozik gépkocsi-
vezetőként. Mentős pályafutását a Komá-
romi Mentőállomáson kezdte, majd 2015 
óta a Bábolnai Mentőállomáson teljesít 
szolgálatot. Szabadidejében lemezlovas-
ként tevékenykedik. Nem volt ez másképp 
december 31-én sem, amikor Győrben a 
Don Kartács Étteremben adta a talpalá-
valót a jelenlévőknek az év utolsó napján. 
– Minden hónapban van egy retro disco a 
vendéglátóhelyen, így a tulajdonossal ko-
rábban azt beszéltük, hogy szilveszterkor 
is legyen egy zenés mulatság. Vasárnap 16 
órakor indultam el Komáromból, 16 óra 45 perc körül érkez-
tem meg Győrbe – emlékezett vissza Felber Gyula. Érkezé-
se után elkezdett a jelenlévő barátokkal beszélgetni, köztük 
egy körülbelül 50-60 éves férfivel is, akiről tudta, hogy ko-
rábban infarktusa volt. Kérdezte, hogy van, majd mondta 
neki: örülök, hogy itt vagy.

– Rövid beszélgetés után jeleztem, hogy nekiállok össze-
pakolni a technikát. Amint elfordultam, hallottam egy nagy 
csörömpölést, majd, ahogy visszafordultam láttam, hogy a 
férfi a földön fekszik. Egyből letérdeltem mellé megráztam, 
majd ellenőriztem a légzését és a keringését, ami sajnos 
már nem volt neki. Szóltam közben a pincér hölgynek, hogy 
azonnal értesítse a mentőket. Én közben letéptem a sérült in-

gét és elkezdtem a mellkas-kompressziót, 
és a kompresszió-befúvást. A győri mentő-
sök perceken belül kiérkeztek a helyszínre, 
ezután közösen, körülbelül egy órán át vé-
geztük az újraélesztést, amíg nem rende-
ződött a férfi keringése – mesélte. Ezután a 
győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházba 
szállították az újraélesztett férfit, aki azóta 
az Intenzív Terápiás Osztályán fekszik.

Felber Gyula elmondta, hogy munkája 
során számtalan esetben vett részt újra-
élesztésben, azonban szabadnaposként 
ez volt az első, hogy segíteni tudott valakin.

 – Úgy éltem meg az egészet, mintha ri-
asztás lett volna a mentőállomáson, amint 
összeesett a férfi, azonnal a segítségére 
siettem. Talán, ezért is álltam be mentős-
nek, hogy segíteni tudjak. Élettársam is a 
mentésirányításban dolgozik. Szeretem a 

munkám, mert változatos. Vannak szomorú és nehéz pilla-
natok, de rengeteg vidám perc is adódik, amikor például 
egy kisbaba születik vagy valaki eljön megköszönni, hogy 
segítettünk rajta – mondta Felber Gyula.

– Nem bántam meg egy percig sem, hogy ezt a hivatást 
választottam, és csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy 
sajátítsa el az újraélesztés alapjait és segítsen – emelte ki a 
mentő-gépkocsivezető.

Haris Róbert a Bábolnai Mentőállomás vezetője elmond-
ta: jó tudni azt, hogy ilyen szakmailag felkészült emberek 
vigyázzák mindennapjainkat és büszke Felber Gyula baj-
társra.

Nagy Tamás - 24 ÓRA

szakmailag felkészült emBerek vigyázzák mindennapjainkat
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Felavatták Kővári Ferenc ková-
csoltvasból készült alkotását az új 
temetőben. A kegyeleti helyen fel-
állított, márványtalapzaton álló ke-
reszt létrehozása már régi vágya 
volt a településnek. A december 22-
én rendezett avató alkalmával az új 
temetőbe telepített kovácsoltvas ke-
reszt a helyi egyházak képviselőinek 
jóvoltából megáldva és felszentelve 
díszeleg.

Az eseményen Varga Imre katolikus 
plébános és Simon Norbert református 
lelkész szóltak a hívekhez és a jelenlé-
vőkhöz. A keresztet készítő alkotónak 
dr. Horváth Klára polgármester köszö-
netet mondott az emlékhelyet látogató 
bábolnai közösség nevében.

Kővári Ferenc valódi szeretettel üti 
a vasat. Eddig csak a régi temetőben 
állt kereszt, így az alkotó úgy gondolta, 
hogy köztéri alkotását felajánlja a vá-
rosnak. 

- Az emlékhelyet sokan látogatják. 
Észrevettem a hiányosságot, hogy az 
új temetőben nincsen kereszt, és egy-
szer én is oda kerülök, így legalább 
egy kereszt legyen ott, magyarázta Kő-
vári Ferenc az avató után otthonában, 
ahol meleg szeretettel fogadott.

Kővári Ferencnek már több alkotása 
is megtalálható Bábolna közterein. A 
temetőben a keresztek mellett az ízlé-
sesen kivitelezett parcellajelző táblák 
és mécsestartók is az ő munkái, a par-
kokban kovácsoltvas kerékpárjai dí-
szelegnek. Felkérése ismét van, hiszen 
a létesülő szabadidőparkba most az 
önkormányzat megbízásából sporto-
ló alakzatokat készít, várhatóan kilenc 
darabot ezekből. Van egy meglepeté-
se is a bábolnaiaknak, amit ugyancsak 
a szabadidőparkba szánt. Erről azon-
ban nem árul el többet. Elkészült mű-
veiről is visszahúzódó szerénységgel 
beszél a szakavatott géplakatos, kinek 
munkáinak minőségén mit sem csorbít 
a tény, hogy a kovácsolás csak egy 

szeretett elfoglaltság számára.
Műhelyében mintha feltámadna va-

lami lélekben megbújó szenvedély, 
úgy beszél a rideg anyagról, a fémről, 
amihez már egészen kicsi kora óta úgy 
vonzódik. Pedig édesapja bognármes-
terségét is követhette volna....

- Mivel a családom nem volt tehetős, 
így gyermekkoromban a játékaimat is 
magam készítettem, volt puskám vas-
lemezből, kerékpárom vázból, felkül-
lőzött kerekekből. A szakma gyakorlati 
részét Bábolnán tanultam. A gyakorlati 
időt tölthettem lakatosoknál, hegesz-
tőknél, kovácsoknál, így szinte minden 
hasonszőrű szakmát kitanulhattam. A 
mestermunkám egy fokos volt, amit 
először a mesterem az ajtón dobott ki, 
elégedettlenségében. Aztán belejöt-
tem, azóta pedig nem tudok szabadul-
ni a vastól.

