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A SZÜLŐKNEK IS JÁR A SZÓRAKOZÁS…
Február a bálok időszaka, így ebben az időben ismét visszatértek a mulatságok, a már hagyományos
összejövetelek. Az iskolaszék és a szülői munkaközösség idén is megszervezte a Szülők-nevelők bálját, mely minden évben jótékony célokat is szolgál. Az immár 17. báli eseményt február 6-án a Szabadidőközpontban tartották meg a korábbiak sikerére alapozva.
A köszöntéseket követően táncmulatság
várt a bálozókra, majd a szülők műsora is
meghozta a hangulatot. Nem aprózták el,
hiszen egy kalóztörténetbe csábították a jelenlévőket. A táncosokká avanzsált anyukák
és apukák bizonyára sokat készültek a nagy
produkcióra, hiszen gondoskodtak a ,,tengeri’’ ruházatról, díszletről és a koreográfiáról is.
Jól megkomponált tánclépésekkel építették
fel műsorukat az asztaloknál ülő közönség
örömére, akik ezúttal kicsit más szemszögből láthattak a szülőtársakat.
A bál alkalmával vállalkozók és magánszemélyek által felajánlott tombolatárgyak is
gazdára találtak.

A jelenlévők a belépőjegyeikkel, mások
pénzadományokkal támogatták a most is sikerrel lebonyolított régi kezdeményezést.
Az esemény kezdetén az iskolaszék elnöke Rádokiné Nagy Éva mindenkinek jó
szórakozást kívánt, majd Peresztegi Gáborné igazgatónőnek adta át a szót, aki közel
száz bálozót köszönthetett. Már a nyitány alkalmával elhangzott az a karitatív célkitűzés,
mely mindig a gyerekek érdekeit szolgálta.
Az idei bál bevételét, mely meghaladta a 250
ezer forintot, ebben a tanévben is gyermekprogramokra, illetve oktatást segítő eszközökre fordítják.

