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Népzenei koncert zárta az idei városi karácsonyt
A város alkotói kézműves portékáikat kínálták a
hagyományos karácsonyi vásárban december 21-én a
Szabadidőközpontban.
A karácsonyi vásárban számos, kézzel készült dísztárgyat, ajándéknak való szépséget lehetett találni. Volt itt festmény, asztali
dekoráció, karácsonyfadíszek, édesség, gyertya, könyvek és
számos szép küllemű, eszmei értékkel bíró portéka. A kínálat
rávilágított arra, hogy milyen sok, kreatív alkotó él Bábolnán.

Szabadidőközpont színpadán. Fellépett a Ritmus Alapfokú
Művészeti intézmény Tiamo Moderntáccsoportja, az Anonim
drámacsoport, majd a zenés növendékek és tanárainak közös
koncertjét láthatták a bábolnaiak. Őket a színpadon a szeptemberben Bábolnán is csoportot indító Winners Elements
tánccsoport, aztán az Idősek Klubjának Vadvirág együttese és
a néptánc hagyományát tovább örökítő, karácsonyi népszokás csokorral érkező Cseperedők Néptánccsoport követte. Az
estének vendége is volt: Komáromból érkezett Havay Viktória
népdalénekes és a Horsa banda, akik autentikus népzenei
műsorral lepték meg a hallgatóságot egy új színfoltot hozva a
karácsonyi készülődésbe.

A vásárt követően nagyszabású karácsonyi műsor várt a helyiekre. A műsor összeállításánál is a hagyományokat követték.
A Bábolnán működő művészeti csoportok szórakoztattak a

Meghitt pillanatok a városi Betlehemnél
A Karácsonyt megelőzően az adventi időszakban ismét
együtt várhatta a karácsonyt Bábolna közössége.
A helyi művelődési intézmény szervezésében vasárnapról
vasárnapra visszatért a közös ünnepvárás a városközpontba
az itt felállított betlehemi életképnél. Az első szeretetteljes
együttlétre december 2-án került sor, amikor az első gyertya
fénye is kigyúlt a körforgalomban található adventi koszorún.
A közös ünnepvárásban ezt követően december 23-ig minden
vasárnapon együtt töltekezett lélekben a város lakossága. A
karácsonyi dallamokat énekelve meghitt pillanatokban lehetett
része mindenkinek, aki fontosnak tartotta a városban immár
hagyományként visszatérő alkalmakat. Az adventi időszakban
szolgálatot tettek a városi Betlehemnél dr. Szalai Gábor katolikus plébános, Simon Norbert református és Menyes Gyula
evangélikus lelkészek, akik áldással, imával és szívből szóló
jókívánságaikkal hangolták a jelenlévőket az ünnepre.
A karácsonyváró elmélyülésben szerepet vállaltak a helyi
intézmények, civil szervezetek és magánszemélyek is, akik vállalták, hogy hangjukat hallatva, vagy kezük munkáját dicsérő
süteményeikkel, forró teával és forralt borral kínálva mindenkit,
jó házigazdaként szebbé varázsolják az ünnepváró délutánokat.
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Ilyen fontos szerepet vállalt fel az Idősek Klubja, a Százszorszép
Óvoda óvónői közössége, az Anonim drámacsoport, valamint
a Cseperedők Néptánccsoport is. Minden egyes vasárnapi
együttléttel közelebb kerültek az ünnepvárók a varázslathoz,
amely az örömből, reményből, hitből és szeretetből töltekezett
mindenki javára. A sorra kigyúló gyertyák fénye mellett valódi
közösségként várta az ünnepet a lakosság, ez volt talán a város
legnagyobb ajándéka.
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Fotó: Magyar Mezőgazdaság

„Isten, áldd meg magyart / Jó kedvvel, bőséggel…”
Szilveszter
éjjelén pontban
éjfélkor
a
Himnusz ezen
soraival köszöntjük egymást,
Magyarországot
és köszöntjük az
új esztendőt.
Meggyőződésem, hogy Kölcsey nem
véletlenül, hanem nagyon is tudatosan
használta ezt a sorrendet, és nem csak a
rímek vezették a tollát. Mert ha jobban
belegondolunk, a vágyott boldogulásunk,
életünk jobbra fordulása aligha képzelhető
el másként: mindenekelőtt nekünk kell

egyensúlyba kerülnünk és nekünk kell változnunk ahhoz, hogy változtatni tudjunk
a világunkon. Csak jó kedvből születhet
igazi bőség. Ráadásul ez a „kedv” – amire
Kölcsey utal – nem egy egyszerű hangulatot jelöl, hanem életkedvet, vitalitást
is jelent. Így még inkább érthető, hogy
miről is ír Kölcsey: a szükséges életerőről.
Mert életerő, kitartás hiányában még a
legjobb gondolat is elenyészik, és akkor
hol vagyunk még a bőségtől!
Az új esztendő elején sokan teszünk
fogadalmakat, hogy min is szeretnénk
változtatni: sportolni, fogyni, abbahagyni
a dohányzást. Minden bizonnyal Önök,
az olvasók között is szép számban akad,
akik tudják, mennyi erő és kitartás kell

Szilveszteri előzetes nyugdíjas módra
Bábolnai nyugdíjasok hagyományos előszilveszteri mulatsága zajlott december 28-án koraeste a
Szabadidőközpontban.
A zenés-táncos mulatság évtizedek óta kitűnő óévbúcsúztató a
szórakozást kedvelő idősek számára. Mielőtt még belekezdtek
volna a mulatságba, Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd dr. Horváth Klára polgármester szólt a szilveszterezőkhöz. Az önkormányzat és a város rendkívül tevékeny 2018-as
évéről beszélt, melynek során komoly előrelépések történtek a
nagyléptékű beruházások terén. Példaként említette a megújult
Köves János utat, majd a szabadidőpark és termálfürdő óriásprojektjének egyes állomásait taglalta. Kiemelte, hogy hamarosan,
azaz 2019 őszére, de legkésőbb télre az egész beruházás befejeződik. Az estéhez jó hangulatot, az új évre pedig egészséget,
boldogságot és sok szerencsét kívánt a polgármester, majd egy
pohár pezsgővel koccintott nyugdíjasaink körében.
Az előszilveszteri mulatság jókedvű tánccal, felhőtlen szórakozással folytatódott, melyből a tombolatárgyak sorsolása sem maradhatott el. A jó hangulathoz remek zene is dukált, ezúttal nyugdíjasaink
móri barátainak két fős együttese szolgáltatta a talpalávalót.

a változtatáshoz. És azt is tudják, hogy
néha hiába minden igyekezet, mégsem
sikerül valamit elérnünk. Mégis, a lényeg,
hogy magunkkal kerüljünk békébe, és ne
felejtsük el Szent Benedek, Európa védőszentjének szavait:
„Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam,
amin nem tudok változtatni, adj bátorságot,
hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj
bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.”
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében
kívánok mindannyiunknak jó kedvet és
bőséget az új esztendőre! Boldog új évet
Bábolna, boldog új évet bábolnaiak!
dr. Horváth Klára polgármester

Magánszállások – egy
lehetőség a vállalkozásra
2019 szeptemberében várhatóan már birtokba vehetjük
városunk elmúlt évtizedének legnagyobb fejlesztését,
a Bábolna Strand- és Termálfürdőt. Ugyanakkor ez
nemcsak pihenési, kikapcsolódási lehetőséget teremt
az itt élőknek, de a várhatóan növekvő turizmussal párhuzamosan számos üzleti lehetőséget is tartogat.
Minden bizonnyal sokat hallhattak már arról, hogy az elmúlt
években milyen komoly piaci átalakulást hoztak az online magánszállás foglaló oldalak. Bábolna ebből a szempontból még gyerekcipőben jár, hiszen csak néhány bábolnai szállással találkozhatunk
itt. Talán pont ezért is a fürdő megnyitása jó lehetőséget biztosít
azoknak, akik gondolkodnak ebben.
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez is egy vállalkozás,
mely befektetést, munkát és kitartást igényel. Alapvető elvárás
ma már a minőség, így csak a színvonalas, otthonos, családias
szálláshelyeknek van létjogosultsága, csak ebben érdemes gondolkodni. Jó példákat könnyen találhatunk, elég csak megnézni
ezeknek az oldalaknak a kínálatát. Viszont nem szabad elfelejteni,
hogy milyen egyéb feladatokkal is jár a szálláshely kiadás amellett,
hogy meghirdetjük és várjuk a turistákat.
Fogadni kell a vendégeket, szükség van alapvető könyvelési
és adózási ismeretekre, meg kell oldani a takarítást, karbantartást, programokat kell ajánlani, és nem árt a nyelvtudás sem. Az
„Airbnb-zés” több munkát igényel, mint azt sokan elsőre gondolják, így inkább másodállásként fogható fel, mint egyszerű
kiegészítő jövedelemként.
Viszont ha valaki rendelkezik megfelelő ingatlannal, mely nincs
igazán kihasználva, van némi szabadideje és vállalkozó kedve,
akkor érdemes lehet ezen elgondolkodnia a jövőben. A jó példák
és sikeres vállalkozások pedig itt is megtalálhatók:
www.airbnb.hu
www.szallas.hu
www.booking.com
www.btv.hu
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Önkormányzati híradó
A 2018-as esztendő utolsó testületi
ülésére került sor december 17-én.

díj, a felnőtt étkeztetésben az adag ára 850
forintért vehető igénybe.

A határozatképesen tárgyalóasztalhoz
készülődő testület elsőként a két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolót, majd a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést tárgyalta. A Győri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztató levele is szóba került, melyben a
társaság azt taglalta, hogy gazdasági okok
miatt lomtalanításra nincs külön kapacitása. A lomtalanításba szánt anyagokat,
hulladékot továbbra is a hulladékudvarban
lehet elhelyezni a kötelező közszolgáltatási
feladatvállalása alapján. A fáradt olajat, a
veszélyesnek minősülő elektronikai hulladékot, illetve akkumulátorok átvételét
nem érinti a felfüggesztés, miután ezen
anyagok kezelését megoldják. Kizárólag a
veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyag átvételét nem tudják biztosítani
anyagi fedezethiány miatt.

A folytatásban az avar és kerti hulladék
égetésére irányuló rendelettervezet megállapítására került sor. A napirendi pontot
hosszas előkészítés előzte meg. A téma
legutóbb a közmeghallgatáson is előkerült.
Sok egyeztetés után született meg a rendelet tervezete, amit a közeljövőben még
további szervek is véleményeznek. Ezen
tervezet szerint március elsejétől április
15-ig, illetve október elsejétől november
15-ig engedélyezik a kerti hulladék égetését kizárólag 14 és 18 óra között. A kerti
égetést hanyagolni kell majd hétvégén,
munkaszüneti és ünnepnapon, a lakosság
nyugalmának biztosítása érdekében.
Jogszabályi előírások alapján alakították
ki jövőre is a képviselő-testület munkarendjét, amit a decemberi ülésen határoztak meg 2019-re vonatkozóan, mely
esztendőben önkormányzati választásokra
is sor kerül majd.

