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Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk!
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Katalin-bál pezsgő latin táncműsorral

Meggyújtották az első adventi gyertyát

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezte a 
Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde hagyomá-
nyos Katalin-bálját. 

A jótékonysági célokat szolgáló rendezvényt az intézmény 
dolgozói és szülői szervezete november 23-án tartotta a 
Szabadidőközpontban.

A bálozókat Lipótné Horák Valéria óvodavezető köszöntötte, 
aki felidézte a hagyományteremtők közel 20 évre visszanyúló 
kezdeményezését, mely a mai napig tart, köszönhetően a 
segítő szándékú helyi embereknek. A bál bevételét minden 
évben óvodai eszközök, játékok beszerzésére fordítják, idén 
is szép ajándékokra lelhetnek az ovisok a karácsonyfa alatt. Az 
intézményvezető megnyitójában hangsúlyozta, nekünk, felnőt-
teknek nem az a legfontosabb, hogy karácsonykor ajándékot 
adunk, vagy kapunk, hanem hogy azok vannak körülöttünk, 
akiket szeretünk. Mint mondta, a gyerekeknek fontos, hogy 

ajándékot keressenek és találjanak a karácsonyfa alatt, ezért 
a bál bevételéből az óvodai és bölcsődei csoportok képesség- 
és készségfejlesztő interaktív játékokat kapnak, melyek tartal-
masabbá és szebbé tehetik majd az intézményben eltöltött 
hétköznapjaikat. A bál gondolatául a következőket osztotta 
meg az egybegyűltekkel az óvodavezető: „ha kapsz, azzal meg-
telik a kezed, ha adsz, azzal megtelik a szíved. Ahogy idősödsz, 
megtanulod, mire való a két kezed. Az egyik arra, hogy segíts 
magadon, a másik pedig arra, hogy segíts másokon.”

Meglepetésműsorral folytatódott a rendezvény, ám ezúttal 
nem szülők és óvónők léptek színpadra. Két vendégművész, 
Nagy Flóra és Bóka Dániel a győri El Paso táncstúdióból pezsgő 
latin táncokkal szórakoztatta a nézőközönséget. A pár férfi 
tagja rövid táncórát is tartott az önként jelentkezőknek, akik 
pillanatok alatt elsajátították a boogi alapjait. A bál önfeledt 
szórakozással, táncmulatsággal folyt tovább, amit csupán a 
tombolatárgyak sorsolása szakított meg.

Már november utolsó napjaiban karácsonyra hango-

lódtak a Bábolnai Általános Iskolában. Az alsó tagoza-

tosok hagyományaikhoz híven advent első vasárnapját 

megelőző péntek reggel az emeleti aulában gyülekez-

tek, hogy a karácsonyvárás jeleként meggyújtsák az 

első adventi gyertyát.

Ezúttal a két negyedik osztály diákjai rövid műsor keretében 

versekbe foglalva mesélték el az adventi időszak történetét, a 

négy gyertya jelentőségét. A boldog várakozás hangulatát idézve 

együtt énekelték a karácsonyvárás dalait, miközben az első 

adventi gyertya lángja már a szeretetet és békességet jelképezte.
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A munkaterv szerint november 28-án 
tartotta meg – az alakuló találkozást 
követő – első rendes testületi ülését 
a grémium. 

Beszámoló hangzott el a két ülés között 
történt eseményekről, a lejárt határidejű 
határozatokról és a napirendet nem érintő, 
a bizottságok által hozott döntésekről. A 
rendőri beavatkozáskról, eseményekről 
szóló beszámolót is érintették. Elsőként a 
Szociális és Oktatási Bizottság által meg-
hozott döntések kerültek terítékre: mely 
pontokban a fejlesztési elképzeléseket, a 
LEADER Park Kft. ajánlatát - mely a város 
turisztikai attrakcióját népszerűsítő hirde-
tési felületről szólt -  tárgyaltak támogatási 
kérelemről egy ifjú gokarttehetség javára, 
melyhez a bizottsági tagok saját tiszte-
letdíjuk terhére is adakoztak. A Tiamo 
Modern Tánccsoport versenyeztetéséhez 
kért hozzájárulást is támogatták, illetve 
civil szervezetek, alapítványok kérelmeivel, 
valamint lakossági igénnyel, és tanulmányi 
segélykérelmekkel, tanulmányi ösztöndíj-
támogatással is foglalkoztak.  

Ezen ügyeken kívül a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság a lovasiskola kérel-
mét is támogatta, így térítésmentesen biz-
tosították az intézmény szalagavatójához a 
sportcsarnokot. A bizottsági beszámolóból 
kiderült továbbá, hogy a karácsonyi dísz-
kivilágítás fel és leszerelésére vonatkozó 
témakör, a műfüves pálya bérleti díja és 
a Misztótfalusi Kft. parkoló kialakítására 
vonatkozó kérelme, a Bábolnai Fórum 
példányszám-csökkentése is terítéken volt. 

A második napirendi pontban a 2020-ra 
vonatkozó helyi adók mértékének módosí-
tásáról tárgyaltak. Az iparűzési adó tekin-
tetében nem emeltek, építményadó, telek- 
adó és kommunális adó vonatkozásában 
tízszázalékos adónövelést szavaztak meg 
azzal, hogy a kommunális adó megfizetése 
hatálya alól továbbra is mentesülnek azok 
a magánszemélyek, akik részt vesznek az 
önkormányzat által szervezett egészség-
ügyi szűrővizsgálatokon. A rendelet-mó-
dosításokat egyhangúlag fogadták el.

A folytatásban bábolnai gyermekek élet-
kezdési támogatásáról, valamint a Bábol-
nai Életfáról szóló rendelettel foglalkoztak. 
Döntésük szerint az életvitelszerűen Bábol-
nán élők kapnak lehetőséget arra, hogy 
felkerüljön gyermekük neve az Életfára. 
Az életvitelszerű Bábolnán tartózkodás 
fogalmát részletezték rendeletükben. Az 
életkezdési támogatás továbbra is 40 ezer 

forint, amit az önkormányzat a gyermek 
számára megnyitott Start-számlára utal. 

A temetőkről és temetkezésről szóló ren-
delet felülvizsgálata, újraalkotása is teríté-
ken volt. A rendelet 2011-es megalkotása 
óta egyre több problémás, vitás helyzet 
alakult ki, mely kérdéskört a rendelet felül-
vizsgálatával kívánták szabályozni. 

Az egészégügy helyzete körvonalazó-
dott a folytatásban, ugyanis beszámolt 
tevékenységéről a Kardirex Egészsgügyi 
Központ Bábolna. A szóbeli kiegészítés-
ből kiderültek az intézmény működési 
illetve betegforgalmi számai. Dr. Nagy 
Lehel Csaba igazgató a kiegészítésben 
megköszönte a szakrendelő felújítását és 
azt, hogy a szakrendelés a felújítás alatt 
is működött a betegek javát szolgálva. A 
téma kapcsán felmerült kérdésekre az 
orvosigazgató válaszolt. 

Az Alapellátásban tevékenykedők beszá-
molói is a grémium asztalára kerültek, Zsöm-
bölygei Erzsébet védőnő külön is válaszolt a 
testület kérdéseire, csakúgy, mint a Capszula 
Bt. képviselője, aki a 2020-ra kötelezően 
bevezetendő elektronikus recepttel kap-
csolatban tárt fel fontos információkat.  (A 
témával fórumunk is foglalkozik a közeljövő-
ben.) Beszámolóját szóban is kiegészítette 
Haris Róbert, a Bábolnai Mentőállomás 
vezetője, aki a fiatalokat megszólító rendez-
vényeikről is beszélt. A Magyar Vöröskereszt 
Bábolnai Szervezete is beszámolt tevékeny-
ségéről, munkájáról, mely beszámolót a 
grémium elfogadott, áldozatos munkájukat 
pedig megköszönték. 

Huszár Anett, a Bábolnai Strand és Ter-
málfürdő vezetője a létesítmény üzemel-
tetéssel kapcsolatos előterjesztésre várt 
válaszokat jelenlétével. Ezúttal is számos 
árajánlat bekérése volt porondon, mely 
többségében már a bútorzatokra, gépekre, 
vízminőség vizsgálatára vonatkozott, 
vagyis előrevetíthető, hogy a fürdőépí-
tés végső mozzanatai kövonalazódnak a 
nyitás előtt.  Az ajánlattételeket elfogadta 
a testület. Hamarosan a személyi feltételek 
kialakításáról, dolgozói kérésekről is tár-
gyalhatnak a grémiumi tagok. 

Elfogadták az önkormányzat harmadik 
negyedévi gazdálkodását, majd a köve-
telésállományról és a selejtezésre szánt 
eszközállományról is tanácskoztak. 

Mint elhangzott: sövényírtó és ágaprító 
gépet tud vásárolni az önkormányzat a 
Magyar Falu programon keresztül, melyben 
forrást nyert a város. A Százszorszép Óvoda 

és Bölcsőde 2020/2021. évi munkaterve is 
terítéken volt. Lipótné Horák Valéria intéz-
ményvezető a tavalyi intézményi beszá-
moló tapasztalait vette alapul a jövőbeni 
munkatervhez. 

A Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetet-
lenséget Vizsgáló Bizottság tájékoztatóját 
is elfogadták, majd a belső ellenőrzési 
tervet is, melyről Kocsis Gábor jegyző szólt 
részletesen.  

A Bábolnai Közös Önkormányzati 
Hivatal működésével, megszűntetésével 
kapcsolatban a bábolnai vezetés részéről 
döntés született, hogy kezdeményezzék 
a közös önkormányzati hivatal megszűn-
tetését. A döntésről még Bana település 
önkormányzatának is tárgyalnia kell. 

A folytatásban a közterületek zöld felüle-
teinek fenntartása került előtérbe, miután 
a korábbi megbízott társaság nem kívánja 
folytatni tevékenységét a településen, 
ezért a grémium a közterületek fenntartá-
sára árajánlatokat kér be.  

A hóeltakarítási ajánlatok közül a leg-
kedvezőbbet: az Agro-Kopé Kft. ajánlatát 
fogadták el. Az önkormányzati cégek 
könyvelésére és a fénymásolók üzemelte-
tésére is hirdettek ajánlatot, a témákban 
decemberben döntenek.

A képviselők ezután tudomásul vették 
Zábrádi János lemondását a Bábolna Város-
gazda Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági 
tagi megbízásáról, majd megválasztották az 
új tisztségviselőket. Ügyvezetőnek válasz-
tották Cseh Lászlót, megbízási díját havi 
bruttó 80 ezer forintban állapították meg. A 
felügyelőbizottság új tagjai lettek: Somogyi 
Tibor, Szabó Ferenc, Peresztegi Gábor. 

A folytatásban visszatérítendő lakáscélú 
támogatásra szavaztak igennel a képvi-
selők, majd árajánlattal foglalkoztak a 
csónakház bútorzatára vonatkozóan. 

A zárásban önkormányzati dolgozók 
és a polgármester jutalmazása került 
a fókuszba. Az Egyebek napirendnél a 
Ménesbirtok kérelmét vitatták meg, veze-
tékjog kérelmüket támogatta a testület. 
Csökkentették a Bábolnai Fórum meg-
jelenési darabszámát környezetvédelmi 
okokból, illetve a zárásban Popovics 
György megyegyűlési elnök összeférhetet-
lenségből fakadó lemondását hallgatták 
meg a grémiumi tagok. A testület előtt 
nyilatkozatot tett a megválasztott, de 
lemondásra kényszerült képviselő, helyére 
Szepesi Tamásné került. 