Kővári Ferenc termetét tekintve nem 
egy hatalmas ember, mint ahogyan 
a kovácsokat képzelnénk. A szikár 
izomzatú férfi azonban kimenti magát 
a helyzetből: mint elmondta, a kovács-
munka sokszor „kétemberes”, mert 
ráverő legények kellenek a vastagabb 
anyaghoz.

Többen ütötték már neki a vasat se-
gédként, újabban pedig kedves fele-
ségét fogja be, ha nem bírja másképp 

az anyagot formálni. Párja az elkészült 
művek legfőbb kritikusa, aki nem fél 
megmondani, ha valami nem tetszik. 
Otthonukban nincs is olyan szeglet, 
ahol ne lenne valamilyen kovácsolt-
vasból készült alkotás: gyertyatartók, 
székek, asztalok, újságtartók és egyéb 
dísztárgyak sorakoznak mindenütt. 
Kővári Ferenc le sem tudná tagadni, 
hogy mivel foglalkozik. Udvara is, mint 
egy mesebeli tündérkert csupa fekete 
kacskaringó, levél és virágfüzér a fe-
kete szárakon, mely begyűrűzi a teljes 
zöld teret.

A kovácsoltvas termékek készítése 
mindvégig hobbi maradt számára. Az 
első köztéri alkotás a bábolnai polgár-
mester felkérésére készült el. Vízcső-
ből alakította ki az áhított kerékpárt, 
amit végül továbbfejlesztett. A teme-
tőbe kihelyezett parcellajelző táblákon 
már betűk és számok is sorakoztak, 
mutatva a helyi alkotó tehetségét. A 
temetőkbe kihelyezett mécsestartók 
azoknak készültek, akiknek szerettei 
nem Bábolnán nyugszanak, de egy 
gyertyát ők is gyújthatnak méltó körül-
mények között.

Műhelyében a létesülő szabadidő-
parkba elhelyezendő futóalakok vár-
nak most befejezésre. Kővári Ferenc 
saját készítésű szerszámokkal dolgo-
zik, elmondása szerint takarékosko-
dóan bánik a négyzetvassal: mindig 
megtervezi az elkészítendő tárgyakat.

Cinkosan néz a hajlítandó, a kovács-
tűzön melegítendő anyagra, a vasra, 
melyben valami megfoghatatlan szép-
ségre talált rá: mert hiába olyan rideg 
és hideg, a tűz forróságában varázslat-
tal születik meg az alkotás, ami majd 
valakinek örömet okoz. A 66. életévét 
taposó mesterember, amikor nem a 
vasat püföli, akkor unokái társaságát 
élvezi, abban a reményben, hogy majd 
egyikük tovább élteti a kovácshagyo-
mányt, mely számára az életet jelenti.

kővári ferenc új keresztje a temetőBen

télen is termelői piac
A téli időszakban is finomságokkal és kézműves termé-

kekkel csalogatott a termelői piac. A december közepén is 
visszatérő, minőségi áruk vásárában ismét lehetett szörpöt, 
sajtot, húsárut, szárított gyümölcsöt, házi tésztát, magos va-
rázs süteményt, joghurtot és sok-sok ajándéktárgyat vásá-
rolni. A téli piacon talán megérte fagyoskodni az árusoknak 
is, mert azok biztosan kilátogattak, akik ragaszkodnak a mi-
nőséghez és a termelői portékákhoz.
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Mint egy nagy család, úgy ünnepelt a Százszorszép Óvo-
da aprótalpú közössége december 21-én. A Pillangós cso-
port karácsonyváró műsorát láthatták a kicsinyek és szüleik 
is az intézmény karácsonyi alkalmán. A gyerekek betlehemi 
játékát követően fényjátékkal örvendeztették meg egymást 
és a vendégeket.

„Szent karácsony éjjelén, táncot jár a gyertyafény”, ezzel 
a mottóval láthatta a közönség a fényjátékot, majd a manó-
táncot, mely vidámsággal töltötte meg az óvodai csoportot. 
A kalimpáló manócskák az óvodás cimborákat is jókedv-
re derítették, majd a táncos produkció után a folytatás is 
hasonló hangulatban telt, amikor az óvoda apraja-nagyja 
együtt énekelte a vetítésben szereplő dalokat.

vidám karácsonyvárás az óvodáBan

Hét évvel ezelőtt indult útjára Mérföldkő elnevezéssel 
az a turisztikai csoport, amely azóta is minden évben 
megmozgatja városunk természetkedvelő, látnivalókra 
éhes lakóit. A csoport december 8-án tartotta hagyo-
mányos év végi találkozóját, mely során összefoglalva 
értékelték az elmúlt esztendő kirándulásait és előrevetí-
tették a következő programokat.

A csoport évről évre növekvő létszámmal szervezi túráit, 
melyekben kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a ked-
vükre való látványosságokat. A 2017-es évben nyolc kirán-
dulást szerveztek. Túrafelhívásaikat, a tervezett programo-
kat és az indulások időpontját mindenki számára elérhető 
platformokon, közösségi oldalakon tették közzé.

A csoportnak fájó pont volt alapítójuk, Bierbauer Imréné 
Magdi néni elvesztése, ám az ő elképzeléseit, szellemisé-
gét máig megőrizték a szervezés során. Így a látnivalókon, 
helyi történelmi nevezetességeken kívül kirándulásaik során 
nagy hangsúlyt fektetnek a környező természet, biológiai 
és geológiai látványosságok megismerésére is. Célpontjaik 
kiválasztásánál fontos szempont, hogy könnyen, viszony-
lag rövid idő alatt megközelíthető útvonalakat válasszanak, 
hiszen az oda-vissza utazás a túrákhoz rendelkezésre álló 
időből vesz el. Idén többek között jártak Tokodon, Balaton-
füreden, Monostoron, Alsóörsön és Sokorópátkán, de meg-
tekintették a Holdvirág-árkot, a Fertő tavat és Ördögrétet is. 
A városnézésen és a természetjáráson kívül fakultatív prog-

ramokat is kínáltak, melyekhez idegenvezető szakembert is 
segítségül hívtak. 