Foglalkoztak az ÉDV Zrt. megkereséséAz ülés során a város önkormányzatának
vel is, miután meghibásodott a tisztítóbizottságai:
a Pénzügyi és Településfejtelepen egy szivattyúberendezés, ennek
lesztési,
valamint
a Szociális és Oktatási
javíttatását engedélyezte a testület.
Bizottság is beszámolt 2018-as munkájáról.
Elindul a Kardirex Egészségügyi
A város vezetése úgy döntött, hogy
Központ épületének villamossági felújí2019-ben is folytatja a „Termelj, otthon!”
tása, a műszaki ellenőri feladatok ellátására
mozgalmát, a helyi, kiskerti gazdálkovonatkozóan a grémium tagjai szakmérnödásokat ösztönözve. A tavalyi esztendő
köt választottak.
országos elismerést is hozott Bábolnának
Megállapították a sírhelyek árának mér- a kertművelők körében, így azt remélik,
tékét, ezúttal mintegy tízszázalékos eme- hogy 2019-ben is lesz vállalkozó szellemű
lésről döntöttek. Nem változnak azonban kerttulajdonos, aki jelentkezik a programra.
a közterületi használati díjak és az építési
A képviselők a „Magyar falu programmal”
telkek négyzetméter árai. A képviselők
is foglalkoztak. Az ország érintett kisteleszót váltottak a sportcsarnok óradíjáról is.
pülései támogatásra számíthatnak olyan
2007 óta most emeltek először itt árat, így
kidolgozott koncepciók megvalósítására,
óránként (az eddigi 4500 forint helyett)
amelyek élhető környezetet garantálnak az
5000 forint összegért vehető bérbe a
ott élőknek. Bábolna vezetése a program
sportcsarnok.
keretében térségi gazdaságfejlesztésre, a
A képviselő-testület lakásrendelet és
lakbér felülvizsgálatára is sort kerített. A
város valamennyi bérlakására vonatkozóan öt százalékos emelést határoztak
meg. A következőkben tárgyalt étkezési
normák megállapításakor a lovasiskolások
által fizetendő térítési díjat – január elsejétől – 740 forintban állapították meg. Az
óvodás és bölcsődés gyermekek esetén
500 Ft, napközis iskolások esetén 600 Ft,
menzás gyermeknek 450 Ft lesz a térítési
4
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falugondnoki rendszer fejlesztésére, tanyabusz cseréjére tett javaslatot. Térségi infrastruktúra fejlesztésben is gondolkodnak,
melyben az Ölbő pusztára vezető útvonal
felújítására, a Kőrisfa, Patkó és Akácfa utcák
burkolatának kialakítására és a Névtelen
utcával párhuzamos utca burkolására
kerülhet sor. Tartalmaz továbbá kerékpárút építést, a környező településekkel
való összeköttetés érdekében útkialakítást
is a helyi koncepció. E mellett vízhálózat,

szennyvíz és közművek, csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója is szerepel
a tervek között. A helyi önkormányzat a
Megújuló Energia Program keretében több
önkormányzati intézmény napelemes
rendszerű kialakítását kezdeményezné, így
például a Szabadidőközpontra, az óvodára,
hivatalra, a családsegítő központ épületére
és a közösségi házra vonatkozóan. A közvilágítás tekintetében LED-es világításra
térne át a város. A Kardirex Egészségügyi
Központ épületének belső felújítása is terítékre kerülhet, a tervek szerint pályázati
forrás bevonásával. A szociális alapellátás fejlesztése érdekében egy új idősek
klubját igyekeznek kialakítani, a fiatal
házasoknak úgynevezett fecskeházakat,
kis alapterületű házakat szeretne biztosítani a városvezetés a helyben maradás
és a letelepedés segítése érdekében. A
megfogalmazott célok között szerepel
a helyi szolgáltatásfejlesztés keretében
nagy teljesítményű ág- és gallyaprító gép
vásárlása is, amit a településen keletkező
kerti hulladék hasznosítására, mulcs (kerti
fakéreg) készítésére alkalmaznának. A
projektötletek megvalósítására 2020-ban
megjelenő pályázatok adhatnak módot
Bábolna számára.
Az ülés menetében újraválasztották
a BTV Felügyelőbizottságának tagjait.
Három tag: Cseh László, Szirákné Szalóki
Gyöngyi és Bihari Gábor mandátumát
erősítették meg ismét.
A folytatásban telekvásárlási kérelmet
bíráltak el, majd a testület a polgármester
jutalmazásával foglalkozott.
Egyebek napirendi pontban a Bábolnai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmét
vitatták meg. A szervezet ugyanis egy jó
állapotú, friss műszaki vizsgával rendelkező, a korábbinál nagyobb kapacitású,
használt járművet kívánt megvásárolni
(rendkívül kedvezményes áron) a tárkányi
tűzoltóságtól. A grémium úgy döntött,
hogy a szervezet munkájának elismerését
is mutatja a támogatás biztosításával, így a
képviselők megszavazták a kívánt összeget
a költségvetés terhére, amellyel a vásárláshoz járulhatnak hozzá. Ezzel a napirendi
ponttal búcsúztatták jelképesen az óévet,
előre tekintve a folytatásra, mely 2019-ben
is tartalmas, szorgalmas munkát igénylő
időszaknak ígérkezik számukra.
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A nagy adózók: a város fontos fogaskerekei
A legnagyobb adózókat köszöntötte a városvezetés december
13-án csütörtökön az Ötösfogat étteremben. A város fejlődését támogató helyi gazdasági társaságok képviselőit ünnepi
műsorral, terített asztal mellé várták az ünnepi alkalommal.

és a civil szektor törekvéseit és sikereit egyaránt. Czunyiné dr.
Bertalan Judit, társégünk országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta: az eredmény és a siker mögött munka van. Ezzel jellemezte a város jelenlegi lépéseit. Popovics György megyegyűlési
elnök
a környezettudatos önkormányzat cím elnyerését emelte
Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a helyi vállalkozások
ki
köszöntőjében,
melyre a megyei önkormányzat javasolta vároképviselőit azon az összejövetelen, ahol az adóbevételeket gyasunkat.
Gratulált
a
Ménesbirtoknak Komárom-Esztergom megye
rapító gazdasági társaságok vezetői jelentek meg. A meghívottak
körében volt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, legnagyobb kitüntetéséhez, illetve a Cseperedők Néptánccsoport
Popovics György megyegyűlési elnök, valamint dr. Veres Zoltán által kiérdemelt Megyei Príma Különdíjhoz. Az adózók fogadása
kötetlen beszélgetésekkel zárult.
megyei jegyző a megye képviseletében.

Az adóforintok a település fejlődését mozdítják elő, amiért köszönetet mondott a városvezető, dr. Horváth Klára, majd taglalta az
elmúlt időszak legfontosabb intézkedéseit és a jövőben megvalósítandó nagy elképzeléseket, előrevetítve azok hatásait a településre.
Ünnepi műsorral is szórakoztatták a vendégeket. Fellépett a
Tiamo Moderntánccsoport, az Anonim drámacsoport, majd a Vadvirág Tánccsoport, ezután a BTV által készített kisfilmet vetítették,
amelyből átfogó képet kaphattak Bábolna 2018-as eseményeiről,
a civil szervezetek munkájáról és sikereiről, valamint a beruházások
folyamatáról. A polgármester a helyi kommunikációs lehetőségekről és a város által benyújtott pályázatokról is beszélt hallgatóságának tájékoztatva a település fontos fogaskerekeit: a nagy adózókat.
Az ünnepségen szót kért Zsidi Sándor, az OSI igazgatója, aki a
Bábolnai Sportegyesület ügyvezetőjeként jól átlátja a gazdasági

A megyei díjazottak között a Ménesbirtok
Gazdára találtak a megyei közgyűlés
díjai december 7-én, az esztergomi Szent
Adalbert Központban, a Nemzetiségi és
Értéktár Nappal egybekötött nagyszabású
rendezvényen.

Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára és Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke tolmácsolta ünnepi gondolatait. A közgyűlés elnöke kiemelte, megyénk
folyamatosan fejlődik, az élet szinte minden
területén kiemelkedő eredményeket ér el. Mint
fogalmazott: a díjazottak méltó emberi tulajdonságaikkal, eredményeikkel példaként szolgálnak egy közösségnek, egy egész megyének”.
A gálán rajtuk kívül köszöntőt mondtak és díjat
adtak át Czunyiné dr. Bertalan Judit és Bencsik
János országgyűlési képviselők is, valamint a
díjazottakkal együtt ünnepeltek az együttműködő gazdasági érdek-képviseleti szervezetek
képviselői, a megyei közgyűlés és számos település képviselője, polgármestere is.

A megye kimagasló szakmai munkát nyújtó
tagjai vehettek át elismerést, így például a
Komárom-Esztergom Megyéért és a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat,
valamint a Vályi-díjat is a december 7-ei
megyei önkormányzati ünnepségen. A rendezvény nyitányán a házigazda polgármester,
Romanek Etelka köszöntötte a Szent Adalbert
Központban megjelenteket, majd dr. Völner

Az ünnepi beszédeket követően 15-en vehettek át elismerést. A díjazottak közt Bábolna
városa is érintett volt. A Komárom-Esztergom
Megyei Közgyűlés 1992-ben alapította a
Komárom-Esztergom Megyéért díjat olyan
személyek és csoportok munkásságának
elismerésére, akik a megye életében munkásságukkal, életművükkel maradandó értéket
alkottak. Ilyen kitüntető díjban részesült a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok is.

A méltatásból: A Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok az 1789ben alapított Bábolnai Ménes
hagyományainak továbbvivője és megőrzője, a magyar
lótenyésztés kiemelkedő szereplője. 2001 őszén Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft.
néven állami tulajdonú társaság alakult a nemzeti kulturális
örökség részét képező történelmi épületegyüttes, a több
mint 200 éves, 260 lovat szám
láló Arab Ménes, a Magyar
Országgyűlés által őshonossá
nyilvánított bábolnai (Shagya)
arab lófajta megőrzésére. A
társaság elsődleges feladata
élenjárni a lótenyésztésben, a
lovasképzésben, versenyek és
szakkiállítások, konferenciák
rendezésében, és az idegenforgalom eszközeit kihasználva
mindezt bemutatni a hazai és
külföldi érdeklődők számára.
www.btv.hu

5

2019. január

BÁBOLNAI FÓRUM

Zsákjából mindenkinek jutott csemege
December 6-a a mosolyról és az örömszerzésről szólt, hála a szeretett piros ruhásnak, a Mikulásnak, aki évről évre
visszatér a jóságot hirdetve az emberek körében. Járt a bölcsődéseknél és óvodásoknál, az iskolában és a városban
is, hogy meglepjen kicsiket és nagyokat egyaránt. Kedves jellemét átlengi a várakozás izgalma és az ajándékozás
öröme. Noha, sok helyen csak egy-két apró édesség került ki a markából, olyan nem akadt, aki ne mosolygott volna,
ha látta Őt.