ESEMÉNYGAZDAG IDŐSZAK VOLT A FEBRUÁR

Az év második hónapja a tavaszvárás időszaka. Ha február, akkor szinte egyértelmű a farsangi időszakon belül
a kisgyermekes családokban a jelmezkészítéssel járó izgalmas előkészület, az önfeledt maskarázás, a táncos
összejöveteleket kedvelők számára a báli mulatozás, a
fánksütés, a kertekben a hóvirág és a lakomázás még a
húsvétváró böjt előtt.
Örvendetes, hogy városunkban is teret kapott a vigasság
ebben az idén igen rövid ideig tartó farsangi időszakban.
Mindenesetre felpezsdült az óvodában a gyermekhad, az
iskola közössége, báloztak a szülők is, a helyi lovasiskolások is megszervezték saját farsangi bolondozásukat, és
jelmezt varrtak az Idősek Klubjának tagjai is, akik fiatalokat
megszégyenítő üdeséggel és fáradhatatlansággal ropták
a táncot a nekik szervezett bálban.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
A munkaterv szerint február 15-én tartotta meg a 2016os év első rendes ülését a bábolnai képviselő-testület,
mely tanácskozást januárban egy rendkívüli ülés előzött
meg. Ez a költségvetés előkészítésére szolgáló tanácskozás volt.
A legutóbbi alkalommal a grémium határozatképesen
foglalt helyet az ülés helyszínén, a stúdióteremben. A négy
meghatározott napirendi pont mellé egyéb napirendi pontokat is felvettek.
Elsőként a két ülés között történt események felsorolását
követően szó esett a lejárt határidejű határozatokról, és a
napirendet nem érintő bizottsági döntésekről. A testületi
tagok a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrkapitányság
bűncselekményekkel és egyéb rendőri intézkedésekkel,
beavatkozásokkal foglalkozó decemberi-januári beszámolóját, tájékoztatóját is tudomásul vették.
A folytatásban már a tavaszi kerti munkákra ösztönző Termelj otthon! mozgalom kapcsán beszélgettek, miután ez
az önkormányzati intézkedés egy, a városra jellemző támogatási forma népszerű a városban. Ezzel, a mozgalomban
kínált vetőmagcsomaggal a nehezebb helyzetben lévőket
igyekeznek segíteni, mely támogatást igény esetén juttatnak
a családok részére. Az esetleges jelentkezések február 28ig futottak be a hivatal illetékes munkatársához. A vetőmagcsomag számos, kiskertben termeszthető, veteményezhető
zöldség mag-összeállítását tartalmazza mintegy 3500 forint
értékben. Az igénylés feltételeit jövedelemkorláthoz kötötték, azok a családok élhetnek a lehetőséggel, ahol az egy
főre jutó jövedelem nem haladja meg a 120 ezer forintot.
Beszámoltak a Beregrákosi Egyházközség kérésére juttatott karácsonyi jótékony támogatás felhasználásáról is, valamint táblakihelyezésekkel kapcsolatban is hoztak döntéseket. Szóba került az a lakossági megkeresés, felvetés is,
mely a Wesselényi erdősáv fakivágása kapcsán merült fel.
A témával foglalkozó lakosok azt javasolták, hogy a majdani újratelepítéssel egyidejűleg a területen az önkormányzat
alakítson ki egy olyan utat, mely alkalmas kocogók, kutyasétáltatók, vagy lovaglók számára. Ezt az erődgazdálkodásban tevékenykedő szakemberek javaslata és az erdők
használatára vonatkozó szabályok miatt el kellett utasítaniuk. Mérlegelnie kellett azonban a témával foglalkozó testületnek és bizottságnak azt is, hogy az ilyen létesített út
mentén az illegális szemételhelyezésre is ismét lehetőség
nyílna, amit nem támogat a városvezetés. A téma kapcsán
ismét felmerült a komposztáló kialakításának igénye, de ezt
a kérést is elvetették, miután erre a Győrszol Kft.-vel kötött
szerződés alapján a hulladékudvarba nagymennyiségű
komposztanyagot ki lehet szállítani, valamint a barna fedelű
kukába a fa nyesedéket is el lehet szállíttatni. A megoldást
inkább abban látták a képviselők, hogy mindenki a saját tulajdonú kertjében alakítsa ki saját komposztálóját.
Az ebproblémák folyamatosak a településen. Sok esetben érkezik bejelentés kóbor négylábúról a hivatalba. Mint
elhangzott, a településgazda intézkedik az ügyben, a kóbor
állatokat egy székesfehérvári cég fogja be igény esetén, de
sok esetben gazdás kutyák csavargása okozza a problémát, és hiába vonul ki a gyepmester, addigra a négylábú
kóbor eb már újra hazatalál. Tehát fontos az itt élő kutyatartók felelőssége a lakosok biztonsága érdekében. Ezen