A kellemes hangulatú, vacsorával egybekötött megbeszé-
lésen szóba kerültek a 2018-as utazások tervei is, melyek 
szintén izgalmas programokat kínálnak. A rendezvényt dr. 
Horváth Klára polgármester is megtisztelte, aki sok sikert 
kívánt a következő évi tervek megvalósításához, illetve apró 
ajándékkal lepte meg azokat a csoporttagokat, akik lega-
lább két alkalommal részt vettek a szervezett programokon. 
A túrák hasznos kellékeit Bednár Bálint és Koczkás Ádám 
ifjú sporttársaik segítségével osztotta ki.

Az este vidám beszélgetéssel, emlékezéssel és tervezge-
téssel végződött. 

évértékelés új tervekkel  a turisztikai csoport évzáróján

ajándék gulyásleves az Öreg focistáktól
Egy nagy üstben főtt egytálételt kevergetett Tornyos Ferenc a 

bábolnai városközpontban december 22-én, miközben minden 
járókelőt az öregfiúk csapatának főztjével kínálgatott. A bábolnai 
öreg focisták évek óta osztanak ételt az ünnep előtt, de nem rá-
szorultság alapján, hanem csakis jószándékkal, bárkinek. 

Sokan ültek asztalaikhoz, hogy megkóstolják az ajándék fi-
nomságot. Idén gulyásleves volt a menü, ami mintegy húsz ki-
logramm húsból készült. A délutáni ebéd közben jóízűek voltak 
a beszélgetések is, hiszen ennek a kezdeményezésnek nem 
feltétlenül az volt a célja, hogy nehéz helyzetben lévőkön segít-
senek, sokkal inkább az, hogy a bábolnaiak megálljanak egy 
percre, asztalhoz üljenek és együtt legyenek az ünnep előtt. Az 
ételosztás – ennek szellemében – most is jó hangulatban telt. 

Egymást közt elcsattanó vicceik, baráti élcelődéseik is azt bizonyították, hogy a labdarúgás szeretete kellően összeková-
csolta őket. Miután minden elfogyott jókedvűen és jóllakottan léptek pályára egy baráti mérkőzés erejéig.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Január 14-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 2. vasárnap 10.45 szentmise
Január 21-én vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 3. vasárnap 10.45 szentmise
Január 28-án vasárnap 10.00 rózsafüzér 
Évközi 4. vasárnap 11.00 szentmise

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

A szentmisék időpontja változhat. Az aktuális időpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 14. –        Vasárnap 11 óra

JANUÁR 21. –        Vasárnap 11 óra

JANUÁR 28. –        Vasárnap 11 óra

FEBRUÁR   4. –        Vasárnap 11 óra

FEBRUÁR 11. –        Vasárnap 11 óra
Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész - Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
JANUÁR 21.  Vasárnap  15:00 óra

FEBRUÁR 4.  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.

szenteste  
a katolikus templomBan

Az ünnepi hajszából kiszakadva, december 24-én este 
fél tízkor a Nepomuki Szent János Katolikus Templomban 
gyülekeztek a hívők, hogy megünnepeljék Jézus születését. 
A hittanos gyermekek és ministránsok szívhez szóló ver-
sekkel, énekekkel emlékeztek a Megváltó világra jöttének 
éjjeléről, majd az előadást követően Varga Imre plébános 
celebrálta az „éjféli szentmisét”, melynek évszázadokra visz-
szanyúló hagyománya van a keresztény egyházban. 

A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise Jézus (azaz az 
Ige) örök születését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige 
földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember ke-
gyelmi újjászületését ünnepli. Az ünnepi szentmise zárja le 
az adventet, föloldja a karácsonyi böjtöt, bevezeti az egész 
ünnepkört. A mai rohanó világban az éjféli mise hagyomá-
nya emellett megnyugvást kínál az ünnepi készülődéssel 
járó terhek elől, emlékezteti a hívőket a hit, a remény és a 
szeretet fontosságára, melyek nélkül nem válhat teljessé a 
karácsony. 

meghitt istentisztelet
Szenteste délutánján városunk protestáns templomába 

is beköltözött az ünnep. A korábbi évek hagyományaihoz 
híven a délután négy órakor kezdődő, Simon Norbert refor-
mátus lelkész által celebrált karácsonyi istentisztelet kereté-
ben a hittanos gyermekek versekkel, dalokkal elevenítették 
fel Jézus születésének történetét. 

A meghitt, családias hangulatú előadás során a hívők 
megismerhették Mária és József históriáját, felidézve a bet-
lehemi éjszakát, mikor világra jött a megváltó. Az ünnepi 
műsor fényét emelve különféle hangszereket is megszólal-
tattak: orgona, trombita, furulya és tuba kíséretével csendül-
tek fel a legismertebb karácsonyi dalok, áldást és békessé-
get hozván az egybegyűlteknek.

Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak, fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.hu  -  www.btv.hu  -  www.btv.hu
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színházi Bérletsorozat
Következő előadásunk a Hippolyt a lakáj című zenés 

vígjáték, két felvonásban. A darabot 2018. január 18-án 18 
órától tekinthetik meg a Bábolnai Szabadidőközpontban.

Jegyek 2018. január 3-tól, a Városi Könyvtárban vásá-
rolhatók, nyitvatartási időben, 1.000.-Ft-os áron.

figyelem! időpontváltozás!
A 2018. február 15-re (csütörtökre) meghirdetett, Hitted 

volna? című előadás, technikai okok miatt, 2018. febru-
ár 14-én (szerdán) kerül bemutatásra! Megértésüket kö-
szönjük!

„termelj otthon!” mozgalom 2018.

jelentkezési lap
Tisztelt Bábolnai Lakosok!
Bábolna Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 2018-

ban is útjára indítja a „Termelj otthon!” mozgalmat. A prog-
ramban azok vehetnek részt akiknél, vagy akiknek családjá-
ban az egy főre eső jövedelem 120.000,- Ft-ot nem haladja 
meg. A résztvevők kiválasztására 2018. február elején kerül 
sor, a vetőmagok kiosztása még február hónapban megtör-
ténik a közelgő vetési szezonra tekintettel. 