Az óvodában a legnagyobb az öröm
Idén sem kerülte el városunkat a szeretett Mikulás, akinek első
útja Bábolnán a település legifjabb lakóihoz, a bölcsődésekhez
és óvodásokhoz vezetett december 6-án. Az udvaron lopódzó
piros ruhás Jótevőt a kicsinyek az ablakokból figyelték, botján
csilingelt a csengő, melynek hangja valódi izgalmat hozott az
óvodába. A gyerkőcök is készültek, valamennyien kitisztították
a kiscipőt, amit a Mikulás az udvaron talált meg, hogy belerejthesse a jóságért cserébe járó finomságokat. A kedves öregúr
végül az épületbe is besétált, hogy közelebbről is megnézhesse
a jó gyerekeket és kikérdezhesse őket. A gyerkőcök versekkel,
mondókákkal és dalokkal viszonozták a várva várt Mikulás kedvességét. Minden csoportban kaptak a gyerekek csomagot az
Öregúrtól, nagy volt az öröm az óvodai közösségben. A Mikulás
végül - jókívánságait hátrahagyva – elköszönt, majd az óvónők
mesefilm vetítéssel szórakoztatták a nebulókat.

Hangosan szóltak a Fehérszakállút
üdvözlő dallamok
Az iskolában is minden alsós osztályban felcsendültek a Mikulást köszöntő dalok. Az osztálytermekben december 6-a a
pirosruhás jótevőről szólt. A felsősök műsorral szórakoztatták
fiatalabb társaikat. A gyerekek mesejátékukban megidézték a
jótevő nagyapót, aki piros ruhában, nagy szakállal, teli zsákkal
érkezik, hogy meglepje a jó gyerekeket. Természetesen a műsorban megjelenítették a csibész gyerkőcöket is, akik nem törődve
másokkal, igyekeztek bezsebelni a Mikulás minden ajándékát.
Szerencsére a kis csibészek nem jártak sikerrel, így minden alsós
kapott ajándékot a Jótevőtől.

Hintóval, krampuszokkal érkezett
Délután is visszatért a hagyományok szerint hintóval a Mikulás
a városba. Ismét visszanézett az iskolásokra, hogy lássa, betartották-e délelőtti ígéreteiket, hogy valóban jól viselkednek-e.
Az iskolát meglátogatva, az intézmény előtt várta Őt az iskola
közössége. Felcsendült köszöntésére a jól ismert dallam, a Hull
a pelyhes fehér hó, majd segítőivel, a krampuszokkal minden
gyerkőc kezébe finomságot adott. Visszatért az óvodába is, ahol a
legbátrabbak egészen közel merészkedhettek hozzá. Járt a városban, az utcákban, ahol szaloncukrot osztott mindazoknak, akik
dallal köszöntötték őt. Nem válogatott a Mikulás, a felnőtteket is
meglepte, ha verssel, vagy dalocskával szólították meg Őt. Igaz, a
gyerkőcök sokkal bátrabban boldogultak a verses köszöntésben,
őszinte szeretetüknek semmi sem szabott határt.
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Évzárót tartottak a mentősök

Nagycsaládosok kiskarácsonya

Már hagyomány, hogy év végén a bábolnai mentőállomás ellátási területén működő önkormányzatok vezetőit
és egyéb partnereit találkozóra hívja.

A családsegítő tevékenysége egész évben a segítségről és
a támogatásról szól. December 19-én ünnepségre várták
a nagycsaládosokat, hogy az ünnepek idejére is örömet
szerezzenek.

Ilyen összejövetelre került sor december 17-én a Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében. A jelenlévőket a helyi mentőállomás
vezetője, Haris Róbert köszöntötte, és tájékoztatta az év legfontosabb eseményeivel kapcsolatban. Köszöntőjét fontos, közérdeklődésre számot tartó adatokkal is alátámasztotta. Ezen adatok szerint
az esetek hetven százalékában Ács területére és pusztáira, valamint
mintegy hatvan százalékban Bábolnára, Nagyigmándra, Banára,
Tárkányra és a települések pusztáira vonultak.
Mint elhangzott: a mentési feladatok mellett számos vállalással igyekeztek népszerűsíteni hivatásukat a fiatalok körében, de
rendeztek nyílt napot, részt vettek pályaorientációs programon,
szerveztek elsősegélynyújtással és újraélesztéssel kapcsolatos
ismeretterjesztő órákat. A településekkel való együttműködés
fontossága is szóba került, illetve a köszönetnyilvánításra is nagy
hangsúlyt fektetett a mentőállomás vezetője, aki munkatársai és
partnerei körében nyújtott át ajándékokat.

Rengeteg ajándékkal és verses köszöntővel is készült a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ a nagycsaládosok karácsonyi
ünnepségére. A szabadidőközpontba visszatérő eseményen dr.
Horváth Klára polgármester is kívánt kellemes ünnepet a jelenlévő családoknak és a gyermekeknek. Az Idősek Klubjának tagjai,
az advent nagymamáiként verses-dalos műsorral lepték meg a
nagycsaládos közösséget.
A Bábolnai Alapszolgáltató Központ Családsegítő Intézménye egy szép karácsonyfát is állított az alkalomra, ez alatt várt
a sok-sok ajándék arra, hogy a családokhoz kerüljön, örömet
okozva kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A Vöröskereszt helyi
aktivistáival közösen adták a gyerekek kezébe a csomagokat,
amelyeket az adakozás örömét megélve állítottak össze számukra.

Sorra gyúltak ki a gyertyák az iskolai koszorún
Az ünnepvárás hagyományát idén sem feledték a Bábolnai
Általános Iskolában, ahol az alsó tagozatosok az adventi
időszakban dalos köszöntéssel lepték meg egymást.
A vasárnapokat megelőző tanítási napokon, azaz péntekenként
fakadtak dalra az iskolai aulában. Karácsonyváró dalaik már az
ünnepre hangoltak mindenkit. Az alsó tagozatosok egy szép
küllemű adventi koszorúval is készültek, amelyen hétről hétre
kigyúlt egy-egy gyertya fénye a dalos műsorkavalkád zárásaként.
Ez a gesztus is mutatja, hogy az iskolai élet nem választható el
a családok életétől, hiszen a gyerekek számára az osztály-, és
évfolyamtársak, az iskolai barátságok is fontosak. Jól tudjuk, a
karácsonyt a gyerekek várják a legjobban, az ünnep miattuk szép
igazán, őszinte örömük a felnőttek ünnepét is szebbé teszi. A téli
ünnepkör legfontosabb eseménye a karácsony az iskolában is,
ahol decemberre díszbe öltöztek a folyosók és osztálytermek. A
gyerekek ebben az időszakban többet és szívből barkácsolnak,
és valahogy még egymásra is jobban odafigyelnek. Ez a korosztály már jól tudja: a karácsony nemcsak a tündöklő fenyőről,

a finomságoktól roskadó ünnepi asztalról, a fa alatt sorakozó
ajándékokról szól, hanem az elfogadásról, a békéről és szeretetről,
a találkozásokról és elsősorban a családról, amelyben karácsony
idején még inkább otthonra lelünk.
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Csatába hív a történelem
Történelmi tárgyú, bábolnai vonatkozású könyvét
mutatta be Horváth Béla történész december végén a
Bábolnai Általános Iskolában.
„A 6. (Württemberg) huszárezred az 1848-49-es magyar szabadságharcban”
című kötet a történelemhez hűen és új információkkal kiegészítve mutatja
be egyebek közt az 1848. december 28-án lezajlott bábolnai ütközetet.
A szerző egész életében lelkesedett a huszárokért, katonákért, és
nem utolsó sorban a történelemért. Életútja hasonlatos a régi korok
vándorlegényeiéhez, akik vidékről vidékre, országról országra járva
mélyítették tudásukat, hogy végül mesterré váljanak. A szakmatanulás
és érettségit követen munka mellett szerezte meg a történelem-népművelés szakos általános iskolai tanári diplomát, végül az ELTE Bölcsészkarán végezte el a történelem kiegészítő szakot. Szakdolgozati
témaként Hertelendy Miklóst, a 6. huszárezred ezredesét választotta,
így került kapcsolatba a kötetében részletesen bemutatott huszárezreddel. A fele részben idegen nemzetiségű tisztikar, és a Tiszántúlról
származó színmagyar legénység az 1848-49-es magyar szabadságharc
legkiválóbb lovassági alakulata volt.
Horváth Béla kutatásai során régi nemesi sarjakat, családokat keresett
fel, az ő segítségükkel és rengeteg kutatás után fejezhette be tudományos információkkal is bőségesen ellátott kötetét, melyben egy
fejezetet szentel a bábolnai ütközet leírásának. A csatában az ezred
utóvédjei vettek részt.
A történet röviden a következőképpen szól. A Pákozdnál diadalt aratott
magyar sereg Schwechatnál az osztrák csapatoktól vereséget szenvedett, és így kénytelen volt visszavonulni. A már Görgey által vezetett
magyar sereg 1848. december 27-én Bábolnára érkezett. Kiürítették
az istállókat, elvitték az itt talált ökröket, lovakat, valamint egyéb gazdasági felszereléseket, majd elvonultak. A sereg utóvédként mintegy
2000 embert hagyott itt azzal a feladattal, hogy várják be az ellenséget és tartóztassák fel őket. A fiatalokból álló sereg nem bizonyult
megfelelő erőnek, és így az utóvéd feladatát sem tudták ellátni. Az
osztrák haderő december 28-án a kora reggeli órákban megindította
támadását, és bekerítette a magyar csapatot, majd kemény küzdelem
után szétverte. Az életben maradt és fogságba nem került utóvédcsapatok többi tagja elmenekült, megmentve az ágyúkat, amellyel a
híresztelésekkel ellentétben nagy tiszteletet érdemeltek.
A kötet szerzője bábolnai előadásához korabeli kellékeket – fegyvereket
és teljes katonai menetfelszerelést – is hozott, mellyel a hetedik-nyolcadikos diákok számára érzékletessé tudta tenni a szabadságharc katonáinak fizikai megpróbáltatásait. A hallgatóság vállalkozó kedvű tagjai
közül néhányan beöltöztek magyar honvédnek, és kipróbálhatták az
akkori fegyverek kezelését is, így érzékelhették a csaták hangulatát is.