Önkormányzati híradó
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Jogszabályi előírás alapján tartotta meg közmeghall-
gatását a bábolnai önkormányzat november 27-én a 
Szabadidőközpontban.

Az esemény meghívott vendégei minden esztendőben a szol-
gáltatók: a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., az áram 
és a gázszolgáltató, az ÉDV Zrt. valamint a PICK-UP Kft. képvi-
selője. A meghívottak közt volt most is az Ács-Bábolna Rendőrőrs 
őrsparancsnoka, a Komáromi Járási Hivatal, valamint a Komáromi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselője. Az eseményen – 
ahol a képviselő-testület is tiszteletét tette - dr. Horváth Klára 
polgármester köszöntötte a megjelenteket. A polgármester meg-
köszönte a lakosság aktivitását az önkormányzati választásokon, 
illetve az intézményvezetők és az intézményi munkatársak egész 
éves munkáját is szóbeli elismeréssel méltatta. 

A köszönetnyilvánításokat követően Molnárné dr. Taár Izabella, 
a Komáromi Járási Hivatal vezetője kapott szót. Köszöntőjében 
a járási hivatal működését mutatta be a Bábolnát érintő témák 
alapján. Kiemelte: Bábolna erős szociális hálót épített ki, mely 
a járás mutatóit tekintve rendkívül jó eredményeket produkál, 
ami tetten érhető a foglalkoztatás területén is. A folytatásban 
az első napirendi pontban a város 2019. évi helyzetéről, a 2020.
évre várható változásokról, illetve  a közbiztonsági helyzetről 
hallhattak információkat a lakosok. Ez utóbbi tekintetében az 
Ács-Bábolna rendőrörs képviselete megköszönte a bábolnai 
polgárőrség munkáját, akik hathatós segítséget nyújtanak a 
város közbiztonsági helyzetének javtásában. A katasztrófavé-
delem és a tűzoltóság részéről elhangzott: Bábolna tűzvédelme 
jó helyzetben van, mely az ácsi tűzoltóknak is köszönhető. A 
Bábolnai Önkéntes Tűzoltóegyesület rendkívüli munkáját, haté-
kony beavatkozásait és jól hasznosítható gépjármű beszerzését 
is méltatta a katasztrófavédelem képviselete, aki az állampolgári 
kötelezettségekre is felhívta a figyelmet, így például a kémények 
felülvizsgálatára, mely elengedhetetlen feladat a téli időszakban. 

A közmeghallgatás folytatásában a városvezető számolt be 
a 2019-es év legfontosabb mozzanatairól, majd a következő 
esztendő terveiről.

Mint fogalmazott: ebben az évben 3 milliárdos költségvetésből 
gazdálkodik Bábolna. 

Ez az összeg annak köszönhető, hogy az európai uniós elnyert 
egymilliárd forintos támogatásokat ebben az esztendőben költi 
el a város, a strand- és fürdőberuházáshoz 1,2 milliárdos hitelösz-
szeg kapcsolódik, a különbözeti összeg az önkormányzat saját 

bevételeinek, a takarákos gazdaságpolitikának köszönhető, 
mondta el a  városvezetés, aki beszélt az intézményrendszer, a 
helyi intézményi háló kiváló működéséről is.  Dr. Horváth Klára 
polgármester külön kiemelte az óvodai fejlesztést és eszköz-
beszerzést: az udvari KRESZ-park kialakítását, ami nagy örömet 
okozott a nebulóknak.

A városvezető köszönetet mondott a közmunkások és vezető-
iknek is, miután a város zöldfelületeinek karbantartási feladatai is 
előtérbe kerültek. Az embertpróbáló munka azonban sokasodik, 
hiszen a város zöldfelületei tovább gyarapodnak a jövőben. A 
korábbi megbízott parkfenntartó társaság nem folytatja mun-
káját, ezért a jövőben új felelős vállalkozást keresnek a feladatra.

A városvezető beszélt a városi rendezvényekről, a civil szerveze-
tek munkájáról, a kisebb fejlesztésekről, így például a közvilágítás 
fejlesztéséről vagy az erdőtelepítésről is. Januárra összeáll a ren-
dezvénynaptár is, melyről a lakosok is tájékozódhatnak a jövőben. 
Szó volt a kialakított napelemes közvilágításról és a az avar és 
kerti hulladék elégetésével összefüggő szabályozási rendeletről. 
Mint elhangzott, a lakosok még a szabályzat ellenére is önha-
talmúlag, a megengedett időponttól eltérően égetnek, ezért a 
rendbontók szankcionálásával is foglalkozni kényszerülnek majd. 
A polgármester felhívta a figyelmet az egyéb, környezetvédő 
lehetőségekre: a házi mulcsolásra, illetve a komposztálásra. 

Szó esett a kommunális adóról és annak mentesülési lehető-
ségéről egészségügyi szűréssel. Az év során sikerre vitt pályáza-
tokról is hallhattak a lakosok: így a zöldfelület karbantartására 
elnyert eszközökről, illetve az egészségügyi központ számára 
elnyert eszközökről, berendezésekről is. 

A város és a lakók hulladékgazdálkodási lehetőségein és az 
ezzel összefüggő díjszabásokon túl szó volt arról, hogy az évben 
december 14-én tart utoljára nyitva a hulladékudvar. 

Természetesen kiemelt figyelem kísérte a város nagy beru-
házásait. Nagy szerepet kapott összefoglalójában a strand és 
termálfürdő beruházása, mely a tervek szerinti ütemben halad.  A 
metángázos kiserőmű már elkészült, működése elindult, a projekt 
december végével lezárul. A tízhektáros szabadidőparkban tavak, 
futó- és teniszpálya, BMX pálya, tanösvény, csónakház, pihenő-
helyek, szánkódomb létesült. A tervek szerint januárban már 
birtokba vehetik a lakók. A csónakházban húsz fő elszállásolására 
is lehetőség lesz. A létesítmény rendezvények lebonyolítására 
is alkalmas lesz. A fürdő saját forrásból és hitelből épül. A pró-
baüzem után és a hivatalos átadót követően vehetik birtokba 
a lakók. A kávézó és vendéglátóegységek üzemeltetésére még 
keresik a vállalkozót. A strand és fürdő 2020 tavaszán nyílik meg 
a nagyközönségnek. A beruházások menetét vetített képekkel 
is alátámasztotta a városvezető. Mint elhangzott: a fürdővel kap-
csolatban már van működő facebook oldala is a létesítménynek, 
és hamarosan a saját weboldala is elindul. 

Dr. Horváth Klára polgármester megköszönte a lakosok türel-
mét, ötleteit, munkáját, együttműködését, mely alapja a közös 
jövőnek is. „A siker kulcsa, hogy megértsük egymást! Bábolna 
nagyot lépett előre, Bábolnán jó lakni és élni” – fogalmazott 
hálával tekintve a lakosság támogatására.  

A hagymányokhoz hűen a közmeghallgatást követően a 
lakosok átvehették a település ajándékaként a város 2020. évi 
falinaptárát.

Közmeghallgatás  
– Nagyot léptünk előre: Bábolnán jó lakni és jó élni!
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Jövőre „zöldül” a 
Bábolnai Fórum

Tisztelt Olvasóink!

Manapság nap mint nap hallhatunk és olvashatunk a klíma-
változásról és annak negatív hatásairól. Mégsem lehet eleget 
hangsúlyoznunk, hogy környezetünk védelme mennyire 
fontos, és kötelességünk is tenni ezért, méghozzá nem majd, 
hanem már ma!

Nem véletlen, hogy a most kezdődő 5 éves önkormány-
zati ciklus legfontosabb feladatai között a fenntarthatóság, 
az energiatakarékosság és a környezetvédelem is kiemelt 
helyen szerepel. 

Ennek a gondolatnak a jegyében jövő év elejétől szeret-
nénk elkezdeni a Bábolnai Fórum kiadásának és terjesztésé-
nek átalakítását. Egyre többen olvassák ugyanis az újságot 
elektronikus formában a btv.hu weboldalon, és egyre többen 
jelzik azt is, hogy szívesen lemondanának a nyomtatott 
kiadásról, hiszen azzal sok papírt és költséget lehetne meg-
spórolni. Való igaz, lassan 2020-at írunk, így megérett az idő 
arra, hogy elkezdjük az elektronikusan elérhető tartalmak 
bővítését és a nyomtatott példányszám csökkentését. Első 
lépésként ezért januártól az eddigi nyomtatott darabszá-
mot több mint felére csökkentjük, amivel párhuzamosan 
új felületeken, a város weboldalán és facebook-oldalán is 
elérhető lesz az Bábolnai Fórum elektronikus változata. A 
példányszám csökkentésével együtt az újság terjesztése is 
megváltozik, így a jövőben a város legforgalmasabb pont-
jain található „Fórum-pont”-okon lehet majd hozzájutni a 
nyomtatott kiadványhoz, mint például az önkormányzati 
hivatalban, az egészségügyi központban, a pékségben és az 
Idősek Klubjában. Az önkormányzat ezeken kívül tárgyalni 
fog a postával, a Coop, a CBA és a Pannon Takarék Bank 
vezetőivel az újság elhelyezési lehetőségéről.

Reméljük, Önök is egyetértenek a döntéssel, és támogatnak 
minket céljainkban, hogy tisztább és egészségesebb környe-
zetet hagyjunk gyerekeinkre, unokáinkra! És ha ezzel le is 
mondunk egy pici kényelemről, jusson eszünkbe, hogy csak 
ezzel a lépéssel éves szinten majdnem 1,5 millió forintot és sok 
száz kilogramm papírt spórolunk meg – ami nem mindegy!

Kommunális 
adókedvezmény

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2019. december 13-ig 
nyújtható be kommunális adó adónemben a szűréseken 
való részvételről kiállított igazolás 2019. évi adómentesség 
megállapítása céljából.

2020-ban 2019-re vonatkozó igazolás nem fogadható el!

A családoknál járt  
a polgármester

Mivel a III. negyedévben mindössze két baba született, a 
polgármester ezúttal nem babazsúrt rendezett, hanem 
személyesen látogatta meg otthonukban a családokat. 

Még a nyáron örülhettek Ollósi Kata születésének. Major Nóra 
és Ollósi Ferenc kislánya július 31-én látta meg a napvilágot. 
A családnál tett látogatás alkalmával a városvezető beszélt 
Bábolna település családi kedvezményrendszeréről, a start-
számla lehetőségről, valamint ajándékcsomaggal is meglepte 
a boldog szülőket. Csakúgy, mint Kelemen Dóra és Nagy József 
szülőket, akiknek szeptember 26-án született kisfiuk, Nagy 
Bence. Gratulálunk a családoknak!
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A szociális szférában dolgozók áldozatos munkáját 
köszönte meg a város polgármestere, dr. Horváth Klára, 
valamint a városvezetés jelenlévő tagjai november 21-én 
megrendezett ünnepségen. 