Ha Ön is szeretne részt venni a mozgalomban és szeretne 
ingyenes vetőmaghoz jutni, kérjük, töltse ki alábbi jelentke-
zési lapunkat.

Fontos tudni, hogy a jelentkezési lapokat 2018. január 31-
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!” mozgalom-
ban és szeretném, ha számomra is biztosítanának díjmen-
tes vetőmagcsomagot.

A „legszebb konyhakert” programban részt kívánok venni!
igen                        nem

(Megfelelő rész aláhúzandó.)        .................................................. 
                                                      Jelentkező aláírása



óévBúcsúztató  
hajnalig tartó tánccal

Bábolna legbölcsebb korosztályát szórakoztatta a Bábol-
nai Alapszolgáltatási Központ a december 29-re szervezett 
óévbúcsúztató táncos mulatsággal, a szabadidőközpont-
ban. A nyitánykor Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető 
és dr. Horváth Klára is köszöntötték a szépkorúakat, akiknek 
a városvezető beszélt a jövőbeni önkormányzati beruházá-
sokról is.

„A mindennapok éjfélét általában észrevétlenül éljük meg, 
az év utolsó napján azonban különleges ez az éjszaka. A 
zajos ünneplés és fogadalomtételek közepette mindenki 
készül az újesztendőre” – mondta a polgármester, aki a 
szilveszteri bálhoz jókedvet, az újesztendőre egészséget és 
szerencsét kívánt mindenkinek. Ezután a nyugdíjasok olyan 
fergeteges táncba kezdtek, amit a fiatalok is megirigyeltek 
volna.

A magyar filmtörténet klasszikussá vált vígjátékából 
született színpadi remekmű, mely kétszer egy órában 
rendületlen kacagásra készteti a nézőt. Hippolyt, a 
bölcs és ironikus lakáj figurája rávilágít, hogy rangtól 
és származástól függetlenül minden ember egyformán 
szerethető.

Szereposztás:
Hippolyt – Bencze Sándor

Schneider Mátyás – Várfi Sándor
Schneiderné – Lőrincz Andrea

Terka – Borbás Barbara / Pápai Kíra
Nagy András – Pintér Tibor

Makáts Csaba – 
 Mező Zoltán / Bródy Norbert

Mimi –  
Vörös Edit / Szabó Dorottya

Julcsa – Patuzzi Mónika
Tóbiás – Mohácsi Márk

Író: Eisemann Mihály
Zene: Zágon István  

és Nóti Károly
Rendező: Pintér Tibor

Díszlet és látvány:  
Domján Gábor

Technikai vezető:  
Csukay Zoltán

zenés vígjáték két felvonásban
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A Bábolna SE sportolói részére rendeztek karácsonyi ün-
nepséget a sportcsarnokban december 19-én. Az ünnepi 
összejövetelt ezúttal a Cseperedők néptánccsoport műsora 
nyitotta. A látványos produkció már a karácsony hangulatát 
idézte. 

A Bábolnai Sportegyesület szép számban összegyűlt 
sportolóit Nagy Lajos ügyvezető köszöntötte. Örömmel 
konstatálta, hogy ez évben is jelentős létszámot képvisel 
a jelenlévők közt az utánpótlás korosztály. Mint mondta, a 
sportoló gyermekek az egyesület keretein belül jó helyen 
vannak. A sport az élet azon tere, mely fejleszti a szemé-
lyiséget, kitartásra, közösségi létre nevel, emberré tesz. 
Kiemelte, az országban kevés olyan alig négyezer lelket 
számláló település van, ahol ilyen komoly infrastruktúrával 
és taglétszámmal rendelkező sportegyesület működik, mint 
Bábolnán. 

A BSE vezetője a szakosztályok éves tevékenységének 
értékelésével folytatta beszédét. Egy újonnan csatlakozott 
sportággal, a kosárlabdával kezdte. Az együttes a Győr 
megyei amatőr bajnokságban versenyez, 10 csapat közül 
jelenleg az 5. helyet birtokolja. Olyan egykori élmezőnybeli 
kosarasok alkotják, akik kedvtelésből űzik e sportot. Azért 
lettek a BSE tagjai, mert így nyerhetnek el TAO támogatáso-
kat, mint kiemelt látványsportág.

Nagy Lajos a kézilabda szakosztályt vette ezután górcső 
alá, melyben még mindig nincs felnőtt csapat, de annál ígé-
retesebb az utánpótlás nevelése. A három korosztály közül 
kiemelte az U13-as lánycsapatot, akik bajnokságuk 3. he-
lyén állnak, a diákolimpia küzdelmeiben 1. helyről várhatják 
a folytatást, megnyerték a hazai rendezésű Antos Csaba 
Emléktornát.

A tekézők továbbra is megyei és NB I-es bajnokságban, 
több korosztállyal vesznek részt a sportág hazai vérkeringé-
sében. Az ifjúsági gárda az előző szezonban NB I-es bajnok 
lett, a felnőttek nyolcadikként végeztek, míg a megyei „B” 
csapat bronzérmet szerzett. Ebben az idényben két meg-
határozó játékos búcsúzott az együttestől, Tomozi Barbara 
és Balom Sándor győri szuperligás csapatokhoz igazoltak. 
Csapatukkal mindketten szerepeltek a müncheni világku-
pán, Barbi együttese győztesként térhetett haza. Tekése-
ink egyéni eredményeit hosszasan sorolta az ügyvezető, 

a szakosztálynál is kiemelkedő az utánpótlás versenyzők 
szereplése.

Továbbra is a legnépesebb szakosztály a labdarúgóké. A 
jelentős TAO támogatásnak köszönhetően több komolyabb 
beruházásra is sor kerülhetett, mely a minőségi utánpót-
lás-nevelést, a felnőtt sport biztonságos működését szol-
gálja. Felújították a műfüves focipályát és megvalósították 
a sporttelep biztonsági kamerarendszerének kiépítését. A 
jövőben fedél kerül a hazai öltöző feletti lelátóra, a műfüves 
pálya körüli elhasználódott kerítéselemeket is kicserélik, a 
centerpálya gyepének felújítására is sor kerül, valamint be-
szereznek egy kisbuszt, mely az egyesület régi vágya volt.