BÁBOLNAI FÓRUM

Bolyai Matematika Csapatverseny
Kárpát-medencei döntő
A Bábolnai Általános Iskola 5. a osztályos tanulóinak „Ma
teknőc” csapata, a 2018-as Bolyai Matematika Csapatverseny Kárpát-medencei döntőjében, első helyezést
ért el. A több éves, szorgalmas munka szép tanulmányi
eredményt hozott.
A verseny egy
megyei/körzeti
írásbeli fordulóból
és egy Kárpát-medencei írásbeli és
szóbeli döntőből
állt. A Kárpát-medencei (írásbeli
és szóbeli) döntőt
és
díjk iosztót
2018. november
24-én, szombaton
rendezték meg,
Budapesten.
A nyertes „Ma
teknőc” csapat
tagjai – Choi
Hae Jin, Heszler
Zsófia, Kocsis Péter,
Láng-Antos Barnabás – 5. a osztályos
tanulók voltak. (Az 5. csapattag egy kabala figura volt.)
A rangos tanulmányi versenyt 2004 óta rendezik meg. 2010-től
a szomszédos országokból is részt vesznek diákok a megmérettetésen. 2017-ben már több mint 46 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A verseny segíti a diákokat, hogy képesek legyenek arra,
hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Átélhetik a csapatmunka, az együtt gondolkodás örömét. A logikus
gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathatják
diáktársaik előtt, miközben összemérik tudásukat.
A versenyt pedagógus kategóriában is meghirdették. Az
országos tanári fődíj nyertese általános iskola kategóriában a
2018/2019. tanévben: a Bábolnai Általános Iskola pedagógusa,
Pusztai Anett Mária tanítónő lett.
Gratulálunk a csapat tagjainak és köszönjük, hogy öregbítették
iskolánk jó hírnevét! További szép sikereket kívánunk!
Köszönjük a felkészítő pedagógusok, Czinderné Francsics Judit
és Pusztai Anett Mária tanítónők munkáját!
Bajcsainé Hajagos Ildikó
intézményvezető

Termelői mézet
házhoz szállítok
és tűzifa rendelés.
Tel.: 30-711-0821. Cím: Bábolna, Nagyváthy u. 17.
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Az alkotás örömét láttatta az iskolai kiállítás
Régi hagyománnyal bír a karácsonyi kiállítás az általános
iskolában, amely ismét visszatért az ünnepvárás időszakában. A tárlaton a gyerekek kézzel készült alkotásait láthatták
az érdeklődők.
Idén sem maradt el a karácsonyi kiállítás az általános iskola szervezésében. A kézzel készült karácsonyi csodák tárlata idén is a művészeti teremben kapott helyet. A gyerekek a tanórákon készített
kézműves remekeit láthatták az érdeklődők, akik nemcsak megcsodálhatták a kreatív alkotásokat, de ötleteket is meríthettek a
karácsonyi ünnepkörre akár dekoráláshoz, akár az ajándékozáshoz.

értelmezhető, jól befogadható, egyedi tárgyak – fogalmazott az
igazgatónő.
A szorgos kezeket dicsérő kiállítás sok érdeklődőt vonzott, és a
nyitány után még egy teljes hét állt rendelkezésre, hogy bárki szemügyre vegye a kiállított darabokat. A kiállítás megnyitóját követően
kézműves alkotásra várták a diákokat. A barkácsoló játszóházban
karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat készíthettek a gyerekek.

A december 17-én megnyílt karácsonyi kiállításon az igazgató,
Bajcsainé Hajagos Ildikó mondott köszöntőt. A sok éve megrendezett kézműves kiállítás témáját tekintve ezúttal a karácsonyfa,
a lámpák és mécsesek tárgykör köré szerveződött. Ezeket jelenítették meg a kézművesség jegyében sokszínű technikával és
sokrétű alapanyag felhasználásával.
„Amikor körbesétálunk a teremben, csak szép tárgyakat találunk. A
magyar szép szó valószínűleg finnugor eredetű, és hajdani jelentése
művészies, ügyes. A mi bemutatónk anyagát is ügyes, szorgalmas
kezek alkották. Az itt bemutatott alkotások gyermekek és pedagógusok alkotásai. Érezhető rajtuk az alkotás öröme. Világosan

Tortával lepték meg a diákokat
Az általános iskolában is megünnepelték az ünnepek
ünnepét: a karácsonyt.
December 21-én Veresné Szkocsek Mária tanárnő mondott
szívhez szóló köszöntőt a diákság figyelmét a karácsony valódi
üzenetére irányítva. Márai Sándor szavait idézve kívánt útravalót
ahhoz, hogy a gyerekek átélhessék a karácsony szépségét, majd az
Anonim drámacsoport műsorát konferálta fel. A színjátszósok néphagyományokat felelevenítő műsorral lepték meg iskolatársaikat.
A hagyományokhoz hűen a meghitt ünnepen az igazgatónő, Bajcsainé Hajagos Ildikó is békés, boldog ünnepet kívánt
minden gyermeknek és felnőttnek. Egy közös éneklésre kérte
fel az iskolai közösséget, kérését szívesen teljesítette a diákság.
A diákközösség a hagyományokat folytatva, idén is két hatalmas
tortát kapott a tantestülettől.
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Óvodások öröme a karácsonyvárásban
A karácsonyvárás izgalmai talán az óvodában érezhetőek leginkább, ahol a téli ünnepkör a gyerekek számára
annyi kedves titkot és jó szót tartogat.

December 21-én az óvodában is megtartották a karácsonyi ünnepséget. A gyerekek előadták erdei történetüket a három karácsonyfáról, majd a karácsonyi manók táncával szórakoztatták egymást.
Az óvónők is készültek mesejátékkal a kicsik szórakoztatására.
Bábos játékukban a gyerekeket is megénekeltették. A műsort
követően Zsidi Sándor, az OSI igazgatója is szólt a gyerkőcök és
az óvónők közösségéhez. Az igazgató pénzadományt nyújtott
át az óvodavezetőnek, amit az intézmény szabadon használhat
fel. Lipótné Horák Valéria elmondta, az adventi időszak a szeretet és a tisztaság időszaka, ilyenkor adventkor a várakozást, a
megérkezést az eljövetelt éljük át. A vasárnapi gyertyagyújtással
elérkezik a békesség ünnepe.
Az óvodavezető köszönetet mondott az adományért, a jószívűségért, munkatársainak a 2019-es esztendőre boldogságot és újult
erőt kívánt. A gyerekere ezután meglepetés és hatalmas öröm várt,
hiszen minden csoportban ajándékok sokaságát bontogathatták ki.

Dalos köszöntés Delhusa
Gjon énekessel
December 13-án, a közelgő ünnep alkalmából ismét a
városunkban működű Derű Háza Idősek Otthonába látogatott a népszerű énekes-dalszövegíró, Delhusa Gjon.
A karácsonyi koncertre ezúttal fiatal feltörekvő kollégáját, Péter
Srámeket is magával hozta.

A két, gazdag érzelemvilágú melódiákat előadó művész közös
munkája nemrég kezdődött, de mára már közös dallal is büszkélkedhetnek. A szépkorú közönség lelkesen fogadta a fiatal énekest,
duettprodukciójuk osztatlan tetszést aratott. Az ünnepi koncerten a karácsonyi dalok mellett a lírai műfaj sztárjának legnépszerűbb nótái is felcsendültek, felidézve a régi időket. Az ismerős
muzsikaszó dalra fakasztotta az időseket is, szép emlékekkel
gazdagítva az adventi időszakot.
Ismeretes, hogy Delhusa Gjont érzelmi szálak is kötik településünkhöz, hiszen a párja nagymamája évek óta az idősek otthonának lakója, így ismét nagy szeretettel érkezett Bábolnára, a
szépkorú lakók legnagyobb örömére.
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Ajándékot kapott a klub
A város szépkorúi az Idősek Klubjában is várták a karácsonyt.
Szórakoztatásukra a Százszorszép Óvoda csöppségei készültek téli műsorral. Ahogy minden esztendőben az idősek az
önkormányzattól is kaptak ajándékot.
Szép számmal elfogadták a meghívást a szépkorúak köréből
az Idősek Klubjában megtartott karácsonyi ünnepségre, amit
december 21-én tartottak meg. Az óvodások műsora meghitt
pillanatokat szerzett a hallgatóságnak. A három fenyőfa téli,
erdei történetét adták elő, majd harangjátékkal szórakoztatták
a klubtagokat. Az óvodások bájos műsorát követően dr. Horváth
Klára polgármester mondott köszönetet az idősöknek azért a
támogatásért, amit a szépkorú lakosság a város fejlődéséért tesz.
A hála szavait követően a polgármester szimbolikusan ajándékot
nyújtott át az Idősek Klubjának. Az idősek ugyanis egy televíziót
kaptak a várostól, amit már üzemképes állapotban, a falra szerelve vehettek birtokba jelképesen. Az eseményen dr. Faragóné
dr. Novadovszky Nóra képviselő is szólt a klubtagokhoz, majd
ajándékkal lepte meg a közösséget. A klubban egymást is megörvendeztették örömszerző ajándékkal. Mindezt a hagyományok
szerint tették: neveket húztak, így dőlt el, hogy melyik klubtag,
kinek adja át a szeretettel összeállított csomagját.
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Karácsonyvárás a lovasiskolások körében
A lovasiskolás diákok fiatalos műsorkavalkáddal örvendeztették meg egymást, tanáraikat és vendégeiket a
méneskarácsony alkalmával.
A Ménesbirtok udvarán hangosan szólt az ének a lovasiskola
karácsonyváró műsorában. A hagyományos méneskarácsonyt
december 20-án, csütörtökön este szervezték meg az iskolai
közösségnek és vendégeiknek. A harsonás köszöntéssel kezdődő
műsorban a Cseperedők Néptánccsoport is közreműködött.
Körmendi Csaba igazgató elmondta, hatodik alkalommal
megrendezett méneskarácsony rendezvényük üzenete, hogy
az adventi időszakban megállásra bírja a hallgatóságot. Mindezt
azért, hogy a rohanó hétköznapokat feledtetve rá tudjunk
készülni a karácsonnyal érkező elcsendesedésre.
Egészen hosszú műsort állítottak össze, a kilencedikesek pedig
előadták azt tréfás, fiatalos tálalásban igazodva a korosztály elvárásaihoz. A műsorban a világ karácsonyi szokásait is bemutatták
verses formában, ami egy kivételes momentum volt a műsorban.

Füstölgő puskacsövek az új lőtéren
A lövészet szerelmeseinek kedvezve az Ácsi Kinizsi Sport Club Sportlövész
Szakosztálya lőteret avatott december 28-án a szomszédos Ács közigazgatási
területéhez tartozó, de a Bábolnához közeli egykori kavicsbánya területén.