Az alkalomra az Alapszolgáltatási Központ munkatársait, vala-
mint a Vöröskereszt aktivistáit, véradóit is invitálták, hogy terí-
tett asztal mellett fejezhessék ki hálájukat azoknak a szociális 
dolgozóknak, akik alázattal, mások szolgálatában állva végzik 
hétköznapi munkájukat. A polgármester úgy fogalmazott, a 
szociális munka napját nem megszokásból, vagy a nemzetközi 
tematikus napok divatja okán tartják meg Bábolnán évről évre, 
hanem azért mert kötelességüknek érzik a köszöntést. A város-
vezető az ünnepeltek kapcsán három fogalmat hangsúlyozott: 
alázat, áldozatvállalás és hivatástudat. A leginkább kiszolgálta-
tottaknak segítséget nyújtó szakemberek ünnepén Jókai Mórt 
idézte, majd a lelki munka nehézségeiről is szólt a szűk körű 
társaságban. Az ünnepelt segítők jelképesen egy szál virágot 
vehettek át köszönetként, illetve mellé a nap üzenetét, a szo-
ciális területen dolgozók szentjének: Szent Ferenc gondolatát: 

„előbb csináld azt, ami szükséges, azután azt, ami lehetséges, és 
máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen” – zárta beszédét a pol-
gármester. Az eseményt Popovics György megyegyűlési elnök, 
képviselő, illetve több grémiumi tag is megtisztelte jelenlétével.

Popovics György pohárköszöntőjében elmondta: ez az a 
munka, amely az embernek nemcsak elméleti tudását és fizikai 
tetteit jelenti, hanem a személyiségét is igényli. A rászorulók 
segítéséhez nemcsak szaktudás kell, hanem lelki többlet, mely 
becsülendő – fogalmazott a megyegyűlési elnök, aki a felada-
tokhoz egészséget és jókedvet, kiegyensúlyozottságot kívánt a 
siker érdekében.

Szociális segítők: 
akikre mindig 
számíthatunk

A Bábolnai Közös Önkormányzati 
Hivatal az alábbiak szerint tart nyitva:

2019. december 7. (szombat) zárva
2019. december 14. (szombat) zárva
2019. december 23. (hétfő) zárva
2019. december 30. (hétfő) 8:00 – 12:00 
2019. december 31. (kedd) 8:00 – 12:00
2020. január 2. (csütörtök) 8:00 – 12:00
2020. január 3. (péntek)  8:00 – 12:00

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésének 
tervezése előtt a fentiekre legyenek figyelemmel! 

Megértésüket köszönjük!

Kocsis Gábor s.k. 
jegyző

INGYENES GAZDASÁGI 
TANÁCSADÁS

Értesítjük az érdekelteket, hogy december hónapban a 
karácsonyi és szilveszteri ünnepekre való tekintettel nem 
lesz ingyenes gazdasági tanácsadás.

Legközelebb 2020. január 27-én, hétfőn 14 és 16 óra között 
várja az érdeklődőket Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné 
Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadáson a 
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében. Ennek 
keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak 
adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási 
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Adventi éneklés  
a városi betlehemnél 

Kedves Bábolnaiak!

Szeretettel várunk ismét mindenkit 
az adventi vasárnapokon 

2019. december 15-én és 22-én  
17 órától 

közös éneklésre városunk  
betleheméhez, melyet  

a katolikus templom  
előtti területen állítunk fel.
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Torna, mézkóstoló  
és tablókészítés  

az egészség jegyében
Bábolna másik nevelési intézményében: az iskolában is 
fontos szerepet kapott az egészség, melynek egy egész 
hetet szenteltek egy úgynevezett színes hét keretében. 

November 11-től 15-ig számos egészségnevelő programban 
vehettek részt a kisiskolások, mely programok nemcsak a szórako-
zást, de a tanulást is szolgálták. Az alsós gyerekeket előzetes fela-
datra, tablókészítésre motiválták, mely felhívásra nyolc, különböző 
egészségvédelmi témákat felsorakoztató tabló készült a Bábolnai 
Általános Iskolában. Simonné Farkas Beáta pedagógus elmondta, 
három készült az egészséges életmód legnagyobb területeiről: a 
táplálkozásról, a mozgásról, a lelki egészségről, illetve zöldségek-
ről és gyümölcsökről készült így illusztráció tablóra. 

A témák közt szó esett a mézről, mely élelmiszer manapság 
szinte minden háztartásban fellelhető a téli időszakban. A gye-
rekek általában azonban nem szívesen próbálkoznak új ízek 
megismerésével, ezért a mézkóstolás külön fejezetet kapott az 
egészséghét programjai közt. Ezúttal is hívtak méhészt a köre-
ikbe Parizek Zoltán személyében, aki a méz jótékony hatásait 
készségesen ismertette, valamint a különböző mézfajtákat is 
bemutatta kérdésekre is válaszolva. A gyerekek kenyérre kenve 
is kóstolhattak mézet.

A csoportos gyümölcssaláta készítés is visszatérő programe-
lem az egészséghéten. Az elsősöknél a szülők is segítettek. A 
nagyobbak már önállóan készítették salátájukat és egészséges, 
cukor nélküli süteményüket. Hangsúlyos szempont volt a mozgás 
is. Czefernek Dorka, az iskola egykori diákja zenés tornába csa-
logatta a nebulókat. A lelki táplálékról sem feledkeztek meg 
Lepsényi Krisztina bevonásával, aki játékos közösségfejlesztéssel 
tarkította a programot. A gyerekek tudását totóval ellenőrizték, 
melynek kérdései a tablók tartalmán alapultak.

Volt olyan osztály, amelyikben a gyümölcssaláta helyett egész-
séges sütemény készült, cukor nélkül. Az alsóban járt a védőnő 
is, aki számos jótanáccsal járult hozzá az egész hetes, egészség-
védelmi programsorozathoz.

Felsős egészségnap  
a jó sémák elsajátítására

Egy napot a felsőben is szántak az egészségnek, bár az 
oktatás során folyamatos szerepe van az egészséges 
életmódnak. 

A nagyobb diákokat számos olyan esemény várta, amelyből 
tanulhattak, vagy frissíthették tudásukat.

Ágostonné Dobrosi Ildikó pedagógus úgy fogalmazott: for-
gószínpadszerűen tervezték és állították össze a gyermekekre 
váró programokat. Számos játék, közösségfejlesztő foglalkozás, 
faliújság készítés, totó és keresztrejtvény és közös torna várt a 
diákokra. A gyermekorvos is járt az intézményben, aki az okos 
tányérról, az ételpiramisról, a megfelelő mennyiségű és minőségű 
folyadékfogyasztásról is beszélt. A felsősök komplex képet kaptak 
az egészséges életmód ismérveiről. 

Az előadásokból sok információt szerezhettek az egészséges 
táplálkozás körében, a teszt pedig alapvetően egy tükröt tartott 
a diákság számára. Az eredményekből kiderült a tudásuk sokrétű, 
hiszen a tanórákon is felmerülnek egészségvédelmi témák. A 
mentális lét fontossága a nagyoknál is előkerült. A játékos fog-
lalkoztatóra a felsős évfolyamokon is vevők voltak a diákok. A 
játékos, csoportos foglalkozás élményeket nyújt, így hasznos 
módszer az egészségnevelésben. Az egészségnap után sem 
áll meg a tanítás, az egészséges szemlélet elsajátítását szorgal-
mazó programok kitértek a dohányzás veszélyeire, valamint az 
energiaitalok fogyasztásából fakadó egészségügyi problémákra. 
Élj egészségesen! - Ez volt a nap mottója, amiből remélhetőleg 
marad majd olyan emlékük, amit kamatoztathatnak a boldog fel-
nőttkor érdekében. Az iskola alapítványa jóvoltából egészséges 
csemegével jutalmazták a felsősöket.

November az egészség hónapja
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Nemcsak novemberben, hanem az egész nevelési évben 
hangsúlyos szerepet kap az egészséges életmódra való 
nevelés a Százszorszép Óvodában. 

November azonban az egészség hónapja, ezért ilyenkor előa-
dókat is hívnak, kiszélesítik a foglalkozások sorát, hogy több 
csatornán keresztül megerősítsék a nevelési évben nyújtott 
ismereteket. Dr. Vámos Gábor fogszakorvos és Sáfrány Piroska, 

a bábolnai mentőállomás volt vezetője is tartottak ismeretter-
jesztő előadást a gyerkőcök tudásának bővítésére. Zsömbölygei 
Erzsébet védőnő pedig folyamatos vendége az óvodának, így 
az egészség hónapjában is ellátogatott az intézménybe, hogy 
hasznos egészségvédelmi tanácsokkal gyarapítsa a kicsiket.

A gyermekkörnyezetben gyakran felüti fejét a betegség, így 
erről is szó esett. A gyerekek nem ijednek meg a témától, sokat 
tudnak az egyes megelőző tevékenységekről: a higiéniáról, a 
mozgás és a helyes táplálkozás fontosságáról.

A védőnő játékos formában közvetítette a tudnivalókat. Zsöm-
bölygei Erzsébet védőnő elmondta,a konyhán is egészséges ételek 
készülnek, így intézményi szinten mindent megtesznek azért, hogy 
a gyerekek egészséges körülmények között cseperedjenek. A jó 
szokások kialakítása azonban felelősségteljes feladat, mert kihat 
a felnőtt életre is. A gyermekkorban elsajátított, jól rögzült szo-
kásokkal megelőzhetőek az egyes betegségek, kiegyensúlyozott, 
boldog felnőttkort ígérnek. Ezért azonban tenni kell: elsősorban 
a szülőknek, hogy ők is átadják, nyomatékosítsák az egészséges 
életmód ismérveit.

Az egészségnevelésben előre kell gondolkodni

Libabőrös délután
A Százszorszép Óvoda és Bölcsődében kiemelt figyel-
met szentelnek a jeles napohoz kapcsolódó szokások, 
tradíciók megismertetésére és átélésére, így november 
19-én városunk ovisai ezúttal is megemlékeztek Tours-i 
Szent Márton ünnepnapjáról.

A gyermekek egy héten át tartó projekt során ismerkedhettek 
meg a jeles naphoz fűződő számos hiedelemmel, hagyománnyal, 
és mondókákkal, dalokkal elevenítették fel őket. A kicsik izga-
tottan készültek a program leglátványosabb elemére, a lámpás 
felvonulásra: a kézműves foglalkozások keretében mindenki saját 
kezűleg készíthette el a maga kis fényforrását. Alkonyatkor pedig 
szüleikkel együtt keltek útra és kezükben a jó cselekedeteket 
szimbolizáló fénnyel átsétáltak a Ménesbirtok Kamaraszínházába, 
ahol egy nyertes pályázatnak köszönhetően a Lóca együttes nép-
szokásokat felelevenítő koncertjének tapsolhattak.

A háromtagú zenekar az aktuális jeles napokhoz kapcsolódó 
dalokat, történeteket népi és klasszikus hangszerekkel, illetve 
hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő zenei kísérettel adja 
elő, a lurkók aktív részvételére építve pedig garantált a szórakozás 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Márton-napi hagyományos program idén is nagy sikerrel, 
rekordszámú résztvevővel zajlott, ezt bizonyítandóan az előadás 
utáni libazsíros kenyér és forró tea is mind elfogyott.

Téli meseszereplők  
az óvodai tárlaton

Holle anyó meséje elevenedett meg a téli Ovigalériában. 