Az egyesület ügyvezetője a labdarúgók esetében is rész-
letesen kitért az egyes korosztályok tevékenységére. Az 
U7-es korosztály 14 óvodás focista palántájával Csongrádi 
Péter foglalkozik. Az apróságokat játékos foglalkozásokon 
vezeti rá a labdarúgás alapelemeire, elsősorban Bozsik 
fesztiválokon versengenek, de sikeres résztvevői voltak a 
helyi szervezésű Mikulás Kupa focitornának is. Csongrádi 
Péter mellett két felnőtt labdarúgó, Csillag Máté és Róth Ist-
ván is besegít az U9-es labdarúgók heti 3 edzésében. Ők 
a Bozsik fesztiválok mellett már több megmérettetésben is 
részt vettek, kiemelkedő eredményük a Fehér Miklós Em-
léktornán elért 3. helyezés. Az imént említett trió az edzője 
az U11-es korosztálynak is. A BSE vezetője több tehetséget 
is megemlített a csoportból, akik kipróbálhatták magukat az 
ETO futsal magasabb szintű köreiben is. A csapat Bozsik 
tornákon korosztálya éllovasa. 

A 13-14 évesek közt 18-an rúgják a bőrt Csongrádi Pé-
ter és Nagy Ferenc irányítása mellett. Az egyik legtöbbet 
fejlődött csapat, ennek ellenére a sikerek még váratnak 
magukra. A sikertelenség egyik okaként a 16 évesek lét-
számhiányos csapatát nevezte meg Nagy Lajos, akiket ez 
a társaság is kisegít a bajnoki szereplések során. A Bozsik 
tornákon ők is megmutatták oroszlánkörmeiket, Komárom 
után a második legeredményesebb gárda. 

Az U16-os együttest 16 focista alkotja, Karvaj Ottó irányít-
ja a társaságot. A BSE vezetője a korosztály nehézségeiről 
beszélt. Mint mondta, az edzések alacsony látogatottsága 
miatt nem tudnak megfelelően felkészülni, a csapatmunka 
kialakítása így nehézségekbe ütközik. 

Az U19-es csapat sincs könnyű helyzetben, hozzájuk új 
edző, Marosi László érkezett szezon közben. Nagy Lajos 
szó szerint idézte az elismert mester értékelését, melyben 
részletesen esett szó a korosztályt érintő problémák gyöke-
réről és a megoldás lehetőségeiről.

A felnőtt labdarúgókat továbbra is Csongrádi Péter ve-
zényli, a 22 fős keret sikeres őszi szezont zárt. A mezőny-
ben a harmadik legkevesebb gólt kapták, a 6. helyről vár-
hatják a tavaszi folytatást. 

Dr. Horváth Klára polgármester rövid hozzászólásában 
megköszönte a sportolók, sportvezetők ténykedését, hi-
szen eredményeik Bábolna hírnevét viszik az országban, 
világban. Mint mondta, jó azt érzékelni, hogy a Bábolna 
névről nem csak a Ménesbirtok és a ló jut az emberek eszé-
be, hanem településünk aktív sportélete bekerült az ország 
vérkeringésébe.

sportolók karácsonya
A Bábolna SE sportolói részére rendeztek karácsonyi ünnepséget a sportcsarnokban december 19-én. Az ünnepi 

összejövetelt ezúttal a Cseperedők néptánccsoport műsora nyitotta. A látványos produkció már a karácsony han-
gulatát idézte. 
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A sportolók karácsonyi ünnepsége az év bábolnai spor-
tolói díjak átadásával folytatódott. Elsőként a kézilabdá-
sok U9-es korosztályából Heszler Zsófiát szólították díja 
átvételéhez, majd a serdülő korosztály kitűnősége, Nagy 
Adél kapta meg a kitüntető címet. A következőkben azokat 
a sportolókat jutalmazták, akik nem a BSE keretein belül 
értek el eredményeket. Kissné Tóth Gabriella amatőr floor-
ball játékos, sportcsarnokunkban heti rendszerességgel űzi 
társaival a sportágat. Miskolczi Julianna sportlövő Európa 
bajnok és olimpikon már a tokiói olimpiára készül, közben 
a testnevelési egyetem edzői szakát végzi. A világbajnok 
íjász Bujáki Bálint már első osztályú minősítést is szerzett, 
mely sportága legmagasabb szintjét jelzi. Pataki Bence is 
világbajnok, ő karatéban állhatott fel a dobogó legmaga-
sabb fokára korosztályában. A még kisiskolás Horváth Áron 
amellett, hogy focizik, futásban is jeleskedik, hosszabb távú 
terepfutásokon végzett az élmezőnyben, egy alkalommal el-
sőként ért célba. Hérics Csaba kerékpárost nemrég mutat-
tuk be a Bábolnai Televízióban, rövid ideje űzi e sportot, ígé-
retes amatőr tehetség. Díját testvére vette át. Díjugratásban 
Horváth József tanítványa, Tornyos Fanni ért el kiemelkedő 
sikereket. Csapatban, egyéniben és a championátus ver-
senyeiben nyújtott maradandót, köztük megyei és regioná-
lis bajnoki cím, illetve országos második helyezés. Szintén 
díjugratásban, de a BSE színeiben versenyez Búza Patrik 

Zoltán Krucsó Szabolcs irányítása mellett. Patrik a megyei 
egyéni ifjúsági bajnokság 2. helyezésével és csapatbajnoki 
címével érdemeltek ki a díjat. A labdarúgók népes mező-
nyéből az U7-es korosztály kitüntetettje Bódis Milán lett, az 
U9-esek közül Varga Márk nyerte el a kitüntető címet, Tóth 
József pedig az U11-esek csapatának legjobbja lett idén. 
Az U13-as korosztály év sportolója ebben az évben Szabó 
Lajos lett, az U14-esek legjobbjának Hollósi Márkot válasz-
tották edzőik. Konczi Tamás az U16-os gárda labdarúgói kö-
zül bizonyult a legjobbnak, az ificsapatból, vagyis az U19-
esek csapatából Takács Kornél hozta összességében az év 
legjobb formáját. A megyei felnőtt csapat játékosai közül az 
év sportolója címet ezúttal Horváth Dominik nyerte el, az 
öregfiúk együttesének ez évi kiválasztottja pedig Csillag Jó-
zsef lett. A tekeszakosztály sportolói közül a már szuperligá-
ban szereplő Tomozi Barbara vehetett át díjat, Kiss Norbert 
pedig az NB I-es csapat tekései közül bizonyult legjobbnak. 
Az ifjúságiak közül Szász László érdemelte ki az elismerést, 
serdülő lány játékosként pedig az év sportolója díjat Pintér 
Dominika nyerte el. Első alkalommal a kosárlabda szakosz-
tály tagjait is értékelték, közülük Rédei Bálintot választották 
legjobbnak, aki személyesen nem tudott megjelenni. Az 
ünnepség résztvevői természetesen ez évben is megkós-
tolhatták a sportolók tortáját, ami elsősorban a legkisebbek 
körében volt népszerű.