Természetbarátok
a Tatai Vadlúd
Sokadalmon

A lőteret stílszerűen ágyúlövéssel és évbúcsúztató lőtéri bulival nyitották meg, mely A rossz idő miatt sem hátráltak meg
során kisebb-nagyobb kaliberű puskákkal és pisztolyokkal tartottak lövészeti bemutatót. a természetbarátok!
Az időjárás nem kedvezett ugyan a szervezőknek, a kellemetlen, hideg, esős déle- Szombati kirándulásunkon ellátogattunk a
lőttön mégis szép számú érdeklődő gyalogolt fel a biztonságosan kialakított, több 18. Tatai Vadlúd Sokadalomra. A helyszín a
helyszínes homokkatlanba. Pokk András, a külső lőtér vezetője lapunknak elmondta, csodálatos tatai Öreg-tó és környéke volt,
az ácsi szakosztály belső lőtérrel rendelkezett már, ám az új, külső helyszínen a sport- illetve a Kálvária-domb (a Sasbérc). A renés hobbilövészeken kívül a vadászok és a környékbeli íjászok is hasznosan tölthetik dezvényen izgalmas programokkal vártak
szabadidejüket. Mindezt be is mutatták az érdeklődőknek, hiszen látványos, a lövészet bennünket. Bepillantást nyerhettünk a
többféle ágát is megmutató programmal készültek a szervezők. A programok sorát madárgyűrűzés világába, szórakoztató
Csuka László, Ács város alpolgármestere vezette fel, majd a komáromi történelmi állatbemutatón vettünk részt, és újrahaszhagyományőrzők mutatták be a régi korok fekete lőporral elsüthető fegyvereit. Ezt nosított ügyességi játékokkal játszhattunk.
követően koronglövész bemutatót rendeztek, mely önálló sportág is, emellett valame- Ezeken kívül sok-sok más érdekességet,
lyest hasonlít a fácánvadászatra is. A gyermekek számára megmutatták a légfegyverek látványosságot szemügyre vettünk, és ki
nyújtotta lehetőségeket, a felnőttek pedig a kispuska és pisztoly lövészettel ismer- is próbáltunk. Ezek után a csipet-csapattal
kedhettek. Bábolnai íjászok is bemutatták tudásukat, itt volt Bulyáki Bálint bajnokunk, egy érdekfeszítő geocaching túrán vettünk
részt. Minden ,,kincsesládához” egy embert
illetve a hagyományőrző íjászat jeles képviselői.
próbáló
út vezetett, vagy a hűvös szél
A többfunkciós lőtér 24 órás,
kísérte
utunkat,
vagy pedig egy csúszós
állandó jellegű nyitvatartással
sziklafalon
kellett
átkelnünk. Örömünkre
üzemel, az érdeklődők előre
a
kincskeresés
sikerrel
járt, ugyanis több
egyeztetett időpontokban
ládikót
is
sikerült
megtalálnunk.
használhatják az új pályát. Az
A rendezvény ideje alatt az Öreg-tavon
üzemeltetők a fegyverrel nem
33.000 példány lúd tartózkodott, többsérendelkezőkre is gondoltak,
gében nagy lilik, nyári lúd és vetési lúd.
a pályán fegyverbérléssel
De láttak vörösnyakú ludat, apácaludat,
és tapasztalt lőkiképzőkkel
és
bütykös ásóludat is. 35 daru is megjevárnak mindenkit, aki szelent
a tavon, és a legritkább megfigyelt
retne belekóstolni a lövészet
madárfaj
a csüllő volt. A madármegfigyelő
rejtelmeibe. A lőtér Ácstól,
versenyen
105 madárfajt figyeltek meg a
Bábolnától, Nagyigmándtól
résztvevők.
Az idei Vadlúd Sokadalmon
és Banától sincs messze, minpedig
16.000
látogató vett részt.
denki számára könnyedén
Švec Daniel
megközelíthető.
www.btv.hu
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Ne gyújtsa, gyűjtse!
Legyünk tisztában a szabadtéri égetés szabályaival!
A ház körül keletkező növényi hulladékKomárom-Esztergom megyében
2016-ban 133, 2017-ben már 146 tól többféle módon meg lehet válni (attól
szabadtéri tűzhöz, – sok esetben függően, hogy a helyi körülmények mit
kerti hulladék égetése miatt – tesznek lehetővé):
riasztották a megye hivatásos,
•
komposztálással,
önkormányzati, vagy önkéntes
kis mennyiségű növényi hulladék
•
tűzoltóit. Ebben a tájékoztatóban
szelektív gyűjtésére szolgáló zsák
a szabadtéri tűzgyújtás, égetés szahasználatával, melyet a területen
bályaira, illetve a (növényi) hulladék
működő hulladékszállítótól lehet
más módon történő eltakarítására
beszerezni (ha van ilyen szolgáltatás),
hívjuk fel a figyelmet.
•
növényi hulladék konténeres
Már az elején tisztázzuk, hogy az otthoni
elszállíttatása,
kerti grill parti nem tilos, azonban ekkor
növényi hulladék teherautóval
•
is be kell tartani a szükséges óvintézketörténő elszállíttatása,
déseket. A kerti zöld hulladék égetésénél
növényi hulladék beszállítása kom•
azonban több szabályt be kell tartani.
posztáló telepre saját járművel.
Szabadtéri tüzek keletkezése 99%-ban
emberi tevékenységre vezethető vissza. A károk akkor előzhetőek meg a legkön�Sok esetben a növényi hulladék – rosszabb nyebben, ha tisztában vagyunk a biztonsáesetben más hulladék – elégetésével gos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőkezdődik. Az égetést végző olykor nem zés alapvető szabályaival, azokat betartjuk,
tudja a tüzet felügyelete alatt tartani, az és betartatjuk.
továbbterjed, további növényzet, vagy
A Komárom-Esztergom Megyei Katasztakár épületek is a tűz martalékává válhat- rófavédelmi Igazgatóság széles körben
nak, emberek is megsérülhetnek. Kerti népszerűsíti a Ne gyújtsa, gyűjtse elnehulladékok égetése során a tüzelésből vezésű országos kampányt, amelyben
származó légszennyező anyagok egész- foglalkozik a szabadtéri égetés szabályaival,
ségügyi hatásai mind károsítják a tüdőt, felhívja a figyelmet az elővigyázatosságra,
májat, károsítják a központi idegrendszert, az egyes fűtési berendezések rendelteszív-érrendszeri megbetegedést, valamint tésszerű használatára és a füstérzékelő
élettartam-rövidülést okoz.
használatának hasznára. A mozgalomJogos a kérdés, hogy akkor egyáltalán
mit égethetünk? További hasznosításra
nem kerülő növényi maradványt, (falomb,
szár, levél) kerti hulladékot csak akkor, és
úgy lehet égetni, ahogy azt önkormányzati
rendelet megengedi. Ahol önkormányzati
rendelet nem szabályozza a kerti hulladék
és avar égetését, ott tilos meggyújtani az
elszáradt, összegyűjtött növényzetet. Az
önkormányzati rendeletek tartalmazzák,
hogy mely napokon, hány órától, és milyen
feltételek teljesítésével engedélyezett a
tűzgyújtás. Ennek figyelmen kívül hagyása
szankciót, bírságot vonhat maga után.
Szigorúan tilos szennyezett hulladékokat
égetni, mivel az ismeretlen összetételű és
eredetű anyagok égése eltér a zöld hulladékoktól. Ezen kívül ezen anyagok égetése
erősen környezetszennyező is.
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ban ez utóbbiból több tucatot osztottak
megyeszerte a rászorulók, különösen
veszélyeztetettek: az egyedülállók és az
idős emberek körében, hogy megelőzzék
az esetleges lakástüzeket és életveszélyt
okozó eseteket. Egyes berendezéseket a
szakemberek a családok otthonaiban fel
is szereltek. A katasztrófavédelem és a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. által az élet védelméért és a környezet biztonságáért szervezett közös kampányára azért van szükség,
mert a háztartási hulladék kezelésének
problémái és az emberéleteket követelő
szén-monoxid-mérgezések és lakástüzek
az eddigieknél is erőteljesebb fellépést
sürgetnek. A szakemberek célja, hogy arra
ösztönözzék az embereket: ahelyett, hogy
mindenféle hulladékot elégetnek, gyűjtsék

azokat szelektíven. A fűtési költségek
csökkentése érdekében sokan otthoni
fűtőberendezéseikben – a kandallóban, a
cserépkályhában, a vegyes tüzelésű kazánban és a szenes kályhában – égetik el a háztartásban felgyülemlett hulladékokat. A
hulladékkal vagy nedves fával való tüzelés
a megspórolt fűtési költségekkel szemben
sokkal nagyobb kárt tud okozni. A fűtési
szezonban sok kéménytűz is keletkezik,
melyek kialakulásában és továbbterjedésében a nem megfelelő tüzelés-fűtés, a háztartási hulladék elégetése is közrejátszik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szilárd tüzelésű
fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el.
Bábolna képviselő-testülete decemberi
testületi ülésén foglalkozott a szabadtéri
égetést szabályozó önkormányzati rendelet tervezetével, ezután a rendelet megalkotásán dolgoznak a témában a lakosság
biztonsága érdekében.
Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok (és önkormányzati rendeletben foglaltak) alapján megengedett a következő
alapvető szabályok betartása kötelező:
1.

A szabadban meggyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.

2.

Minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

3.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására
alkalmas eszköz.

4.

Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt
tudunk tartani, és a szél nem tudja
a parazsat, izzó zsarátnokot távolra
vinni.

5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors
továbbterjedésének.
6.

Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.

7.

A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg
visszagyújtsa.
További tájékoztatás:
www.katasztrofavedelem.hu
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Tájékoztatás kéményseprésről
Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el.
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
•
Ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as
számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után
válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az
Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a
hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont
egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa
visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az ellenőrzés napját
és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@
katved.gov.hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között.
Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja: http://www.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550
1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el az
ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente

kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés
gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez
csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor
évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért fizetni kell.
Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki lehet keresni,
hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől
lehet megrendelni a munkát: http://www.katasztrofavedelem.
hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően
magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik,
de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye
van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét
kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (a társasházak éves sormunkaterveit itt találja
megyék szerinti bontásban: http://www.kemenysepres.hu/
tevekenysegek/sormunkaterv_2019).
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól
megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól
láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított. Készpénzt nem kezelhetnek,
és nem fogadhatnak el, ahol megrendelésre díjköteles munkát
végeznek, azt utólag, számlán kell megfizetni.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer
mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától
függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki
felülvizsgálat elmulasztása.

Egy tál étel közelebb hoz egymáshoz
December 21-én vidáman rotyogó
étel illata lengte be városunk központját. Az Öregfiúk labdarúgó csapata
már régi hagyományként az ünnep
alkalmából minden évben egy tál
ízletes étellel várja a bábolnai és a
környékbeli pusztákon élő lakosokat.
A jótékonysági cselekedetként indult
kezdeményezés mára kinőtte magát, és
a szépkorú labdarúgók minden járókelőt
meginvitálnak a finom étel mellett egy
jó beszélgetésre, a karácsonyi rohanás
közepette egy kis megpihenésre. Az idei
alkalommal 30 kilogrammnyi húsból több,
mint száz adag csülkös sertéspörköltet
készítettek. A lelkes csapat már előző
nap előkészítette az alapanyagokat, hogy
az ebéd éppen időben elkészülhessen,
a nagy főzés után pedig egy izgalmas
teremfoci játékkal ünnepelhették meg

sikerüket, hiszen sokan fogadták el
hálásan a gondosan, jó szívvel adott ételt.
Az Öregfiúk tagjai jövőre is nagy várakozással és lelkesedéssel készülnek a karácsonyi ételosztásra, mellyel boldogabbá
tehetik az ünnepi készülődést.