Az idei esztendőben a tematika egységes volt. Az évszakokra 
építve fűztek fel egy-egy ismert mesét, így díszítve fel a folyosói 
kiállítóteret. A novemberi tárlatot meglepetésnek szánta Maros-
váriné Tóth Szidónia, aki munkaidő után érkezett az intézménybe, 
hogy reggelre kedves nyomot hagyjon az óvodásoknak. Dolgozott 
kartonból, festékkel, szimbolikus ábrázolással, a meseszereplők 
ruháját is ő készítette, hogy az így összeállt kiállítással megörven-
deztesse a gyerekeket. A jól ismert mese fonalát, mondanivalóját és 
üzenetét  a kiállítás megalkotója interakítvan tálalta. Jól tudta, ez a 
történet nagyon népszerű a gyerkőcök körében, hiszen télen szinte 
minden csoportban elhangzik. Holle anyónak  a hópihéket köszön-
hetjük, a téli időszakban pedig kifejezetten nagy szerepe van a 
hónak, a hóesésnek, amiről egyelőre csak álmodnak a gyerekek. 

A téli ünnepkör valamennyi motívuma megjelent az óvodai 
kiállításban. A tárlatot az intézmény nyitvatartási idejében bárki 
megtekintheti. 
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 A pedagógusok és a szülők összefogásának köszönhe-
tően mozgalmas és élményekben gazdag pályaorien-
tációs napot tartottak városunk általános iskolájában. 

A munka világába kalauzoló foglalkozások a pálya-
választást hivatottak elősegíteni, melynek célja nem 
csupán a megfelelő középiskola, hanem a gyermekek-
hez legközelebb álló szakma és hivatás kiválasztása.  
Bajcsayné Hajagos Ildikó intézményvezető lapunknak elmondta, 
hogy a hitelesség érdekében a szülői munkaközösséggel 
együttműködve minél több, változatos munkát űző vagy vál-
lalkozóként tevékenykedő szülőt, rokont és barátot kerestek és 
kértek meg, hogy mutassák be szakmájukat. A pályaorientációt 
fontos minél hamarabb elkezdeni, ezért az alsóbb évfolyamosok 
számára is sokrétű programokat alakítottak ki. A nap során a 
gyermekek osztályonként különböző helyszínekre látogathat-
tak el, illetve az iskolában is színes előadásokkal várták őket. A 
bemutatott hivatások a legváltozatosabb területekre terjedtek ki. 
 Az elsősök ízelítőt kaptak a gyógyszerész szakma rejtelmeiből, 
illetve egy magánlovardába is ellátogattak, ahol az állattartás 
gyakorlati megvalósulását láthatták testközelből. A második 
évfolyamosoknál a gyapjúfeldolgozás és kézműves mesterségek, 
illetve a villanyszerelők mindennapjai kerültek terítékre. Emellett 
nagy sikert aratott az iskola területére érkezett óriástraktor, mely 
a mezőgazdaság és földművelés témájában tartott interaktív 
előadást hivatott illusztrálni. A harmadik A osztályosok a méhek 
életéről, a méhészkedésről és a mézfogyasztás fontosságáról 
tájékozódhattak, majd pedig az egészséges állattartás és az 
újrahasznosítás témaköre került előtérbe. Utóbbihoz egy rajzos 
feladatot is kaptak a gyermekek, az elkészült munkák a számukra 
legkedvesebb foglalkozásokat ábrázolták. Ez idő alatt a 3. B-sek 
a könyvkészítés folyamatát ismerhették meg, illetve a men-
tőállomáson az életmentő hivatás szépségeivel és kihívásaival 
is találkozhattak. A negyedik évfolyamon interaktív építészeti 
előadás zajlott: a kapott tevékenykedtető feladatokkal a tervezés 
gyakorlati részébe is betekinthettek. A foglalkozássorozat része 
volt emellett egy úgynevezett „boldogságóra”, mely közösség-
építő jelleggel is bírt. 

 A felső tagozatosok forgószínpadszerű foglalkozásokon 
vehettek részt, amelyeken helyi vállalkozók és szervezetek is 

képviseltették magukat, akik beavatták a diákokat a tevékeny-
ségük során zajló munkafolyamatokba, illetve az egyes állások 
betöltéséhez szükséges képesítésekről is tudomást szerezhet-
tek. A diákok figyelmét felhívták arra, hogy egy adott cégen 
belül is sokféle munkakörben lehet dolgozni, hiszen minden 
egyes alkalmazott fontos szerepet tölt be a vállalatok életében.  
  A nap további részében a rendvédelmi hivatáshoz kapcsolódó 
szakmákat is bővebben megismerhették a gyermekek: az udvaron 
a bűnüldözés eszközeivel és egy rendőrautóval találkozhattak, 
ezzel párhuzamosan pedig a klubteremben a bűnügyi techniku-
sok sokszínű munkájáról informálódhattak. Az élménybemutató-
nak is beillő foglalkozás során képet kaphattak az ujjlenyomatké-
szítés és a helyszínelés, a nyomozások folyamatairól, amelyek sok 
dologban eltérnek a bűnügyi filmekben látottaktól. A gyermekek 
saját szemükkel is láthatták, hogy a megszerzett tudást a gyakor-
latban elsajátítani és használni sok esetben külön kihívást jelent.  
 A nap további része külső helyszíneken zajlott a felsősök számára. 
A Ménesbirtokon a lovakhoz fűződő pályákat ismerhették meg 
tüzetesebben: a gazdagon illusztrált előadás során a bábolnai 
lótenyésztés története és jelentősége és a lovász szakma került 
előtérbe, majd pedig egy gyakorlati bemutató során a már 
hiányszakmának minősülő patkolókovács munkájába nyerhettek 
betekintést. Ezután a Kopi Trans logisztikai központjába tettek 
élményekben gazdag kirándulást, ahol a közúti árufuvarozáshoz 
kapcsolódó foglalkozások sokaságáról tájékozódhattak: a fuvar-
szervezők mozgalmas mindennapjai, a logisztikai alapismeretek, 
a járművek és az azok karbantartásához szükséges munkakörök 
fontossága, valamint a raktárban használt anyagmozgatók is 
bemutatásra kerültek. 

 Az igazán színes programokkal tarkított nap elérte célját, a gyer-
mekek megismerhették és meg is tapasztalhatták a különböző 
szakmák rejtette kihívásokat, árnyoldalakat és persze a sikerhez 
vezető lépcsőket is. A végzős osztály különösen érdekelt volt, 
hiszen számukra vészesen közeledik a középiskola kiválasztásá-
nak időpontja. Az iskola pedagógusai minden eszközzel segítik 
őket a felelősségteljes döntés meghozatalában, melynek egyik 
lépése volt a pályaválasztást segítő témanap, melyet természe-
tesen jövőre is megszerveznek.  

Mi leszel, ha nagy leszel?
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Városunk óvodájában is útjára indult a már több éve tartó 
és az egész országot meghódító Ovi-zsaru programsoro-
zat, melynek célja a bűn- és balesetmegelőzés mellett a 
gyermekek áldozattá válásának megelőzése, biztonság- 
érzetük erősítése, és annak elősegítése, hogy szükség 
esetén tudjanak és merjenek segítséget kérni a rendőrtől.

Sárdi Tímea rendőrfőhadnagy óvodánk két csoportjában is járt. 
Lapunknak elárulta, hogy a program több foglalkozásból áll, 

melyek közül az elsőn és az utolsón vesz részt a rendvédelmi 
szervek munkatársa. Tímea látványos és érdekfeszítő előadással 
készült a kicsiknek, melynek során bemutatta a rendőrség által 
használt eszközöket, emellett pedig az idegen személyekkel való 
találkozás, kapcsolat és ajándékelfogadás legfontosabb szabá-
lyait is átbeszélték játékos formában.

A program többi foglalkozását az óvónők vezetik le, előzetes 
tematika és felkészítés alapján. Az ismeretek átadását „Rendőr 
Robi” és „Rosszcsont Ricsi”, a két mókás bábfigura segíti, így a gyer-
mekek játékos formában mélyíthetik el a baleset- és az áldozattá 
válás megelőzésének tudnivalóit. Az óvodában természetesen a 
hétköznapokban is nagy figyelmet szentelnek a szabályok meg-
tanítására és betartatására, így a program könnyedén beépíthető 
a napi foglalkozásokba. A szituációs játékok, a különféle tanul-
ságos mesék és a kreatív foglalkozások mind-mind az ismeretek 
elmélyítését segítik. A gyermekek színezőket és feladatlapokat 
is kapnak, melyet otthon a szülőkkel együtt tölthetnek ki, hiszen 
fontos, hogy a téma a családban is napirendre kerüljön. 

 Az előadást tartó rendőrnő lelkesen végzi feladatát, már készül 
a következő találkozásukra, melyen a biztonságos közlekedés 
szabályait beszélik majd át a kicsikkel.

Fő a biztonság – rendőr az óvodában

A Bábolnai Általános Iskolában minden tanévben nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulóik továbbtanu-
lását megkönnyítsék. 

A nyolcadikosok már a tavalyi tanév végén kitöltötték a pályao-
rientációs teszteket, melyeket továbbítottak a Tatabányai Szak-
szolgálathoz. A tesztek kiértekelését követően pályaválasztási 
tanácsadáson vehettek részt a diákok és a szülők egyaránt. A 
tesztekből a gyermekek érdeklődési területei is kirajzolódtak, így 
iskolatípusokat tudtak javasolni a szakemberek.

Decemberben a végzős diákoknak és szüleinek pályaválasztási 
szülői értekezletet is tartanak. Itt azegész felvételi eljárás rendjét, 
határidőit megismerhetik a szülők. A gimnáziumok és techniku-
mok alapkövetelménye a felvételi vizsga. A választásban a szülői 
motiváció az elsődleges, azonban a pedagógusi kör is sokat segít, 
hogy a megfelelő iskolát válasszák a gyerekek.

Veresné Szkocsek Mária pályaválasztást segítő pedagógus 
elmondta: már első osztálytól megkezdik a felkészítést különböző 
programok szervezésével. A nyolcadikosok novemberben Tata-
bányán a Pályaválasztási Kiállításon vettek részt, ahol megyénk 
iskoláival ismerkedhettek meg. A győri Pályaválasztási Kiállításra 
szülőkkel jutottak el a végzősök, illetve a középiskolák nyílt nap-
jainak látogatására is van lehetőségük. 

– Nagy hagyománya van iskolánkban a Sulibörze rendeuvény-
nek.  Idén tíz középiskola fogadta el a meghívásunkat, elsősorban a 
győri körzetből. Diákjaink többsége ugyanis Győr felé orientálódik 
egyrészt a közlekedés miatt, másrészt a lehetőségek tárháza okán, 
mondta el a pedagógus, aki hozzátette: december elején folyta-
tódik a pályaválasztást támogató programok sora. Ekkor a szülők 
számára rendeznek tájékoztató alkalmat, ahol megismerhetik az 
egész felvételi eljárást, a középiskolákba való jelentkezés rendjét, 
a betartandó határidőket és feladatokat. A jelentkezési lapokat 
is egyeztetik a szülőkkel, és intézkednek, hogy az adatlap időben 
megérkezzen az adott középiskolába. 

Márciusban módosíthatóak lesznek az adatlapok, erre is oda 
kell majd figyelniük. 

– Nagy kihívás számukra a felvételi vizsga. Általában a gimnázi-
umok és a technikumok jó része matematikából és magyar nyelv 
és irodalomból kérik a számadást felvételi vizsga formájában. 
Ennek eredményéhez járulnak hozzá a tantantárgyaik alapján 
számított pontszámaik. Ezekből együttesen dől el, hogy ki, hol 
folytathatja majd tanulmányait.