túlmenően szükséges lenne, hogy a kutyatulajdonosok a
sétáltatás közben keletkező kutyaürüléket összegyűjtsék és
azt ne hagyják az utcán, játszótéren, közterületen.
A következő pontokban rendeletmódosításokra került sor,
így a költségvetést érintő technikai átvezetések történtek
meg. A módosításokat elfogadták.
A februári ülésen a legátfogóbb és legfontosabb napirendi téma a költségvetés elfogadása, így volt ez most is, habár
mindig precíz előkészítési munka előzi meg a költésgvetés
elfogadását célzó döntéshozatalt. A település büdzséjét tekintve a város bevételi és kiadási főösszege 1 milliárd 61
millió 895 ezer forint. Az állami bevételek tovább csökkentek, így 112,1 millió forinttal kell számolni, amit a védőnői
és a háziorvosi ellátásokra, valamint a közmunka-programra kapott mintegy 12 millió forintos bevétel gyarapít. A legfőbb bevétel a közhatalmi bevételek, vagyis több mint 500
millió forintos bevételt remél a település az adókból (építmény, iparűzési, telek-, és a magánszemélyek kommunális
adóiból). Működési bevételeinket 73 millió forinttal tervezték, ehhez továbbá 268 millió forint-os bankbetéttel, vagyis
megtakarítással számolhattak a mérlegben. Kiadások tekintetében a legfőbb kiadás az intézményi és a köztisztviselői
munkatársak bérkiadásai. Dologi kiadások közt: kátyúzásra, KRESZ-táblák kihelyezésére, az intézmények és az orvosi rendelő karbantartási feladataira, valamint a zöld területek
karbantartására terveztek. A tervek közt négy új szolgálati
lakás építése is a tervek közt szerepel, de a Széchenyi lakótelepre korszerű játszóteret, a Kőrisfa utcában a közvilágítás fejlesztésének folytatását, a kamerarendszer bővítését
álmodta meg a testület. A Wesselényi és a Jókai utcában
gyalogos átkelőhelyet is terveznek, valamint a Névtelen
utca egy része is bitumenes felületet kaphat.
Uniós pályázatok forrásaira is számít a város vezetése,
melyet elsősorban az óvoda és a bölcsőde intézményének
felújítására fordítana a település, a feledathoz közel hatvan
millió forint szükséges.
Ezen túlmenően a BSE által működtetett önkormányzati
tulajdonú sporttelepen megújulhat a műfüves pálya a TAO
önrésszel. A Bábolna Televízió eszközbeszerzését is támogatta a grémium.
A civil szervezeteket az elképzeléseikhez mérten támogatja a város. A bábolnai zeneiskola támogatási ügyében
hosszasan tárgyaltak a képviselő-testületi tagok és a bizottságok, a korábbi években nyújtott támogatásuk azonban
nem emelkedhet döntésük alapján, miután mérlegük pozitív mérleggel zárt, valamint jelentős állami támogatásban is
részesülnek.
Az idei esztendő legnagyobb projektje a régóta megálmodott fürdő, amit nem a kutak közelében, a kutak melletti
területen kíván kialakítani a város. A három lábon álló beruházás a sportcsarnok mellett válhat valóra.
A strand és fürdőfejlesztés mellett az állam támogatásával
létrejövő tanuszoda kivitelezést is tartalmaz a beruházás. A
remények szerint 2017-ben készülhet el állami kivitelezésben. Az önkormányzat saját beruházásban egész évben
üzemelő fürdőt, gyógyvizes és termélvizes medencéket kíván megépíteni, valamint ehhez időszakosan, nyáron működő strandfürdőt is létrehoz. Az egyeztetések jól alakulnak, nyárra tervdokumentációt ígértek a szakemberek. Az
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önkormányzat törekvése révén két gyógyvizes, egy termálvizes- élményelemes medence létesülhet, valamint a nyári
strandra további medencék. Szaunákat, jacuzzit is álmodtak, játszóteret, kéziladapályát terveznek a három hektáros
területen.
Uniós forrást remélve rendeződhet Bábolnán a Raktár út
másik oldalán található terület sorsa is, ide a tavak környezetét is átalakító pihenőparkot alakítanak ki sétálóutakkal,
futópályákkal, teniszpályákkal és tanösvénnyel. A közelben
egy íjászpálya is kialakításra kerülhet, mely versenyzésre,
versenyek szervezésére is lehetőséget adhat. A fejlesztést
uniós forrásból remélik, a pályázatot áprilisban kell benyújtania a településnek a barnamezős területek rehabilitációja
jogcímén.
A képviselő-testület a 2016. évi költésgvetés megalkotását egyhangúan támogatta a fejlesztési célokkal egyetértve.
A folytatásban az ez évi kulturális programterv elfogadása,
a 2016. évi közbeszerzési terv és szabályzat, a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási rendjének elfogadása, a Bábolnai Városi Könyvtár-, Művelődési és Sportközpont vezető álláshelyével kapcsolatos pályázat elbírálása
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került terítékre. Ez uróbbit elutasították, és újra kiírták, mindaddig Vituska Ildikót bízták meg az intézmény vezetésével.
A folytatásban a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődésiés Sportközpont működési szabályzatát módosították, az
Alapszolgáltatási Központ alapszabályában is módosítás
történt.
A Széchenyi utcai lakótelepre tervezett játszótér kivitelezésére vonatkozó árajánlat ügyében is döntöttek, bruttó 9
millió 300 ezer forintot szántak az eszközbeszerzésre és a
játszótér teljes korű kialakítására. Úgy remélik, ez a park áprilisra elkészül.
Egyebek napirendi pontban szabályozási terv módosítására került sor 2, 9 millió forint összegben, amelyet a Pestterv Kft. tud elvégezni a célból, hogy a Raktár úti ingatlanok
területe megfelelően rendezett legyen.
A zárszóban lakossági megkereséssel foglalkoztak. A
migráció témájában is szavaztak, a város is csatlakozott a
Magyar Kormány felhívásához, így a migrációs kvóta ellen
lépett fel a testület.
A következő testületi ülés márciusban lesz.