Asztalos

Egyedi bútorok
készítését vállalom.
Ön megtervezi, én elkészítem lakása
valamennyi bútorát, igény szerint
látványterv készítése, valamint:
•

irodabútorok készítése

•

nyílászárók és beltéri
ajtók beépítése

•

laminált parketta lerakása

•

kül- és beltéri famunkák
gyártása, szerelése

•

ingyenes helyszíni felmérés

Elérhetőség:
Bata Máté, tel.: 06/70-209-18-84,
e-mail: bata.mate@citromail.hu
www.btv.hu
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A világ egy könyv, és aki nem utazik,
az csak egyetlen lapját olvassa el
Nyolcadik, kirándulásokban és élményekben gazdag
évét zárta a bábolnai Mérföldkő turisztikai csoport.

időszakban közel 82 fő vett részt a kiruccanásaikon, de bármikor
nyitottan várnak minden kimozdulni vágyót.

Az évzáró ünnepséget az eddigi évekhez hasonlóan a Bástya
sörözőben, ezúttal december 7-én tartották.
A jó hangulatú összejövetelen összegezték és felidézték az elmúlt
év utazásait, túráit. Idén főként természetközeli helyeket kerestek
fel, legutóbb például az Ördög-árkot barangolták be. A tervezett
10 utazásból 8 valósulhatott meg, így valóban sikeres évet tudhatnak maguk mögött. A szervezők minden alkalommal gondosan
ügyelnek ara, hogy közeli, de szép helyekre látogassanak el: így idén
jártak többek között a fővárosban, a Balatonnál, illetve a Bakony
látnivalókban gazdag tájain is. Barangolásaik során az időjárás is
mindig kegyesnek bizonyult a kirándulások megvalósításához.
A kellemes beszélgetéssel és vacsorával egybekötött évzárón
ismertették a jövő évi utazások terveit, melyek sikeréhez a szervezők gondos utánajárása, felderítése is hozzájárul. A kirándulások
szerelmeseinek csapata minden évben bővül, fiatalabbak és idősebbek is szívesen csatlakoznak hozzájuk útjak során. Az elmúlt

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 hálával teli
örömkönnyeket csalni a szemekbe. Együtt tettük egymásért, és ezért mindenkinek
szeretnénk köszönetet mondani – még annak is, aki csak gondolatban, az érzéseivel
tudta a Bábolnai Angyalok munkáját támogatni.
Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is felajánlást tettek az OSI Food Solutions
Hungary Kft. munkatársai, továbbá számos magánszemély, akik évről évre önzetlenül járulnak hozzá az ünnepekhez kapcsolódó adományozáshoz. Segítségükkel egy
gyermek kerékpárt, tartós és konyhakész élelmiszer csomagokat, mikrohullámú sütőt,
porszívót, vásárlási utalványokat és tüzelőt juttattunk el közel 20 család részére.
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 eljuttatni.
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 végén újult erővel ismét együtt tehetünk jót lakóközösségünkért!
Boldogsággal teli új évet kívánunk mindenkinek!
Bábolnai Angyalok
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NÉZZE A BÁBOLNAI
TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk
friss, szerkesztett adással, melyben
az előző hét eseményeiről készült
műsorszámainkat láthatják. Adásainkat
rendszerint heti híradóval indítjuk,
ebben az előző hét eseményeinek
rövid összefoglalóját tekinthetik meg.
Adásaink ismétléseit szerdától naponta
11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos
képújság adás fut a BTV sávján.

A BÁBOLNAI
TELEVÍZIÓ AZ
INTERNETEN:
WWW.BTV.HU
A képújságban közölt hirdetéseket
saját honlapunkon is megjelenítjük
külön díj nélkül – www.btv.hu,
illetve facebook oldalunkon
is megjelenítjük. Adásaink
tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.
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SZENTMISÉK RENDJE A
BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. január hó
13-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

URUNK megkeresztelkedése

9:00 órakor

szentmise

20-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

évközi 2. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

27-én vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

évközi 3. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN BÁBOLNAI LAKOSNAK!
A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné

(20/410-0511)
(20/512-3560)

Búcsúzunk
Fájó szívvel tudatjuk olvasóinkkal, hogy életének 71. évében,
2018. december 7-én csendesen elhunyt dr. Pászthy György
egyetemi docens. Családja és hozzátartozói 2019. január 8-án
a szombathelyi Jáki úti temetőben helyezték örök nyugalomra.
Pászthy György 1947. augusztus 11-én született Szombathelyen. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerzett
agrármérnöki diplomát. 1970-1985 között a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát TETRA sertéshús-termelési programját
irányította, valamint fő genetikusként a kombinát juh-, kecskeés kutyatenyésztési programjait vezette. A juhtenyésztésben
nyújtott elévülhetetlen érdemeiért, a bábolnai Tetra-juh
kialakításáért 2013-ban Schandl József-díjjal tüntették ki.
A Kaposvári Egyetem Diagnosztikai Központjának egyik alapítója, majd 1985-1996 között igazgatója volt, ahol bevezette
a CT alkalmazását az állattenyésztésben, valamint nagy tapasztalatra tett szert az „in vivo” testösszetétel megállapításában.
2001-től 2011-es nyugdíjba vonulásáig sertéstenyésztést
oktatott magyar és német nyelven a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi
Karán Mosonmagyaróváron. Számos publikációja, könyve,
tankönyve, egyetemi jegyzete jelent meg, elsősorban sertéstenyésztés témakörben.
Együttérző, megértő, szívből megbocsátó ember, jó társ,
őszinte kolléga volt. Szerette a zenét, az életet. Hálát adunk érte!
Jézus születésének ünnepéhez méltóan ünnepeltek
december 24-én szenteste délutánján a protestáns
templomban a református gyülekezet hívei. A négy
órára meghirdetett ünnepi istentiszteletre megtelt a
templom, az ünnepi alkalomra mindig sokan szakítanak
időt, hogy vallásuknak megfelelően emlékezzenek a
megváltó földi eljöveteléről. Simon Norbert református lelkész bevezetőjét követően a gyülekezet számos
hittanos növendéke kedveskedett verses, zenés összeállítással és bibliai idézetekkel a hívők számára.

Karácsony ünnepének első szentmiséje a katolikus vallás
szerint az éjféli mise, mely lezárja az adventet, bevezeti az
egész ünnepkört. A földi lehetőségek általában előbbre
hozzák az időpontokat, így Bábolnán is december 24-én este
fél tízre várták a katolikus híveket, hogy együtt ünnepeljék
Jézus születését a templomban. A korábbi évek hagyományaihoz híven hittanos gyermekek előadásában láthatták
az egybegyűltek a megváltó születésének történetét dramatizált változatban. A misére összegyűlt katolikus hívek
kitűnő produkciót élvezhettek a jelmezbe öltözött fiatalok
bibliai idézetekkel, versekkel és zenével tarkított műsorának
köszönhetően. Ezután kis meglepetésben részesültek a résztvevők, ugyanis Galambos Lajos trombitaművész előadásában hallgathattak meg egy rövid szólót, majd dr. Szalai Gábor
plébános miséjével vette kezdetét a karácsonyi ünnepkör.
www.btv.hu
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Angol telivér lótenyésztés – a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2018-ban is a legjobb volt
Ismét Bábolnán, a Ménesbirtok Kamaraszínházában
tartotta a Magyar Tenyésztésű Galopp Versenylovak
2018. évi Championátusának eredményhirdetését a
Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztők Egyesülete
december 8-án.
A díjátadót Kanics Ákos, az egyesület elnöke nyitotta meg, majd
Bélley Márta, a hazai méneskönyv vezetője tartott előadást az angol
telivér tenyésztés hazai és nemzetközi helyzetéről. A továbbiakban
dr. Németh Csaba ügyvezető szakmai előadását hallgathatták az
egybegyűltek, végül átadták a Championátus díjait.

A verseny díjazottjai összesen 16 millió forintban részesültek többek között az Agrárminisztérium támogatásának
köszönhetően – tudtuk meg Kanics Ákos elnök úrtól – aki azt
is elmondta, a 2-3-4 éves magyar tenyésztésű angol telivér
versenylovakat, illetve tenyésztőiket minősítették hivatalos
hazai galoppverseny eredményeik alapján. Ezzel a díjazással
arra is igyekeznek ösztönözni a hazai galoppversenyzés résztvevőit, hogy minél komolyabban foglalkozzanak a tenyésztéssel. Jelenleg két nagyobb és több kisebb vállalkozás tenyészt
eredményesen angol telivéreket. A Championátus és az egyéb
hazai támogatási rendszer a kisebb tenyésztők számára is lehetőségeket, előrelépést teremt, illetve arra sarkallja őket, hogy
hosszú távon foglalkozzanak angol telivér tenyésztéssel. Kanics
Ákos arra is rámutatott, jelenleg közép-európai szintet nézve
hazánkat a középmezőnyben jegyzik, a csehek valamivel előrébb
tartanak, Anglia, Írország, Franciaország és Németország viszont
elérhetetlen messzeségben van tőlünk. Sajnos előrelépés sem
látszik Magyarországon az utóbbi években, hiszen például az
1970-80-as években előfordult, hogy 350 csikó született, az idén
viszont mindössze 120. További csökkenés nem mutatkozik, ami
bíztatónak látszik a jövőt tekintve, és potenciális lehetőségek is
vannak a tenyésztésben. Elnök úr kiemelte a Nemzeti Ménesbirtok Dióspusztai Ménesének tevékenységét, mely élen jár a hazai
angol telivér tenyésztésben. Ezen túl az úgynevezett klasszikus
nemzeti ménes-stratégia alkalmazását emelte ki, mely a vezető
országokban is nagy jelentőséggel bír. A nemzeti ménes eszerint
nem csak magának tenyészt, de a kistenyésztőknek is segítséget
nyújt szakmai munkájuk elősegítése érdekében.
A Shagya-arab tenyészethez hasonlóan a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Dióspusztai Ménese az egyetlen állami angol telivér
ménes hazánkban – mondta el lapunk számára Haál Gábor, a
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Ménesbirtok igazgatója. Munkájuk első részében Dióspusztán
tenyésztik és nevelik a telivéreket, majd galopp-pályán igyekeznek bizonyítani tenyésztési eredményeiket. Kiemelte, hogy
versenyeredményeik tekintetében rendkívüli 2018-as évet zártak,
hiszen évek óta nem nyert bábolnai ló derbyt, ez évben viszont
számos jelentős futamgyőzelem mellett sikerült a derby-győzelem. Sikeres tenyésztői évet is maguk mögött tudhatnak, ennek
egyik tényezője, hogy egy klasszis fedezőménnel gyarapodtak,
mely reményei szerint a köztenyésztésben is népszerű lesz. Úgy
gondolja, a dióspusztai „ménpark” és az ott nyújtott minőségi
tenyésztést kiegészítő szolgáltatások a kistenyésztők számára
is népszerűek lesznek. Haál Gábor azt is hangsúlyozta, a sikerek
mögött hosszú és kitartó munka, valamint elkötelezett és
szakértő munkatársak rejlenek. A tenyésztői apparátusukban
dolgozó szakembereknek mestermunkát kell végezni ahhoz,
hogy a végeredmény csúcsminőséget képviseljen. Emellett az
igazgató fontosnak tartja, hogy a saját versenyeztetés mellett
értékesíteni is tudják tenyésztésük eredményeit, hiszen az ilyen
irányú kereskedelem haszonnal is kecsegtet, illetve a kisebb
vállalkozásokat is élénkíti.