A Bábolnai Általános Iskolában a továbbtanulás negyven nyol-
cadikos tanulót érint.  Ebben az életkorban inkább beszélhetünk 
iskolaválasztásról mintsem pályaválasztásról, hiszen a legtöbb 14 
esztendős tini nem tudja, hogy mi szeretne majd lenni a nagy-
betűs életben. Éppen ezért a szülői motiváció meghatározó, és 
a tanárok jótanácsai és ítélőképessége, tapasztalata is hozzájá-
rulhat a jó választáshoz, a jó és optimális döntéshez. 

– Óriási változások előtt állunk miután teljes egészében megre-
formálják a középiskolai képzést, tulajdonképpen visszahozzák a 
technikumi rendszert. A 9. évfolyamban a gimnáziumok, a tech-
nikumok, illetve a szakképző iskolák is közismereti tantárgyakat 
tanítanak majd. A kilencedik évfolyam után még lesz lehetősége 
a diáknak váltani, magyarázta Veresné Szkocsek Mária pedagógus.

A pályaválasztás fontos mérföldkő
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Adventi éneklés

Az adventi időszakhoz kapcsolódva a település önkor-
mányzata idén is felállította a katolikus templom mellett 
városunk betlehemét.

A kulturális intézmény szervezésében ide várnak minden érdek-
lődőt a négy adventi vasárnapon este öt órától, hogy Bábolna 
lakossága közösen élje meg a karácsonyvárást, együtt készülhes-
sen a szeretetteljes ünnepre. Az első alkalmon dr. Szalai Gábor 
katolikus plébános áldotta meg a betlehemet, imájával is békes-
ségre, szeretetre buzdítva az egybegyűlteket. Az első adventi 
éneklés házigazdái ezúttal az Idősek Klubja nyugdíjasai voltak, 
az ő vezényletükkel énekelték a már jól ismert kedves karácsonyi 
dallamokat az ünnepvárók. Az adventi készülődés részeként a 
bábolnaiak jelképesen meggyújtották a körforgalomban talál-
ható koszorún az első gyertyát, majd mindenkit saját készítésű 
süteménnyel, forralt borral, meleg teával kínáltak a nyugdíjasok. 
A következő vasárnapokon is megélhetjük a karácsonyvárás 
lelket melengető örömét. December 8-án az óvodapedagógusok, 
december 15-én az Anonim Drámacsoport, december 22-én a 
Cseperedők néptáncosai lesznek az esemény házigazdái, akik 
természetesen a vendéglátásról is gondoskodnak.
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ERŐSEN BOLHÁS KISCICÁKNÁL MILYEN KORHATÁR 
NÉLKÜLI SZER ALKALMAZHATÓ?

Kedves hallgatónk kérdése jogos, hiszen vannak olyan külső para-
zita elleni szerek, amelyek pl. macskánál nem alkalmazhatók, csak 
kutyánál, és még ezen belül is vannak olyanok, amelyeket kölykök 
esetében is csak egy bizonyos kor betöltését, vagy testtömeg 
elérését követően javaslunk alkalmazni, mert fiatalabb korban 
esetleg mérgezést okozhatnak.

A macska azért is kényesebb ilyen szempontból, mert sokat 
mosakszik, és ilyenkor nyalja a szőrét, ahonnan az előzőleg felvitt, 
és a bolháknak, kullancsoknak szánt, mérgező anyag nagy meny-
nyiségben kerülhet be szájon keresztül a szervezetébe. Ezért azt 
javaslom kedves Olvasóinknak, hogy olyan bolhairtó szert keres-
senek, amelynek permetrin és/vagy biorezmetrin a hatóanyaga.

A Bábolnai Állatorvosi Rendelőben beszerezhetők ezek a 
termékek, és a cicák egyszeri hatékony bolha elleni kezelését 
helyben el is végezzük.

Természetesen most is elmondom, hogy nem elegendő a szert 
csak az állaton alkalmazni, és nem elegendő csak egy alkalom-
mal kezelni, hanem az állattal egyidejűleg annak környezetét, 
kedvenc tartózkodási helyeit, a kölykökkel egyidejűleg az anya-
cicát is le kell kezelni heti rendszerességgel, és azt három, négy 
alkalommal meg is kell ismételni.

A külső paraziták elleni kezeléssel párhuzamosan a bélparazi-
ták elleni kezelést is el kell végezni. Ezek ugyanis lehetnek egymás 

un. köztigazdái, ezért akár a bolhairtás, akár a bélféregirtás csak 
akkor lehet igazán eredményes, ha egyidejűleg mindkét parazita 
típus ellen védekezünk a megfelelő szerekkel!
FOLYTATJUK 
Mindazok, akiket a lapunkban olvasható fejezeteken kívül további 
kérdések és válaszok is érdekelnek, a KUTYABAJOK és MACSKABAJOK 
című könyvet a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben megvásárolhatják, 
ahol továbbra is várják oltásra és kezelésre is a négylábú kedvence-
ket előzetes időpont egyeztetés után.

Kölyök macskák bolha elleni kezelése…
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Sajtóközlemény – Budapest,  
2019. november 25.

KÜLDJ EGY RAJZOT A 
MAGYAR KÖZÚTNAK ÉS NYERJ 
OSZTÁLYKIRÁNDULÁST!

Idén is meghirdeti „Álomút” országos gyer-
mekrajzpályázatát a Magyar Közút Non-
profit Zrt. általános iskolás gyerekeknek. 
Az elmúlt években számos gyerek nyertes 
rajza díszítette már az utakat pásztázó útel-
lenőri autók oldalát és rengeteg díjazott 
osztály szerzett felejthetetlen élményt a 
társaság interaktív Kiskőrösi Úttörténeti 
Múzeumában. A szervezők várják az újabb 
rajzokat, melynek témája az úthoz, munka-
gépekhez, közlekedéshez, úton dolgozók-
hoz kapcsolódik. A legjobbak kirándulást 
nyernek osztálytársaikkal együtt, és a díja-
zott pályaműveket egy évig az útellenőri 
autókon láthatja az ország.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” 
című gyermekrajzpályázatára ezúttal is öt 
kategóriában várják a pályaműveket:

• 1-2. osztály

• 3-4. osztály

• 5-6. osztály

• 7-8. osztály

• gyógypedagógiai vagy 
speciális fejlesztő iskolába 
járó 1-8. osztályos, sajátos 
nevelési igényű gyermekek.

Kategóriánként egy győztest hirdetnek 
a szervezők, a legjobbnak választott 
pályaművekből a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. Facebook oldalán szervezett közönség-
szavazás alapján különdíjat is bezsebelhet 
az az általános iskolás, aki beküldi alkotását. 

A kategória- és a közönségszavazás győz-
tese egy-egy osztálykirándulást nyer a 
társaság Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, 
Közép-Európa legnagyobb úttörténeti 
gyűjteményébe. A nyertes osztálytársa-
ival együtt utazhat busszal Kiskőrösre, 
ahol múzeumi tárlatvezetésen vehetnek 
részt, itt a gyerekek interaktív formában 
ismerkedhetnek meg az útépítés történe-
tével az ókortól kezdve a legmodernebb 

„szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez 
kapcsolódó gépekkel, eszközökkel.

Az osztálykiránduláson kívül a győzte-
sek művei a 2020 tavaszi díjátadót köve-
tően egy éven keresztül láthatóak lesznek 
a társaság útellenőri autóin, illetve 200 
darab 5000 forint értékű ajándékutalvány 
is gazdára talál. A társaság díjazza a gyere-
keket felkészítő pedagógusokat is.

Az alkotásokat zárt borítékban a követ-
kező címre lehet eljuttatni postán vagy 
személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kommunikációs osztály, „Álomút” gyer-
mekrajzpályázat, 1024 Budapest, Fényes 
Elek utca 7-13. Postára adás határideje: 
2020. január 15.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 
rajzpalyazat@kozut.hu e-mail címen lehet.

A 2020-as rajzpályázat plakátja a Magyar 
Közút Instagram oldalán érhető el, ezen 
a linken: https://www.instagram.com/p/
B5SGFAHh4cG/

A pályázati kiírás a Magyar Közút hon-
lapjáról tölthető le: https://internet.kozut.
hu/2019/11/25/rajzpalyazat/ 

További információ:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
Kommunikációs osztály

Közút rajzpályázat
Kőhalmi Zoltán: A férfi, aki 
megølte a férfit, aki 
megølt egy férfit
Az megvan, hogy Jo Nesbø, 
Rejtő Jenő és Italo Calvino 
együtt írnak regényt? Nincs? 
Akkor most ideje megvásá-
rolnod Kőhalmi Zoltánnak, 
a magyar stand up egyik 
legjobbjának első könyvét, 
ugyanis ez a regény éppen 
ilyen: mintha egy őrült 
posztmodern író állna neki 

egy norvég krimi megalkotásának, de közben féktelen 
humora nem hagyná, hogy a dolgok a rendes med-
rükben csordogáljanak. Végül egy agyament paródia 
születik, amiben a skandináv bűnügyi regények 
minden jellemző alkatrésze megtalálható: alkoholista, 
antiszociális nyomozó; gyermekkori traumák, társa-
dalomkritika, titkosszolgálat, külföldi maffiák, extrém 
gyilkolási formulák, hullahegyek és a többi… De amíg 
a 101. halottig eljutunk, hőseink más könyvekben is 
megfordulnak (nagyjából Japántól Oroszországig), a 
sztori újabb és újabb hajmeresztő fordulatokat vesz, 
és amikor már azt hinnénk, hogy ennél a szerző már 
képtelen jobban megcsavarni a történetet, akkor rá 
kell jönnünk: de igen! Térdcsapkodósan letehetetlen, 
borzalmasan izgalmas, őrülten mulatságos. Kőhalmi 
magyar humoristának is jelentős, ám norvég krimiíró-
nak egyenesen felejthetetlen!
Cserna-Szabó András

Bojti Anna: Éjszaka az 
állatkertben
Az Éjszaka az Állatkertben 
főhőse TE vagy, kedves 
olvasó! Egy éjszaka nem 
találod a tesódat az 
ágyában. Nem habozol, 
útnak indulsz, hogy meg-
keresd Dodót. Ám arra nem 
számítasz, hogy az éjszakai 
állatkertbe érkezel, ahol 
nyüzsögnek a furcsábbnál 
furcsább lények…

Állj szóba az utadba akadó lényekkel, szerezz infor-
mációkat és értékes tárgyakat tőlük, akárcsak egy 
kalandjátékban, és mentsd meg a testvéredet! Minden 
bekezdés végén választhatsz, hogy merre mész tovább 
és mit kérdezel.
MOST te alakítod a történetet!
Ám a rejtély nemcsak egyféleképpen fejthető meg: a 
400 oldalas könyvön és az állatkert zegzugos útjain sok-
féleképpen végigmehetsz, különböző tárgyak segítsé-
gével oldhatod meg az előtted tornyosuló akadályokat, 
így egy olvasás során csak egy kis szeletét ismered meg 
ennek a varázslatos és nagyon vicces éjszakai világnak. 
Ezt a könyvet legalább négyszer el lehet olvasni úgy, 
hogy mindig más részeket fedezel fel benne!
Bojti Anna könyvét a Kaland-játék-kockázat könyvek 
inspirálták, de azoknál sokkal több lett: óda a budapesti 
Állatkerthez, az Alice Csodaországához hasonló eredeti, 
humoros, szerethető fantáziavilág, amiben az olvasói 
kíváncsiság dönti el, hogy merre visz az utunk.
Abszolút éjszaka 
Abszolút nyomozás 
Abszolút interaktív

K Ö N Y V A J Á N L Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

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 tekint-

hetik 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 megje-
lenítjük. Adásaink tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.
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November 29-én tartották a Bábolnai Általános Iskolában 
– immár tizenharmadik alkalommal – a Gyermek és Ifjú-
sági Önkormányzat polgármester és képviselőválasztást.