Olvasóink megszokhatták, hogy 
a Ménesbirtok rendezvényei közül 
elsősorban a lovasversenyek képe-
zik azokat a témákat, melyekről be-
számolunk önöknek. A tenyésztői 
háttérmunka talán nem olyan moz-
galmas és látványos, mint a díjug-
rató versenyek, mégis fontos szere-
pet játszik tevékenységében. Az év 
utolsó hónapjának elején meghívást 
kaptunk egy rendezvényre, melynek 
a Ménesbirtok volt a házigazdája és 
résztvevője.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok szín-
házterme adott otthont december 9-én 
a Magyarországi Galopp Versenyló Te-
nyésztők Egyesülete nyílt napjának. A 
szervezet legfontosabb feladata, hogy 
az angol telivér lófajta tenyésztésével 
kapcsolatos sokrétű tevékenységeket 
felügyelje. Kanics Ákos elnök a vele 
folytatott beszélgetés során elmondta, 
26 tagot számlál egyesületük, akik a 
hazai tenyésztésbe vont lovak nyolc-
van százalékát adják. Köztük Bábol-
na a legjelentősebb, a dióspusztai 
méneséből az állomány mintegy fele 
származik. Az innen származó angol 
telivérek javarészt hazai versenyek 
résztvevői, a minőségi tenyésztéssel 
igyekeznek az európai piac résztvevői 

lenni. Az eredményes versenylovak ára 
hihetetlen magas, és azokból az orszá-
gokból kerül ki a vevőkör, ahol ez az 
ágazat erős lábakon áll. A kilencvenes 
években például idehaza mintegy há-
romszáz csikó született, napjainkban 
viszont ez a szám csupán az akkorinak 
egyharmada. A kormányzattal közö-
sen megfogalmazott törekvésük, hogy 
minél többen foglalkozzanak lóverse-
nyekkel, mely generálja a lóverseny-fo-
gadást is. 

A rendezvényen felszólalt dr. Feldman 
Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium 
helyettes államtitkára, aki beszédében 
kiemelte, tisztában vannak az angol te-
livértenyésztés szakmai súlyával. Mint 
elmondta, az állami beavatkozást az 
elmúlt időszakban számos infrastruk-
turális fejlesztés alátámasztja: forrást 

biztosítottak pályakorszerűsítésekre, 
lótenyésztés szolgáló épületek felújítá-
sára. A tárca nevében ígéretet tett arra 
is, hogy a kormányzat a hazai lóver-
senyzési tevékenység és a lótenyész-
tés közötti kapcsolatot tovább erősíti 
azért, hogy a hazai lóversenyzés a ha-
zai lótenyésztésre épüljön.

Az esemény adott alkalmat a Magyar 
Tenyésztésű Galopp Versenylovak 
Championátusa díjkiosztó eredmény-
hirdetésének. A Ménesbirtok angol te-
livérei 14 díjat söpörtek be különböző 
kategóriákban, köztük számos első, 
második és harmadik helyesést. A 4 
éves mén, My Luck révén champion 
címmel is büszkélkedhet a dióspusz-
tai ménes. Balika Attila ménesvezető 
lapunk számára elmondta, idén ötven 
kancát fedeztettek, évente harminc csi-
kót küldenek a tréningtelepre. Sok lo-
vat adnak bérbe a versenydíj harminc 
százalékáért és a tenyésztési prémiu-
mért. Tavalyelőtt az első komoly ered-
ményük a kancadíj megszerzése volt, 
azóta számos díjat elnyertek.  Még hi-
ányzik egy derby-győzelem, melyhez 
egy európai genetikai csúccsal rendel-
kező, Franciaországból vásárolt mén 
érkezett Dióspusztára, mely valósággá 
válthatja a vágyakat.

GAlopp verSeNylóTeNyéSZTéS

my luck champion a 4 évesek kÖzt



2018. január BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu22

Hagyományos focitornával bú-
csúztatták a 2017-es évet a labda-
rúgás szerelmesei december 29-én 
városunk sportcsarnokában. Szil-
ágy Ágnes, az intézmény gondno-
ka immár 16. alkalommal szervezte 
meg az Óévbúcsúztató Szilveszteri 
Focikupa elnevezésű rendezvényt, 
mely az év utolsó sporteseménye 
volt városunkban.

Ezúttal nyolc csapattal számolt a 
szervező, ám hatan tudtak a meg-
beszélt feltételeknek eleget tenni. 
Péntek délután két órától indultak a 
küzdelmek, a nevezett együttesek körmérkőzéses versenyben 
mérhették össze erejüket, tehát mindenki mindenkivel játszha-
tott, a végén pedig az összesített eredmények mutatták meg 
a résztvevők sorrendjét. A kétszer tizenöt perces találkozók 
korrekt, sportszerű küzdelmeket hoztak, a két játékvezető ko-
molyabb viták nélkül bonyolíthatta le a rangadókat késő estéig.