A Championátus díjainak átadása során gyakran szólították
színpadra a Ménesbirtok képviselőit – a díjak több, mint felét
nyerték el -, ami a tenyésztői, tréneri és versenymunka elismerésének szólt. A ménes elnyerte a tenyésztő és futtató champion
címet, mely sikerek elsősorban az év lovának választott 3 éves
mén, Esti Fény eredményeit tükrözik, de kétévestől négyévesig
kancák, mének kategóriáiban a diósi angol telivérek az élmezőnyben végeztek.

27. BÁBOLNAI SAKKFESZTIVÁL
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
hagyományos sakkversenyünkre.
Időpont: 2019. január 26. Kezdés: 8 órakor.
Helyszín: Bábolnai Általános Iskola.
Nevezés a helyszínen 7 órától.
11 kategóriában óvodástól nyugdíjasig lehet versenyezni a
jól bevált gyakorlat szerint. Értékes díjak, oklevelek, izgalmas
játszmák várnak a jelentkezőkre.
Érdeklődni az iskola telefonszámán 34/369-220, és a szervezőnél 70-520 4323, illetve a 34/369-710 számon lehet.
Minden remélt támogatónak és az indulóknak előre köszönettel: Bierbauer Imre szervező
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Bábolnai sportolókat díjaztak karácsony alkalmából
A bábolnai sportolók karácsonyi összejövetelét egy
különleges műsorszám nyitotta.

támogatással folyik a munka. A lovas szakosztály második alkalommal kapott helyet a BSE sportolóinak karácsonyi fogadásán. A 12
fővel működő díjugratók szép eredményekkel büszkélkedhetnek,
közülük Buza Patrik Zoltán kimagasló teljesítményét hangsúlyozta
az ügyvezető. A fiatal díjugrató egyéni megyei bajnoki címmel
büszkélkedhet, korábban pedig korosztályának csapatbajnoka
lett, illetve országos egyéni nyolcadikként végzett.
A BSE ügyvezetőjét követően dr. Horváth Klára polgármester
mondta el gondolatait, aki köszönetét fejezte ki a szakosztályoknak, illetve a Bábolnán kívül, akár amatőrként sportolóknak, hogy
a település jó hírnevét viszik szerte az országban. Külön kiemelte
azok tevékenységét, akik a háttérben segítik a sportemberek
felkészítését, végül sok sikert kívánt mindenkinek.

Gombás Ádám, a komáromi MagyaRock dalszínház művésze hozta
ünnepi hangulatba a szép számban megjelent közönséget, majd
a Tiamo moderntáncosai folytatták a karácsonyra hangolódást.
Az ünnepség résztvevőihez ezután Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke, a BSE 100-as Klub ötletgazdája szólt. Örömét
fejezte ki azért, hogy Bábolnán ilyen sokan és eredményesen
sportolnak, melyhez igyekeznek megteremteni a lehető legjobb
feltételeket. Szólt az egyesület élén bekövetkezett vezetőváltásról,
köszönetét fejezte ki a fiatalok szüleinek a támogatásért, illetve
az edzőknek, segítőknek, hogy a háttérben is hozzájárulnak a
bábolnai sportélet színvonalának emeléséhez.
Zsidi Sándor, a Bábolnai Sportegyesület nyáron megválasztott
ügyvezetője vette át a szót. Beszédét a szakosztályok értékelésével kezdte, azon belül is a legnagyobbal, a labdarúgókéval.
Legelőször a TAO pályázatoknak köszönhetően megvalósított
fejlesztéseket taglalta. Mint mondta, elindították a hazai öltöző
feletti lelátó lefedését, a centerpályát bevetették fűmaggal, megtörtént a műfüves pálya kerítésének javítása. A jövőben szeretnék
a pályát körülvevő korlátot megemelni, egy 9 személyes kisbusz
vásárlását is tervezik, a szurkolói illemhelyek felújítása is a tervek
közt szerepel, valamint az edzőpályák talaját is ki fogják javítani.
A folytatásban részletesen is kitért a különböző korosztályok
csapatainak tevékenységére. A legifjabb U7-es korosztálytól
egészen a felnőttekig értékelte a teljesítményeket, az elvárásokat és a lehetőségeket. A több, mint száz igazolt focistával hét
edző foglalkozik. Kiemelte, hogy újjászerveződött az U15-ös női
labdarúgócsapat, a kitartó edzésmunka meghozta eredményét,
csoportgyőztesként várhatják a tavaszi döntőket. A BSE ügyvezetője nem feledkezett meg az öregfiúk csapatáról sem, akik
elsősorban a sportcsarnok adta lehetőségeket veszik igénybe
heti két alkalommal, ők nem versengenek bajnokságban, csupán
a labdarúgás örömét élvezik egymás közt.
A labdarúgás után Zsidi Sándor a kézilabdával folytatta. Náluk
komoly problémával indult a szezon, az utánpótlás csapatok
ezdője ugyanis az utolsó pillanatban távozott, így sürgősen pótolni
kellett a hiányt. A két korosztállyal új edző foglalkozik, de vissza
kellett lépni a bajnoki szereplésektől, jelenleg önkormányzati

A sportolók karácsonyi ünnepsége az év bábolnai sportolói
díjak átadásával folytatódott. A kézilabdázók közül a szivacskézisek legjobbja Körmendi Luca lett, edzője Maloveczkyné Koncz
Edit. Az U14-esek közül Németh Diána, az U11-es korosztályból
Apró Napsugár bizonyult az év legjobbjának, edzőjük Bíróné
Tóth Ágnes. Ezután olyan amatőr sportolók következtek, akik
nem szakosztályi keretek közt, illetve nem a BSE-n belül bizonyítottak. Így a floorballos Erdei Alexandra, aki futásban is jeleskedik, több megyei versenyen is az élmezőnyben végzett. Lányi
Szilvia tanárnő is hosszútávfutásban ért el remek eredményeket,
sportos életmódja példaértékű. A településünkön élő olimpikon
Miskolczi Julianna eredményeit hosszasan sorolta a BSE ügyveztője, legfrissebb győzelmét a légfegyveres Hungarian Open-en
aratta. Íjászatban Bujáki Bálint a korábbi éveknek megfelelően
idén is kiválóan teljesített, jelenleg a világjátékokra készül. Pataki
Bence is évek hosszú sora óta remek eredményekkel dicsekedhet karate sportágban, a felsorolt országos 1. és 2. helyezések
igazi sportemberre utalnak. Díjugratásban Rózsahegyi Blankát
szólították díja átvételéhez, kezdő versenyzőként kamatoztatja
tehetségét. Buza Patrik Zoltán díjugrató megyei bajnoki címével
és utánpótlás országos csapatbajnoki első és egyéni nyolcadik
helyével érdemelte ki az év bábolnai sportolója díjat. A labdarúgók következtek, elsőként a legfiatalabbak közül Papp Péter
Károly vehette át a megtisztelő díjat. Az U9-esek legjobb focistájának Gyécsek Balázst választották, az U11-esek közül Horváth Imre
András bizonyult a legjobbnak, az U13-as korosztályból Koczkás
Ádám kapta a díjat, az U15-ösök közül pedig Élő Lázárt tartotta
edzője a díjra érdemesnek. A hölgy focisták közül Tóth Sára Abigél
lett a csapat legjobbja, az U16-os fiúknál pedig Retzer Felicián
János focizott idén a legjobban. Az U19-es labdarúgócsapatból
Kovács Gábor Márkot jelölte díjazásra Csongrádi Péter, a felnőtt
focisták idei legjobbjának pedig Kalamár Lajost választotta Józsa
Péter edző, illetve Kertész Tamás, a kapusok trénere is díjban
részesült. Az öregfiúk labdarúgóit is díjazták, közülük az idei
legjobbnak Tóth József bizonyult. A tekeszakosztály sportolói
közül a legjobb felnőtt játékos Körmendi Imre lett, a legjobb
ifjúsági tekézőnek Szász Lászlót választották. A serdülők közt
Teberi Marcell bizonyult a legjobbnak, a lányok közül Istenes
Hanna vehetett át elismerést, a tartalékcsapatból pedig Balom
Norbert érdemelte ki a díjat. A kosárlabda szakosztály tagjait is
értékelték, ezúttal Király Csabát díjazták. Az ünnepség résztvevői
természetesen ez évben is megkóstolhatták a sportolók tortáját,
ami elsősorban a legkisebbek körében volt népszerű.
www.btv.hu
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Nyerges Béla Teke Emlékverseny
az ország egyik legnívósabb tekés rendezvénye

Tizedik alkalommal rendezte
meg a Bábolna SE Tekeszakosztálya Nyerges Bélának, a bábolnai
tekesport megteremtőjének emléket
állító több, mint egyhetes tornát. A
nemzetközi sporteseményre jöttek
csapatok Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, valamint hazánk
közelebbi és távolabbi tájairól.