Miközben egyik szemünk sírt a másik nevetett, ugyanis sajnála-
tos módon csak négyen érezték magukban az elhivatottságot a 
12-18 évesek közül, hogy megméretessék magukat a választáson. 
112 fő szavazott az idén (ez az utóbbi évekhez viszonyítva nagyon 
jó aránynak mondható), akik egyöntetűen Konczi Tamás GYÖK 
polgármesterjelöltet (egyetlen) alkalmasnak ítélték - hiszen 96 
szavazatot kapott – a posztra. Tamás mellett Panák Máté (64 
szavazat) szintén újrázott, és már rutinnal fogják segíteni Kocsis 
Mónikát (31 szavazat) és Szabó Taddeust (49 szavazat) újdonsült 
képviselőket. Másrészről azonban, az általános iskola osztályait 
járva egyértelmű lett számunkra, hogy a jövőre 25 éves GYÖK 
megérett egy jelentős szervezeti átalakításra. Ugyanis több 11 
éves, és ugyanekkor több 18 éves is jelezte, hogy őket érdekelné 
a GYÖK képviselőség.  Így jövőre a negyedévszázados szülinapi 
évben lehetőséget kell biztosítani, és szükséges – egyébként a 
hazai tendenciákhoz közelítve – megvizsgálni, hogy mind a 12 
év alattiak és mind a 18 év felettiek is lehessenek képviselők. Ami 
biztos, hogy a következő két éves ciklusban a helyi GYÖK-ben a 
polgármester és három képviselő mellett úgynevezett külsős 
tagok is tevékenyek lesznek, segítve a testület munkáját, hogy 
a település fiataljait képviseljék, valamint számukra tartalmas 
programot  szervezzenek. Nem csak ez lesz újdonság a GYÖK 
további életében, Sebestyén Szabolcs, aki immár 6 éven át 3 
GYÖK önkormányzatot kísért végig felnőtt segítőként átadja a 
stafétabotot Katona Anitának. Több okból kifolyólag született 
meg ez a döntés, mint Szabolcs elmondta egyrészt a jelenlegi 
GYÖK tagok és közötte már közel 30 év a korkülönbség, egy 
fiatalabb felnőtt segítő könnyebben találja meg a közös hangot 
a fiatalokkal. Illetve szeretne többet foglalkozni településünk 
modern kori történetével, és valószínűleg a szabadidőpark prog-
rammal való megtöltésében is nagyobb szerepet szeretne vállalni. 
Természetesen közművelődési és szociális szakemberként szíve-
sen ad tanácsot majd a GYÖK-nek továbbra is.  

A negyedévszázados ifjúsági 
önkormányzatiság felé – a 

megújulás éve lesz 2020

Adjon Isten, Szél Úr…
mondotta az egyszeri cigány, amikor a Nap, a Tél és a Szél jött vele 
szembe az úton! A Nap felmérgedve förmedt rá: amiért nekem 
nem köszöntél, a nyáron adok én neked – megperzsellek a hőség-
gel! Nem bánom én, csak a szél lengedezzen – felelte a cigány! 
A Tél is mérgesen szólt: amiért engem sem tiszteltél meg, majd 
nagy fagyokat kapsz télen a nyakadba! Nem bánom én, csak a 
szél elüljön, legyen szélcsend – felelte a megfenyegetett! 

Sajnos, a Mérföldkő Turista csoportunk 32 tagja is elhanyagolta 
a szél – adoma szerinti - megtisztelését, amikor az év utolsó kirán-
dulásán, a Gerecse peremén tette meg a 15 km távot! Bár gyö-
nyörű napsütésben volt egész nap részünk, de irgalmatlanul fújt 
a szél, amiért lényegesen hidegebbnek éreztük a temperatúrát. 

Bajra érkezvén az Assisi Szt. Ferenc templomtól kezdtük 
meg a Lábas hegyre kapaszkodást. Nem volt könnyű a terep: 
az emelkedő mellett a szél is állandóan szembekapott minket. 
Érdekesnek találtuk azt is, hogy ezen a nehéz terepen (kövek, sza-
kadékok, termetes fák, stb. között) kálvária volt kiépítve. Hiszen a 
stációkat járó – zömében idős - embereknek nem lehet kis feladat 
(még szélcsendben sem!) végigjárni a stációkat : ez bizony  igazi 
kálvária lehet !!  Egyébként gyönyörűen karban tartott szurdok 
erdőn mentünk végig. A hatalmas, sudár, sima kérgű cser és/vagy 
bükkös sem igen védett meg a szembe támadó széltől, mivel az 
aljnövényzettől teljesen fel volt pucolva. Folytatva utunkat az 
Öreg- Kovács hegy közel 400 méteres magasságát szuszogva, 
izzadva, meg-megpihenve leküzdöttük és hatalmas kanyart leírva 
felkerestük az Árpád kori Szt. Péter templom romot. László Orsi 
túratársunk felolvasásából megtudtuk a templom történetét, a 
korra jellemző építési módozatokat. Majd a körtemplom köveiből 
épített (ezért is lett rom!)  Erdészház tisztásán elköltöttük ebédün-
ket és némi pihenő után a Tatai medencére néző hegyoldalon a 
kanyargós, de széles, jól járható (és végre, végre: lejtős!) 5,5 km 
hosszú úton ereszkedtünk le Vértesszőlősre. 

És kérem itt - mit ad Isten? – a Jenei Cukrászdába botlottunk, 
és ha már itt voltunk, hát bizony kávét, édességet vettünk 
magunkhoz – utólagos védekezésül a szél támadása ellen! Majd 
buszba szállva - a tervezett időnél ugyan korábban - de rendben 
hazaértünk.

Elmondhatjuk, hogy idei utolsó túránk (is) kiválóan sikerült! 
A napsütés melegét ugyan jelentősen csökkentette (mit csök-
kentette: elnyomta!) a tomboló szél , de az egymással folytatott 
beszélgetésekből  is kitűnt : túrázóként valljuk, hogy inkább  szél, 
mint eső legyen !

Felhívom a Túratársak a figyelmét a Csoport szokásos év végi 
utolsó találkozására, ami december 7. szombaton lesz a Bástya 
Sörözőben 17.30 órai kezdéssel. Itt fehér asztal mellett videó és 
fényképfelvételekkel emlékezünk a 2019 évben megtett túrákra. 
Itt kapja meg mindenki a 2020. évi tervezett kirándulások előre 
dátumozott ismertetőjét! Bárki eljöhet (nem feltétel a túrákon 
való eddigi részvétel sem – reméljük, majd lehetsz túratárs!) A 
választható, ki-ki által fizetendő három ételféleség (főtt csülök, 
cordon bleu, pizza) mellett nagy örömmel kóstolgatnánk, minősí-
tenénk a kedves túratársak által készített, ellenszolgáltatás nélkül 
közreadott különböző habos, sült, édes, sajtos, köménymagos, 
krémes, stb. süteményféléket.

Katona László

Elkészült Bábolna Város 2020-as falinaptára, 
mely átvehető a Bábolnai Közös Önkormány-

zati Hivatalban ügyfélfogadási időben. 
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ÜNNEPI SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2019. december hó

Advent lélekben való felkészülés Karácsonyra, 
Jézus születésének ünnepére

1-jén vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Advent 1. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

8-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Advent 2. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

15-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Advent 3. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

22-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Advent 4. vasárnapja 9:00 órakor szentmise

24-én kedd 19:45 órakor zenei áhítat 
Szenteste 20:00 órakor ünnepi szentmise 
Jézus születése

25-én szerda 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Karácsony 1. napja 9:00 órakor szentmise

26-án szerda 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Karácsony 2. napja 9:00 órakor szentmise

29-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Szent Család vasárnapja 9:00 órakor szentmise

2020. jan. 1-jén szerda 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Újév 9:00 órakor szentmise

ÁLDOTT,  BÉKÉS  ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK  MINDEN BÁBOLNAI  LAKOSNAK!

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános  (06 20 410 0511)
 Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI 

PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész (30/336-3734)
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

Köszönet a Bábolnai Katolikus Egyházközség részéről

Szeretteinkért szólt az ima
Mindenszentekkor és halottak napján elhunyt szeretteinkre 
emlékezünk. November 1-jén közös napon ünnepeljük az 
összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket.

Mindenszentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé 
tartozik. November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon 
a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de külö-
nösen is a tisztulás állapotában levő szenvedő lelkekről emlé-
kezik meg. A bábolnai hívek sem feledkeztek meg a Mennybe 
költözött szeretteikről. Rengetegen látogattak el a temetőkbe, 
hogy elhunyt családtagjaik, rokonaik, barátaik emlékére gyer-
tyát gyújtsanak, koszorúkkal, virágokkal díszítsék a sírokat. A 
mennybe költözött, elvesztett embertársainkért mondtak imát 
a temetőben a katolikus gyülekezet tagjai is dr. Szalai Gábor 
katolikus plébános szolgálatával. Halottaink örök nyugodalmá-
ért szólt a lélektiszta imádság. Egy pillanatnyi csendes megállás 
volt ez, az emlékek, emlékezés színterén.

Bábolna Bábolnai Katolikus Egyházközségének nevében szeret-
ném megköszönni mindazoknak a támogatását, akik 2019-ben is 
akár anyagiakkal – virágokkal, tartós élelmiszerekkel, karácsonyi, 
húsvéti csomagok összeállításával -, akár egyéb hozzájárulás-
sal segítették egyházközségünk fennmaradását, működését. 
Köszönet a Katolikus bál megrendezéséhez nyújtott segítségért, 
a felajánlott tombolatárgyakért, valamint a templomunk han-
gosításához nyújtott anyagi segítségért. Köszönjük az egyházi 
adókat és az 1% adótámogatást.

Kérném a kedves katolikus híveket, hogy aki még nem fizette 
be az idei katolikus egyházi adót – csekk hiánya, vagy egyéb okok 
miatt -, az legyen szíves rendezni. (Gergely Lajosné: 20/5123560).

Külön köszönjük Bábolna Város Önkormányzata, valamint a 
kedves hívek adományait. Szeretném megköszönni a Bábolnai 
Televízió dolgozóinak egész éves munkáját.

Bábolnai Egyházközségünk nevében békés, boldog ünnepeket 
és új évet kívánunk.

Gergely Lajosné
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Jótékonysági árverés: 
tatabányai festő művére 

licitálhat, aki segíteni szeretne

A megyei önkormányzat idén is csatlakozott az MTVA 
Jónak lenni jó! jótékonysági kampányához, amely ezúttal 
a koraszülöttek mentését támogatja. A jó ügy érdekében 
Győrfy Klára Téli emlék című festményét ajánlották licitre. 