A korábbi évek szokásainak megfelelően a baráti társaságok-
ból verbuválódott csapatok stílszerűen tréfás elnevezésekkel 
neveztek a versenybe. Már a torna legelején kiderült, kik azok, 
akik a legjobb erőket vonultatják fel. A „Gyakadémia” nevű gár-
da a bábolnai felnőtt együttes fiatalabb játékosaiból alakult, a 
kupa küzdelmei során az utolsó meccsig veretlenül meneteltek 
előre. Az „Aranyfürt” elnevezésű együttest az ászári, de egykori 
bábolnai focista, Bősze Csaba hívta életre, társai szintén a BSE 

focistái, de az idősebb korosztály-
ból. Ők is veretlenül várták a már 
este 10 óra tájban kezdődött döntő-
nek is beillő mérkőzést a fiatalok el-
len. Óriási küzdelemben mindössze 
egy góllal a rutin diadalmaskodott, 
tehát az Óévbúcsúztató Szilveszteri 
Focikupa fődíját az „Aranyfürt” csa-
pata vihette haza, másodikként a 
fiatalokat felsorakoztató „Gyakadé-
mia” együttese végzett. A harmadik 
helyet a szákszendi és oroszlányi 
labdarúgókból álló „Dream-team” 
gárdája szerezte meg, a negyedik 

hely birtokosa a komáromi illetőségű „After party” legénysége 
lett, a „Harcosoknak” jutott az ötödik hely, akik szintén zömé-
ben bábolnai fiatalok, hatodikként pedig az „Úthenger” focistái 
végeztek, ők Csémről érkeztek. A torna gólkirályi címét Pető 
Dániel, a „Dream-team” játékosa nyerte el, a legjobb kapus pe-
dig a bábolnai Szepesi Gergő lett.

Az elmaradhatatlan tombola sok résztvevőt hozott lázba, 
számos ajándékcsomag talált gazdára. Természetesen a fő-
díj ez évben is egy élő malac volt, amit a sors érdekessége-
ként ugyanaz a társaság nyert, akik tavaly is. A „Gyakadémia” 
labdarúgóit ezúttal is pártfogásába fogadta fortuna, ha már a 
fociban a végső győzelemről lemaradtak, a tombola fődíjával 
távozhattak.

hp

focival Búcsúztatták az óévet

Kilencedik alkalommal rendezte meg a 
Bábolna SE Tekeszakosztálya Nyerges Bélá-
nak, a bábolnai tekesport megteremtőjének 
emléket állító több, mint egyhetes tornát. 
A nemzetközi sportesemény 313 igazolt és 
amatőr tekézőt csalogatott Bábolnára, jöttek 
csapatok Szlovákiából, Ausztriából és ha-
zánk közelebbi és távolabbi tájairól.

Hazánkban kevés ilyen típusú tekeverseny 
van, mindegyik közül a bábolnai a legnagyobb 
és a legcsaládiasabb hangulatú. A mezőnyben 
amatőrök, igazolt versenyzők és világbajnokok, 
valamint szuperligás csapatok is versenyeztek. 
A több kategória nyitottá teszi a megmérette-
tést, így azok is részt vehetnek a versenyben, 
akik még csupán kóstolgatják a sportágat, és 
azok is, akik profi szinten űzik azt. 

73 csapat vett részt az emléktornán, melyek 
a tekeélet sokszínűségét képviselték. Idén a tavalyinál több 
szuperligás együttes tudott eljönni Bábolnára, köztük az él-
mezőnyt képviselő női és férfi gárdák. A Répcelak, a Győrszol 
és a győri Ipartechnika válogatott és világbajnok tekézőket is 
felsorakoztatott, mely még színvonalasabbá tette a versenyt. A 
megmérettetés időközben nemzetközivé nőtte ki magát, több 
szlovákiai csapat és osztrák klubok sportolói is szerepeltek. A 
pályacsúcstartó, Kakuk Levente is itt volt, ezúttal nem sikerült 
saját rekordját felülírnia. Azok a bábolnai tekézők is itt voltak, 
akik idéntől szuperligában játszanak, így például Tomozi Bar-
bara, aki a szervezésből és a lebonyolításból is kivette a részét. 
Barbara nyáron Münchenben az NBC nemzetközi kupát el-
nyerte csapatával. A világkupa versenyen a nemzeti bajnoksá-

gok éllovasai vesznek részt. Hasonlóan Balom 
Sándor, a GyőrSzol szuperligás csapat tekéző-
je, aki Bábolnán is szívesen állt pályára.

Természetesen a bábolnai tekézők is teljes 
létszámban pályára álltak a legifjabbaktól a leg-
rutinosabbakig. Morvai Gábor hosszantartó sé-
rülése miatt az amatőrök közt versenyzett és a 
harmadik helyre „dobta” magát. Az igazolt ver-
senyzők közt Kiss Norbert 600 fa körüli teljesít-
ménye kiemelkedő volt, de az erős mezőnyben 
nem jutott dobogóra. Az egyik bábolnai gárda 
viszont remek eredményével a második helyet 
szerezte meg. A helyi tekesport reménységei is 
pályára léptek, köztük a legfiatalabb versenyző 
kilenc éves volt Gregus Máté személyében, akit 
különdíjjal jutalmaztak.

A Nyerges Béla emlékére szervezett megmé-
rettetésen a névadó fia, ifjabb Nyerges Béla is 

indult, mely példaértékűvé tette a viadalt. Ő bábolnai barátaival 
közösen alakított amatőr csapatot. Lapunk számára elmondta, 
felemelő érzés, hogy édesapjáról, mint a helyi tekesport alapí-
tójáról minden évben megemlékeznek. Az is egyedülálló, hogy 
édesapja neve a tekeverseny által országos szinten is ismert és 
tisztelt maradt a sport kedvelői közt. Ami talán a legfontosabb, 
hogy az a munka, amit az alapító elkezdett, a bábolnai tekések 
és Skuba István által a legmagasabb szintig jutott.

A bábolnai tekecsapat nemcsak a pályán adózott a névadó 
tiszteletére. A csapat tagjai minden évben megemlékeznek 
róla, sírjánál koszorúzással és csendes főhajtással tisztelegnek 
emléke előtt.

Hantos Péter

nyerges Béla teke emlékverseny
Nemzetközi tornával emlékeztek Bábolna tekesportjának alapítójára
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Tizenegyedik alkalommal rendezett Mikulás Kupa foci-
tornát Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka decem-
ber 3-án. A két legifjabb korosztálynak szánta ezt a vasár-
napot, délelőtt elsőként az U7-es korosztály lépett pályára. 
Itt Bana, Bábolna két csapata – az egyik Tárkány színeiben 
–, Bőny, Dunaszeg, a győr-szabadhegyi iskola, a szintén 
győri Üstökös gárdája és Ete focista palántái kergették óri-
ási lelkesedéssel a bőrt egyszerre két pályán. A hangza-
var óriási volt, hiszen a gyerekeket elkísérő szülők szűnni 
nem akaró biztatással szurkoltak csemetéiknek. Szilágyi 
Ágnes szervező a gyerekek lelkesedését megköszönve 
mindenkit aranyéremmel jutalmazott, természetesen a Mi-
kulás részvételével. Ajándék gyanánt a Tiamo moderntánc 
csoport is pályára lépett, persze nem labdarúgó tudásukat 
csillogtatták meg, hanem tánctudásukat. Az egymás ellen 
elért eredmények alapján a tornát a győri Üstökös gárdája 
nyerte, második az Ete legénysége lett, harmadikként a 
Dunaszeg végzett, a negyedik és ötödik helyet csípte el a 
két bábolnai csapat.