akik nemzetközi porondon is kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak, de más élvonalbeli hazai női együttes is fontosnak tartotta ezt a versenyt. A férfi csapatok közül
megmérettette magát a Ferencváros is,
jelenleg Burián Dávid is itt versenyez, az
utánpótlás kategóriában. Érdekességként
említhetjük, hogy régi bábolnai tekések is
tiszteletüket tették az idei eseményen. Az
első
emlékverseny győztese, Szőke Géza
Kilenc napon át tartott a megmérettetés,
is
dobott
idén, de akadt, aki ötvenedik
melyre 340 tekéző jelentkezett. A bábolnai
születésnapját
ünnepelte a pályán. Ma is
tekepályán nap mint nap reggel 8-tól este
aktív
egykori
bábolnaiak,
válogatott keret10-ig gurultak a golyók, dőltek a bábuk,
tagok
is
versenyeztek.
Mindezek
jelentősen
nők, férfiak, amatőrök és igazolt versenyhozzájárultak
az
esemény
színvonalához.
zők egyéniben, illetve csapatban igyekezTermészetesen a bábolnai játékosok is
tek kiharcolni a legjobb helyezésekre feljogosító eredményeket. A kategóriák számát teljes létszámmal és teljes erőbedobással
felsorolni is nehéz lenne, mindenesetre 44 szerepeltek, az már más kérdés, hogy ez
kupával készültek a szervezők, mely jelzi e évben kissé elmaradt teljesítményük a
sportág sokszínűségét. Hazánkban nehéz korábbiakhoz képest, de mindehhez
találni még egy hasonló népszerűségnek hozzátartozik, hogy a versenyen indulók
örvendő tekeversenyt, mint a bábolnai. a sportág egyre magasabb szintjét képviseSkuba István szakosztályvezető szerint lik. A bábolnai fiatalok közül Teberi Marcell
talán Szegeden és Győrben rendeznek kategóriája negyedik helyét szerzete meg,
közel ilyen tömeget megmozgató tekés a két lány – Istenes Hanna és Pintér Domisporteseményt, de annyi bizonyos, hogy nika – ötödik és hatodik helyen végzett,
aki ide benevez, szívesen vesz részt a meg- Szász László hetedik lett az ifjúságiak közt,
mérettetésen. Az is elmondható, hogy az a felnőtt kategóriában pedig Torma József
eltelt tíz év alatt az ország legnépszerűbb egyéni tizenötödik helyével meglepetéseseményévé nőtte ki magát a Nyerges Béla ként hatott a mezőnyben. A legfiatalabb
Teke Emlékverseny a tekézők körében.
induló díjat is bábolnai tekéző nyerte, a 10
esztendős
Tóth Bálint vihette haza ezt a
Az évek során egyre több szuperligás
csapat is jelentkezett a versenyre, ami kupát. A legidősebb versenyző ugyan nem
külön emelte a színvonalat és büszkeséggel bábolnai, de talán érdemes megemlíteni a
töltötte el a szervezőket. Ez évben itt volt nevét. Ő Rigó Imre, és 79 évesen vett részt a
például a győri Ipartechnika női gárdája, kupán, bizonyítva e sportág kortalanságát.
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A bábolnai tekecsapat tagjai a torna
névadójáról is méltó módon megemlékeztek. A tekések egy csoportja a hagyományokhoz híven kilátogatott a bábolnai új
temetőbe, ahol megkoszorúzták Nyerges
Béla, a bábolnai tekesport alapítójának
sírját, és csendes főhajtással tisztelegtek a
példakép előtt. Skuba István szerint Béla
bácsi, ha élne, büszke lenne erre a bábolnai
társaságra, akik a legalsó szintről felküzdötték magukat a hazai élvonalba, és ma
is folytatják azt a korrekt, baráti hangulatú
tekés „fílinget”, amit annak idején az „öreg”
megteremtett.
A bábolnai tekeszakosztály vezetője
külön kiemelte a verseny szervezésében
résztvevőket, akik mindig a háttérben
maradnak ugyan, de munkájuk nélkülözhetetlen. A legfontosabb személy
már évről évre Tomozi Barbara, aki szinte
egyedül képes koordinálni a több mint
háromszáz tekéző szereplését. A bábolnai
tekecsapat minden egyes tagja részt vett
a lebonyolításban, akár pályatakarítás,
vagy a felügyelet szintjén.
A kilenc napos tekeviadal eredményhirdetésére december 2-án került sor, ahol dr.
Horváth Klára polgármester is köszöntötte
a nagyszabású torna jelenlévő résztvevőit.
A díjátadón megjelent ifjabb Nyerges Béla
is, aki azon túl, hogy a kupák átadásában
segédkezett, az előző hét folyamán barátaival lelkes résztvevője is volt a versenynek.
A vándorkupa ez évben a győri Ipartechnika női csapatához került, akik hírnevükhöz méltóan teljesítettek.
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Mikulás Kupa Focitornák – a város és az általános iskola is külön kupát szervezett
December 1-jén rendezte meg Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka a hagyományos Mikulás kupát
legifjabb korú labdarúgók részére. Az U7-es és az U9-es
korosztályú focisták Dunaszegről, Almásfüzitőről, Ácsról,
Banáról, Kisbérről, Nagyigmándról érkeztek, és természetesen pályára léptek a Bábolna SE kiválóságai is.

Tizenkettedik alkalommal is megtelt a sportcsarnok focistapalántákkal, akiket ebben a korban még szülők hada is
elkísér, hogy hangos szurkolással bíztassák gyermekeiket a
góllövésre. A legifjabb korosztályban Bábolna két csapatot is
ki tudott állítani, akik kimagaslottak a mezőnyből: az egyes
csapat megnyerte a tornát, a második gárda pedig mögöttük
végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokán. A gólkirályi
cím hetes-rúgásokkal dőlt el, a díjat a bábolnai Bódis Milán
érdemelte ki. A tornán természetesen a Mikulás is részt vett,
elsősorban a díjak kiosztásában segédkezett, és hozott magával
rengeteg szaloncukrot. Az egybegyűltek szórakoztatásáról a
Tiamo moderntáncosai is gondoskodtak, akik az ünnepi alkalomra készített koreográfiájukat mutatták be.

a dunaszegi Kelemen Leó lőtte. A Mikulás az eredményhirdetésen itt is tiszteletét tette, segítői a moderntáncos lányok voltak.

Hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Bábolnai Általános Iskola egy évvel ezelőtt az intézmények közötti Mikulás
Kupa Teremlabdarúgó Tornát. December 5-én két korcsoportban közel 120 bábolnai, nagyigmándi és ácsi gyermek rúgta a
bőrt a sportcsarnokban. Csongrádi Péter bábolnai testnevelő
és labdarúgóedző szerint településünkön kitűnő a kapcsolat
az általános iskola és a sportegyesület között, ennek köszönhetően sok tehetséges gyermek találja meg a fociban rejlő
lehetőségeket. Ez meg is mutatkozott a Mikulás Kupán, ahol
a fiatalabb korcsoport helyi reménységei kapott gól nélkül, 13
találattal, remek játékkal nyerték a tornát, a gólkirályi címet
pedig Bakonyi Zoltán érdemelte ki.

A nagyobbaknál lánycsapatok is összemérték erejüket. A bábolnaiak ezúttal is nagyon jól teljesítettek, két együttest is ki tudott
állítani a helyi iskola. Az első és második helyen ők osztoztak,
harmadikként pedig az Ács gárdája végzett, a legtöbb gólt a
bábolnai színekben focizó Hérics Dorottya rúgta.
A nagyobbak már rutinosnak számítanak, ők „nagypályán”
vívták mérkőzéseiket. Bábolna az ő esetükben is két csapatot indított, akik közül az egyes jelzésű megnyerte a tornát,
a második gárda pedig szoros küzdelemben, de épp, hogy
lemaradt a képzeletbeli dobogóról. Viszont a legjobb kapusnak
járó díjat a bábolnai Horváth Áron érdemeltek ki, a legtöbb gólt

A fiúk második korcsoportjában hetedik-nyolcadik osztályosok játszottak. Itt a kisebbekhez hasonló teljesítménnyel
zártak a csapatok. Bár nagyon küzdöttek, második helyen
végeztek a bábolnaiak, a tornát végül Ács általános iskolásai
nyerték. A legjobb kapusnak járó díj azért Bábolnán maradt,
azt Morvai Dániel nyerte.
www.btv.hu
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Szilveszter Kupa focitorna – ismét bábolnaiaknak volt malaca
A bábolnai sportcsarnokkal egyidős az a labdarúgótorna, melyet már az átadás évének végén Szilágyi
Ágnes, az intézmény gondnoka és sportszervezője
elsőként megrendezett.
Kezdetben egész napos, éjszakába nyúló Szilveszter Kupa
mindig népszerű volt a labdarúgás szerelmesei számára. Az
idei év végén, december 29-én már tizenhetedik alkalommal
telt meg élettel a sportcsarnok. A szervező ezúttal hét csapat
jelentkezését tudta elfogadni, a küzdelmek délután egy órától
indultak. A hagyományoknak megfelelően tréfás kifejezések
jelentek meg a részvevők megnevezésében, voltak köztük évek
óta visszajáró baráti társaságok, de először szereplők is Bábolnáról, Bőnyről, Ászárról, Szendről, Oroszlányból, Tatáról, Győrből.

zárkózott fel. A torna gólkirályi címét Sándor Gábor nyerte el,
a legjobb kapusnak járó díjat pedig a bábolnai Szepesi Gergő
vihette haza.
A Szilveszter Kupa egyik fénypontja a tombolasorsolás, ahol
ezúttal is sok értékes ajándék talált gazdára. A várva várt pillanat is elkövetkezett. Kisorsolták a szilveszteri malacot, amit
meglepetésre a tavalyihoz hasonlóan Csillag Máté vihetett haza
a „Gyakadémia Bábolna” gárdája nevében.

A korábbi csoportmérkőzéses lebonyolítás helyett most körmérkőzések során döntötték el a csapatok a helyezés sorsát.
Mindenki játszott mindenkivel, így 21 meccsen focizhattak a
résztvevők. Végül az Ászárról érkezett együttesek vitték a prímet.
A „Pokemonok Ászár” nevű gárda nyerte el a Szilveszter Kupát,
másodikként a „Bősze Pincészet Ászár” csapata végzett, a harmadik helyre pedig hetesrúgásokkal a „Gyakadémia Bábolna”

Kézilabda – mindkét bábolnai csapat második lett az Antos Kupán
December 15-én rendezték meg városunk sportcsarnokában az
Antos Csaba utánpótlás kézilabda tornát.
A torna a tíz éve fiatalon elhunyt Antos Csaba emlékét őrzi és a bábolnai
kézilabdázás utánpótlását hivatott előremozdítani. Szilágyi Ágnes szervező
és Bíróné Tóth Ágnes edző ezúttal bőnyi, ácsi és bábolnai kéziseket hívott
meg, hogy összemérjék tudásukat.
A programban versenyen kívül a legfiatalabbak, a bábolnai szivacskézisek
is szerepeltek, ők a torna legelején tartottak bemutatót edzőjük, Maloveczkyné Koncz Edit irányítása mellett.
A kupa küzdelmeit ez alkalommal két korosztályban bonyolították le. Az
U11-esek és az U14-es korosztály sportolói komoly küzdelmekben döntötték
el a helyezések sorsát. Mindkét csoportban az Ács együttese diadalmaskodott, a bábolnai lányok pedig másodikként végeztek. Viszont a fiatalabbaknál
a legjobb kapus díjat a bábolnai Sulyok Dorina nyerte el, különdíjat kapott
még a legjobb hazai játékos, Farkas Boglárka, a torna gólkirálya pedig Morvai
Georgina lett Ácsról. A nagyobbak esetében a legjobb kapusnak járó díjat az
ácsi Sarok Kira vihette haza, Nagy Adél Bábolnáról lett a gólkirályi cím boldog
tulajdonosa, Németh Diánát pedig a legjobb hazai játékosnak választották.
A tornán természetesen ott voltak az Antos család képviselői, akik a díjak
átadásában is közreműködtek. Ezen túl Antos Zsófia a család nevében megköszönte a szervezők munkáját, a játékosok és edzők teljesítményét, majd a
hagyományoknak megfelelően átnyújtotta az utánpótlás-nevelés számára
szánt támogatásukat.
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