Az MTVA jótékonysági kampánya minden évben tömegeket 
mozgat meg az adományozás jegyében. Idén a koraszülöttek 
mentésének támogatására zajlik a gyűjtés, amelyhez a megyei 
önkormányzat is csatlakozott. Idén a tatabányai festőművész, 
Győrfy Klára Téli emlék című bányász témát feldolgozó festmé-
nyét ajánlották licitre. „Reméljük, a tavalyi évhez hasonlóan idén is 
sokan csatlakoznak kezdeményezésünkhöz, és megyénk ezúttal 
is egy nagyobb összegű felajánlással tud hozzájárulni ehhez a 
nemes kezdeményezéshez!”- mondta el Popovics György, a 
megyei közgyűlés elnöke. 

A licit 60 000 Ft-ról indult, licitálni név és összeg megadásával 
a megyei önkormányzat Facebook-oldalán üzenetben, Csapucha 
Árpádnál a 20/287-9621-es telefonszámon és a fojegyzo@kemoh.
hu e-mail címen lehet. A licit december 11-én délben zárul, ezt 
követően a legmagasabb felajánlott összeget eljuttatják az 
érintettekhez. 

Bővebben a képről és a szerzőről:
A kép farostlemezre festett vegyes technikával készült, 64x 80 cm 
méretű. Készítője, Győrfy Klára Budapesten született, a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolán tanult. A diploma megszerzése után 
festőművész férjével Tatabányára költöztek, általános iskolai 
rajztanárként és szakfelügyelőként dolgozott, képzőművé-
szeti szakköröket vezetett. Hosszú évekig részt vett a Bányász 
Képzőművész Kör munkájában. Megbecsült és tevékeny élete 
során nemzedékeket tanított a rajz és a művészet szeretetére. 
Tatabánya díszpolgárává választották. Eközben a regionális és 
országos tárlatok rendszeres résztvevője volt. Konstruktív meg-
fogalmazású festményeit sajátos tájlátás, kemény, tiszta ritmus 
jellemzi.  Alkotásai megtalálhatóak a Magyar Nemzeti Galériában, 
a Tatabányai Múzeumban, a tatai Kuny Domokos Múzeumban és 
a soproni Bányászati Múzeumban. 

... az Advent  
jegyében

Szeretettel várunk  
minden kedves vásárlót 

december 14-én
idei utolsó piaci alkalmunkra.

Legyenek a vendégeink  
egy pohár forralt borra, vagy teára!

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.  

Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16.00 – 22.00 
szombat-vasárnap: előzetes időpont egyeztetéssel.

Terembérlet: 5 000 Ft/óra,  
rendezvények esetén megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés:  
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
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Pataki Bence bábolnai sportoló a komáromi Tempo 
Karate Sportegyesület berkeiben szerezte kimagasló 
eredményét a magyar válogatott tagjaként. 

A világbajnoki címet jelentő aranyérmet Németországban, 
Sindenfingerben akasztották a nyakába, miután katában és 
kumitében is bizonyított. A háttérinformációk közt fontos moz-
zanat, hogy a világbajnokságot kétévente rendezik, a mezőnybe 
országonként négy főt delegálhatnak az egyes korcsoportokba. 
A megmérettetés alkalmával közel ötezer nevezés volt, 43 ország 
sportolói bizonyítottak a  küzdőtereken. Filep Imre edző elmondta, 
16 ország sportolói kimaradtak a viadalból, mert nem kaptak 
időben vízumot a kiutazáshoz.  Bence címvédő volt a versenyben. 

Két éve Romániában, tavaly Belgrádban, idén Németországban 
mutatta meg magát Bence világversenyen, mindhárom helyről 
arannyal tértünk haza, így címvédőként nincs könnyű dolga Ben-
cének, aki rendkívül sokat áldoz a sportért. Győrbe jár iskolába, 
az edzései pedig Komáromban vannak, tehát sokat utazik, hogy 
egyáltalán azzal foglalkozhasson, amihez rendkívüli tehetsége van. 
Bence egy háromfős társaságnak az egyik tagja, jelen pillanatban 
ők a legeredményesebbek csapatban is.  A vele egykorú  másik két 
fiú is segítették a felkészülést, ők is hozzájárultak ahhoz, hogy Bence 
ilyen eredményeket tudjon elérni, mondta el edzője, Filep Imre. 

Köztudott, hogy vidéki versnyzőként nagy hátrányokkal kell 
számolni a fővárosi klubokhoz képest. Ezt Filep Imre edző is 
megerősítette. 

Bence édesapja az egyik mozgatórugója a Tempo Karate Sport- 
egyesületnek. Négy éves volt Bence, amikor először edzésre hozta.

Édesapja, Pataki László is elismeréssel beszél a már tinédzser 
fiúról, aki valóban nagyon kitartó. Érmek százai bizonyítják akara-
terejét, tehetségét, áldozatvállalását. Érdemeit tovább gyarapítja, 
hogy nemcsak formagyakorlatban jeleskedik, hanem küzdelem-
ben is, ami kiváltképp ritka, hiszen a két különböző műfajhoz 
teljesen más izomcsoportot kell megmozgatni. 

A németországi világbajnokságon számos nehézséget leküz-
dött: többek közt azt is, hogy az egyes versenyszámok közt szusz-
szanásnyi ideje sem volt. 

– A világbajnoki cím megszerzése egy rendkívül felemelő pil-
lanat volt számomra 2017-ben is, és azóta a 2019-es stuttgarti 
világbajnokságra készültem, hogy meg tudjam védeni megszer-
zett címemet. Ez egy nagyon hosszú és fáradalmas felkészülést 
jelentett. Itt rengeteg erő-versenyen mérettettük meg magunkat, 
ahol sikerült szép eredményeket elérni.

13 éve karatézom, és közel tíz éve versenyzek. Ez sosem tört meg 
bennem. Voltak lejtők, amikor nem volt fontos a versenyzés, de vala-
hogy mindig visszatértem a küzdelemhez, a küzdéshez, hogy meg-
méressem magam, ezért nagyon hálás vagyok a támogatóimnak.

A világbajnokságra való felkészülésnél sok energiát vesz 
igénybe nemcsak a technikai edzés, hanem az állóképességet 
javító, erőnléti edzések sora is. Az eredmény eléréshez min-
denképp kell egy jó csapat és egy mester, akinek nagyon hálás 
vagyok, hiszen nélküle ez nem jöhetett volna létre, magyarázta 
az ifjú világbajnok, aki bár tisztában van tudásával, mégis világ-
bajnokhoz méltó módon szerénységgel tekint eredményeire. 

Bence nagy váltás előtt áll, hiszen egy kategóriával feljebb 
kerül. Az első év szerinte a beilleszkedésről szól majd, de mint 
mondta: kitartó. Egyébként egyetemre készül, tehát lesz teendője. 

– Most az U21-be készülök, eddig ugye a 16-17 éves kategóriában 
indultam. A magasabb korosztálynál az elvárások is magasabbak. 
Az biztos, hogy a sportot továbbra is folytatom, mondta el Bence.

A Tempo Karate Sportegyesület háza táján nagy az öröm, mert 
Bence világbajnoki aranyérme mellett a csapatszámban is szépen 
szerepeltek: a Csajághy Levente – Buzás Tamás – Pataki Bence 
hármas katában és kumitében is a dobogó harmadik helyén zárt.

Pataki Bence címvédő világbajnok

Megyei első osztályú felnőtt labdarúgócsapatunk ide-
genben vendégszerepelt november első hétvégéjén. 

Vértesszőlősön egy kimondottan gyenge színvonalú, de hely-
zetekben bővelkedő mérkőzésen győzni tudtak, fontos három 
pontot raboltak. Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 0:1.

November 10-e esős délutánján labdarúgóink idegenben a 
szomszédvár Nagyigmánd együttese ellen mérkőztek. Már az 
első félidőben több góllal vezethettek volna focistáink, de be 
kellet érni az 1:0-s fordulással. A második játékrészben aztán az 
erőnlét és a technikai képzettség a mieink számára kedvezett 
a vizes talajon, így még néggyel meg tudták toldani az előnyt. 
Nagyigmándi KSK – Bábolna SE 0:5. 

A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság előrehozott 
tavaszi fordulójában november 17-én a Tata együttese látogatott 
Bábolnára. Az utóbbi hetek kitűnő bábolnai eredményei hazai 
győzelemmel kecsegtettek, de a vendégek rácáfoltak tabellán 
elfoglalt helyükre.

A találkozót a mieink kezdték jobban, csapatunk igyekezett 
domináns szerephez jutni a mezőnyjátékban, meglepetésre 
azonban a vendégek szerezték meg a vezetést. A 13. percben 
egy ártalmatlannak induló bedobásnál védőink nem figyeltek 
kellőképpen, melynek következtében az ellenfél előnyhöz jutott. 
Legényeink komoly nyomás alá helyezték a tatai kaput, ennek 
eredményeként a 20. perc gyors bábolnai akciója Valkó Miklós 

Labdarúgás – a felnőttek idegenből 13 pontot hoztak el
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révén egyenlítést hozott. Továbbra is tartott a hazai fölény, így öt 
perc múlva Valkó Miklós szemfülességének köszönhetően már 
sikerült megfordítani az eredményt. A Tata azonban kellemetlen 
játékstílussal lépett fel, széttördelte játékunkat. Legényeink sajnos 
nem találták meg az ellenszert, kiestek a ritmusból, nem tudtak 
felülkerekedni ellenfelükön. A rengeteg szabálytalanság miatt 
gyakran jutott szabadrúgáshoz veszélyes szögből és közelségből 
a vendég együttes. Az egyik ilyen, mintegy 18 méterről elvégzett 
lövés az 58. percben aztán a bábolnai kapuban landolt, ezzel 
kiegyenlített a Tata. Ezután mindkét gárda igyekezett kiharcolni 
a végső előnyt, de gólra nem tudták váltani akcióikat. Bábolna 
SE – Tatai AC 2:2.

Felnőtt labdarúgóink a szintén előrehozott tavaszi forduló-
ban, idei utolsó mérkőzésüket Sárisápon játszották. Ezúttal nem 
sikerült az idegenbeli győzelem, 2:0-s első félidő után csupán a 
szépítésre volt elég a teljesítmény. Sárisápi BSE – Bábolna SE 2:1.

Legényeink az 5. helyről folytathatják szereplésüket hét győ-
zelem, három döntetlen és öt vereség birtokában. A 4. helyezett 

Zsáméktól mindössze 2 ponttal maradnak le, gólkülönbségük is 
pozitív, 26 lőtt gól ellenében 20-at kaptak. Február 23-án játszanak 
először 2020-ban, hazai pályán a Tatabánya ellen mérkőznek majd.

Az U19-esek Tatára látogattak november első szombatján, 
ahol a listavezetőtől 6:2 arányú vereséget szenvedtek, 
majd meglepetésre sajnos hazai pályán nem bírt a Nyer-
gesújfalu csapatával, tőlük 4:2-es vereséget szenvedtek. 

A november 16-i mocsai vendégszereplés már jól sikerült. A mind-
össze két cserét felvonultató ifistáink Varga Benjamin, Takács 
Kornél és Czirják Ádám találataival 2:1arányú idegenbeli győze-
lemmel zárták a fordulót.