A kicsik és a táncos köszöntés után az U9-es korosztály 
lépett a küzdőtérre, ők már egész pályán rúgták a labdát. 
Nemrég még ők is az óvodás korosztályban kezdték pá-
lyafutásukat, ma pedig már kitűnően teljesítenek edzőik 
irányítása mellett. Győrszentiván két csapata, Bábolna két 
együttese és Bőny gárdája mérkőzött meg egymással a leg-
jobb helyezésekért. Az egyik bábolnai csapat megnyerte a 
tornát, a legjobb hazai játékos címet pedig Somogyi Noel 
birtokolhatja, Horváth Áron pedig különdíjban részesült. A 
mérkőzéseket követően Mikulás érkezett a sportcsarnok-
ba, hogy megajándékozza a jó gyerekeket. Zsákjából elő is 

került sok-sok finomság, ajándékosztó munkájukat pedig 
a krampuszok segítették. A szép gesztus, hogy senki nem 
távozott a torna után üres kézzel, bizonyára még sokáig él 
a Mikulásváró gyerkőcök emlékezetében.

A Bábolnai Általános Iskola szervezésében december 
6-án a sportcsarnokban labdarúgótornán vehettek részt 
a diákok a Mikulás Kupa alkalmával. A gyerekek két kor-
osztályban vetélkedtek: az első és második osztályosok, 
valamint a hetedikes-nyolcadikosok mérték össze tudásu-
kat a pályán Bőny, Nagyigmánd, Ács iskolásaival. Ezúttal 
nem a sportkörökbe járó gyerekeknek rendezték ezt az 
eseményt, hanem az általános iskolásoknak. A kezdemé-
nyezés a régi-új hagyomány felelevenítése volt, hiszen ko-
rábban is szervezett már kifejezetten iskolás körben tornát 
a helyi intézmény Mikulás idején. Az iskolai Mikulás Kupa 
végeredményeként a kicsiknél Nagyigmánd végzett az 
első helyen, második a bőnyi iskola, harmadik Bábolna, 
negyedik pedig Ács lett.

A nagyok mezőnyében érdekes végeredmény született, 
ugyanis a bábolnai hetedikesek legyőzték egy évvel idő-
sebb hazai társaikat, így ők nyerték a kupát. Egy másik 
öröm is belengte az eseményt: amellett, hogy a labda-
rúgóknak a sportcsarnokban lelkes szülők szurkoltak, a 
Mikulás is megérkezett és a díjátadón is fontos szerepet 
kapott.

mikulás kupák kicsiknek, nagyoknak

Bábolna U7-es csapata a városi tornán

Két csapatra való U9-es bábolnai gárda

A kupagyőztes hetedikes csapat

A Bábolnai Általános Iskola első-másodikos focistái
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BáBolnai siker az antos csaBa kupán 
a kézilaBdázás helyi utánpótlása komoly reményekre ad okot

December 16-án kilencedik alkalommal rendezték meg 
városunk sportcsarnokában az Antos Csaba Kupa után-
pótlás kézilabdatornát. A torna a fiatalon elhunyt Antos 
Csaba emlékét őrzi, és a bábolnai kézilabdázás utánpót-
lását hivatott előremozdítani. Ezúttal bőnyi, komáromi, 
öttevényi és bábolnai serdülő kézis lányok mérték össze 
tudásukat.

A bábolnai fiatalember tragikus halála után sem felejti őt 
a család és a város sem, miután sokat tett annak sporté-
letéért, legfőképpen a kézilabdáért. Önkormányzati kép-
viselőként és a sportág iránt elkötelezett szurkolóként 
fontosnak tartotta, hogy Bábolnán a múlt hagyományain 
építkezve a kézilabdázás népszerűsége és színvonala 
a település hírnevéhez méltón olyan szintet képviseljen, 
mely stabil alapokon nyugszik és hosszan fenntartható.

Az Antos család ma is támogatja a sportágat. Antos 
Zsófia, Csaba testvére a torna alkalmával elmondta: a ké-
zilabdás lányokat továbbra is támogatásra méltónak lát-
ják. Úgy gondolják, főként az utóbbi egy évben komoly 
fejlődés tapasztalható a serdülő lányok teljesítményében, 

de a 9 és 11 éves korosztály is jól megalapozott munkát 
végez. A csapatok lelkesedését és a játékosok kitartását 
látva talán van remény az egykori kézilabdás sikerek fel-
élesztésére.

A bábolnai lányok a tornán megmutatták, hogy nem 
csak a kézilabdázás alapjait sajátították el, hanem a né-
zők számára is élvezetes és eredményes játékot tudnak 
produkálni. A körmérkőzések utolsó csatájában dőlt csu-
pán el a végső győzelem sorsa. Lányaink a magas szintű 
kézilabdát játszó Öttevény ellen heroikus küzdelemben 
bizonyították tudásukat, mellyel elnyerték az első helyért 
járó kupát. Másodikként így az Öttevény gárdája végzett, a 
harmadik helyet a Komárom szerezte meg, a bőnyieknek 
ezúttal be kellett érni a negyedik helyezéssel. A legjobb 
kapusnak járó trófeát Bodnár Evelin, a Bőny hálóőre vihet-
te haza, Németh Petra Öttevényből lőtte a legtöbb gólt, a 
legjobb hazai játékos címet pedig Szabó Bernadett nyerte 
el. Az eredményhirdetés ünnepélyes pillanatokat tartoga-
tott, hiszen az éremosztást követően az Antos család most 
is átadta a kézilabda sportágnak szánt támogatását. 

26. BáBolnai sakkfesztivál
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hagyományos sakkversenyünkre. 
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