A megyei első osztályú U19-es bajnokság ez évi utolsó forduló-
jában legényeink hazai pályán zárták a szezont, ami már a tavaszi 
fordulók előrehozott mérkőzése volt. Együttesünk a Kecskéd gár-
dáját fogadta, és nehéz csatában, a találkozó hajrájában rátéve egy 
lapáttal 2:0 arányú győzelemmel zárta az évet. Ifistáink tulajdon-
képpen a meccs egészében kezükben tartották a kezdeményezést, 
csupán a vendégek hálóját nem tudták bevenni. A kecskédieknek 
is volt néhány lehetősége, energiájuk azonban a második játék-
rész végére elfogyott. A mieinknek voltak még tartalékaik, amiket 
kihasználva először a 84. percben Berta Gergely távoli lövése akadt 
be az ellenfél hálójába, majd 5 perc elteltével Horváth Mátyás 
hagyta faképnél védőit és állította be a végeredményt. 

Karvaj Ottó edző a csapat változó teljesítménye ellenére elé-
gedett tanítványaival, ugyanis a társaság mind mentálisan, mind 
pedig erőnlétben sokat javult a kezdetek óta. A fiatalok mestere 
szerint, bár a kezdetekhez képest magasabb a csapat létszáma, 
mégis csupán egy 10 fős állandó mag az, amelyik végigküzdötte 
ezt a félszezont. Az együttes teljesítménye is meglehetősen 
változó volt, hiszen előfordult, hogy az élmezőny csapatai ellen 
győzedelmeskedtek, viszont vereséget szenvedtek az alsóbb 
régió együtteseitől. Kicsit elfáradt a gárda, de az utolsó meccsekre 
összekapták magukat a fiúk, ami nagyon fontos volt ahhoz, hogy 
ne szakadjanak le az élmezőnytől. A korai álmok közt ugyanis ott 
volt egy dobogós helyezés, de a realitás azt mutatta, hogy az 5-6. 
hely lehet a cél. Ifistáink a 7. helyről kezdik majd tavasszal hat 
győzelemmel, két döntetlennel és hét vereséggel a tarsolyukban. 
Az 5. helyezéstől ugyan 10 pont választja el őket, de a cél elérése 
nem lehetetlen. Március 14-én a jelenleg 3. helyezett Zsámbék 
ellen kezdenek idegenben.

Labdarúgás –  az U19-es csapat túl tudott 
lépni a kezdeti nehézségeken
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Tizenhatodik alkalommal rendez-
ték meg kisiskolások számára a 
Fehér Miklós Labdarúgó Emlék-
tornát Győrben, a szabadhegyi 
iskolában november 30-án. 

A tragikus sorsú egykori kiváló győri 
labdarúgó, Fehér Miklós emlékét őrző 
tornán évek óta kitűnően szerepel 
a Bábolnai Általános Iskola csapata. 
2016-ban negyedik helyen végeztek, 
a következő évben már felállhattak a 
képzeletbeli dobogó harmadik fokára, 
2018-ban ismét a negyedik hely jutott, 
idén viszont hatalmas sikert értek el 
tíz éves diákjaink, sikerült elhozniuk 
a legszebb helyezésért járó vándor-
serleget. Ráadásul több különdíjat is 
besöpörhettek fiatal játékosaink. A 
torna gólkirályi címét Bakonyi Zoltán 
nyerte el, a legtechnikásabb kapusnak 
járó díjat Horváth Áronnak ítélték oda, a 
bábolnai csapat legjobb játékosa pedig 
Élő Milán lett.

Az I. helyezett csapat tagjai: Angyal 
Levente, Bakonyi Zoltán, Bódis Milán, Élő 
Milán, Horváth Áron, Kolozs Tamás, Nagy 
Zalán, Papp Péter.

Bábolnai siker 
Győrben, a Fehér 
Miklós Emléktornán

NB I-es tekecsapatunk november 
első szombatján a tabella 3. helyét 
elfoglaló Herend gárdáját fogadta. 
Folytatódott a rossz sorozat, 
játékosaink ismét tudásuk alatt 
teljesítettek.

Legényeink már az első körben hátrányba 
kerültek, és a második kör is csupán egy 
csapatpontot hozott. A harmadik kör 
bábolnai játékosai sem tudták már kikö-
szörülni a csorbát, ámbár Skuba István 
szakosztályvezető a találkozó felénél még 
bízott a szűkös győzelem lehetőségében. 
A csapat összteljesítménye még a 3200 
fát sem érte el, és erre csupán sovány 
vigasz, hogy a vendégek sem dobtak 
egetverően nagy fákat. Ezen a napon az 
ifjúsági csapat sem tudta itthon tartani 
a két pontot, Horváth Attila és Gregus 
Máté nem tudott csapatpontot szerezni. 
Bábolna SE – Herend VTK 2:6, ifi 0:4.

Vereséggel zárták a 10. fordulót is NB I-es 
tekézőink, a felnőttek a rivális Lauf-B TK 
otthonában kaptak ki 6:2-re, ahogy az 
ifjúságiak is vereséggel zárták a fordulót. 
Lauf-B TK – Bábolna SE 6:2, ifi 3:1.

Az őszi szezon utolsó mérkőzésén a 
Balogunyom együttesét fogadta NB 
I-es tekecsapatunk hazai pályán. A 
vendégek tavaly még a szuperligában 
játszottak, idei NB I-es szereplésük során 
pedig mindössze egyetlen vereséget 
szenvedtek el, többi meccsüket meg-
nyerték. Tekézőink, miután mindössze 

két nyert mérkőzést sikerült elérni, a 
tabella 10. helyéről várták a találkozót, 
az esélytelenek nyugalmával léphettek 
pályára. Már az ifjúságiak összecsapá-
sán megmutatkozott a két csapat közti 
különbség, hiszen a Balogunyom után-
pótlás játékosai felnőtteket megszégye-
nítő ütött fával nyertek. A felnőtteknél 
az első körben Imre Barnabás révén még 
sikerült egy csapatpontot begyűjteni, 
de egészen a legvégéig minden játékos 
ismét tudása alatt teljesített. Talán 
utolsó dobónk, Szász László 573 ütött 
fája emlékeztetett a bábolnai tekézés 
sikereire, de ez is csupán a szépítésre 
volt elég. A listavezető ellen sem sike-
rült itthon újítani, a bábolnai gárda 
még mindig gödörben van. Bábolna 
SE – Balogunyom TK 2:6, ifi 0:4.

A gárda a 12 csapatos bajnokság 10. 
helyén zárta az idényt egy ponttal meg-
előzve a sereghajtót és három ponttal 
lemaradva az őket megelőzőtől. Skuba 
István szakosztályvezető tavaszra jelen-
tős teljesítményjavulást vár játékosaitól, 
hiszen mint mondta, több tekéző is 
jóval tudása alatt szerepelt. Nincsenek 
könnyű helyzetben, hiszen a csapat 
tagjai zömmel több műszakos munka-
rendben dolgoznak, amit időnként nehéz 
összeegyeztetni az edzések és mérkőzé-
sek időpontjával. A kiesés elkerüléséhez 
mindent megtesznek, amihez pozitívum-
ként járulhat hozzá, hogy tavaszi mérkő-
zéseik többségét hazai pályán játsszák.

Teke – az NB I-es csapat még mindig 
gödörben, cél a kiesés elkerülése
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Nyerges Béla Teke Emlékverseny 
– hazánk egyik legnagyobb versenyére világbajnokok,  
hazai és külföldi szuperligás csapatok is eljöttek

A Bábolna SE Teke Szakosztálya tizenegyedik alkalommal 
rendezte meg az ország egyik legtöbb tekézőjét meg-
mozgató viadalt, mely nem csupán a résztvevők létszá-
mában kiemelkedő, de itt amatőröktől a profi tekézőkig, 
egyéniben és csapatban, hazai és külföldi sportolók is 
megmérettethették tudásukat, jelenlegi formájukat. 

A kifejezetten baráti hangulatú eseménysorozat november 23-án 
reggel 8 órakor indult útjára, és egészen december 1-jén 16 óráig 
gurultak a golyók, dőltek a bábuk a Szabadidőközpont pályáján.

Óriási érdeklődés kísérte az eseményt, idén közel 300 tekéző 
nevezett a bábolnai tekesport megteremtőjének, Nyerges 
Bélának emléket állító versenyre. A bábolnai tekecsapat játéko-
sai Skuba István szakosztályvezetővel idén is meglátogatták az 
új temetőben nyugvó egykori sportvezető sírját, és főhajtással 
rótták le tiszteletüket Nyerges Béla előtt.

Ha létszámát nézve nem is ez volt a legtöbb tekézőt felvonul-
tató verseny, színvonalát tekintve mindenképp kiemelkedőnek 
mondható. A résztvevők közt itt volt Méhész Anita, akinek hazai 
és nemzetközi eredményeit még felsorolni sem egyszerű. Több-
szörös magyar csapatbajnok, világbajnok, Európa- és Világkupa 
győztes. Jelenleg a horvátországi Rijekában tekézik, akikkel idén 
Világkupa győzelmet szereztek, ráadásul Anita 690 ütött fával 
beállította a világcsúcsot is, ami sajnos nem hivatalos. Többször 
járt már Bábolnán Kakuk Levente is, aki amellett, hogy szám-
talan magyar bajnoki cím tulajdonosa, ötszörös világbajnok, a 
hazai és nemzetközi tekesport egyik legkiválóbb sportolója. 
Több szuperligás élcsapat is fontosnak tartotta, hogy részt 
vegyen az emléktornán, mint például a Ferencváros, a Szeged, 

a Győrszol, a BKV Előre, a Tatabánya női és férfi gárdája, a győri 
Ipartechnika és a Rákoshegy női együttese, de itt voltak az NB 
I-ből jól ismert rivális csapatok, és alacsonyabb osztályú igazolt 
versenyzők. A torna nemzetközi mivoltát a felvidéki Nagyma-
gyar, az osztrák Schlaining, illetve Ausztriában játszó magyar 
tekézők együttese fémjelezte. 

A Bábolna SE tekései idén is teljes létszámban megméret-
tették magukat, ezúttal szerényebb eredményeket produkálva. 
Két kupát azért sikerült itthon tartani, Szász László ugyanis az 
ifjúsági korosztály első helyén végzett, a 11 éves Gregus Máté 
pedig a legfiatalabb játékosnak járó díjjal térhetett haza. A XI. 
Nyerges Béla Teke Emlékverseny vándorkupáját a Ferencvárosi 
TC nyerte el, miután ők dobták a legtöbb csapatfát, mellyel a 
férfiak csapatversenyének győztesei lettek. A férfiak egyéni ver-
senyét az ötszörös világbajnok Kakuk Levente nyerte, a hölgyek 
közt a tatabányai Kozma Andrea lett a legjobb, a női csapatok 
versenyében pedig a Balatoni Vasas bizonyult a legjobbnak. A 
serdülő lányok versenyét szeretnénk még kiemelni, ugyanis a 
bábolnai Pintér Dominika, a szuperligás Tatabánya versenyzője 
a harmadik helyet szerezte meg, a szintén bábolnai és Tata-
bányán versenyző Istenes Hanna barátnője mögött minimális 
különbséggel negyedik lett.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre december 1-jén, a verseny 
zárásaként került sor, ahol a díjakat Skuba István szakosztály-
vezető mellett dr. Horváth Klára, Bábolna Város polgármestere, 
Zsidi Sándor, a Bábolna SE elnöke és ifj. Nyerges Béla, a torna név-
adójának fia adták át. A szakosztályvezető zárszavában kiemelte 
Tomozi Barbara nélkülözhetetlen szervezőmunkáját, aki évek 
hosszú sora óta dolgozik azon, hogy ez a verseny a lehető legtöbb 
tekézőt megmozgassa, és a legmagasabb színvonalat képviselje.