ORSZÁGOS KERÉKPÁR NYILVÁNTARTÓ RENDSZER BÁBOLNÁN
Több településen, köztük Nagybajcson és Koroncón is
működik már a polgárőrségek és önkormányzatok közös
akciója, melyben a helyi lakosok regisztrálhatják kerékpárjaikat. Az új bűnmegelőzési program keretein belül a jövőben Bábolnán is lehetőség nyílik a kétkerekűek egyedi azonosítókkal való regisztrálására.
A polgárőrök ezzel az akcióval szeretnék még biztonságosabbá tenni településünket.
Az immáron rendszeres termelői piacon, illetve egyéb,
előre meghirdetett eseményeken lesz lehetőség kitölteni
egy törzslapot, majd az egyedi azonosítóval ellátott kerékpárokra felkerülhet a regisztrálást és ezáltal fokozottabb védelmet jelentő matrica is. Az időpontokat közölni fogjuk a
lakossággal.

AMENNYIBEN ÁLDOZATTÁ VÁLT, VAN SEGÍTSÉG…

Az Országgyűlés 2005. november 29-én fogadta el a bűncselekményk áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló törvényt. Ennek értelmében a hazai áldozatpolitika elsődleges feladata, hogy a bűncselekmények áldozatainak minél teljesebb körű támogatást biztosítson az őket ért bűncselekmény következtében kialakult krízishelyzet
enyhítésére, megoldására.

Az Igazságügyi Hivatal az áldozattá vált állampolgárok számára 2011 óta ingyenesen hívható zöld számot működtet. Az Áldozatsegítő vonal a 06 80 225 225-ös telefonszámon elérhető,
az áldozatok számára 24 órás segítséget nyújt.

LAKOSSÁGI ADATGYŰJTÉS
A Központi Statisztikai Hivatal és az általa alapított Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (STATEK Kft.) Bábolna településen, a KSH elnöke által 2016.
évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló
lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
Az összeírási munkát igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A mintavétel reprezentatív, vagyis a címek kijelölését
véletlenszerű kiválasztással hajtjuk végre. Az adatfelvételek
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kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatokat
bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993.
évi XLVI. törvénynek, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek megfelelően járunk el. A lakosság és az
önkormányzat részére munkanapokon 8 és 15 óra között a
34/312-365 telefonszámon adunk további felvilágosítást. Az
adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal biztosít tájékoztatást.
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AZ ITT ÉLŐK IS TEHETNEK A TELEPÜLÉSÉRT

A 2015-ös év is szorgos és erdményes időszak volt a város életében. A tavalyi az új grémium számára
is fontos kezdés volt. Az építkezés folyamatos a településen, a sikerekben a bábolnai lakosok is osztoznak.
Februárban dr. Horváth Klára volt a Bábolnai Televízió Stúdiójának vendége azzal a szándékkal, hogy
az elmúlt esztendő munkájáról egyfajta mérleget mutasson. Hasábjainkon csak nagyvonalakban érintjük
a témákat, természetesen az itt leírtakban megfogalmazott tartalomhoz képest sokkal átfogóbb és megfeszítettebb tempót kívánó munka zajlik a ,,háttérben” a város boldogulása érdekében.
– A két legnagyobb beruházás egyike a polgármesteri hivatal mellett kialakított közpark megvalósítása volt,
mely közparkot láthatóan már a város
lakói birtokba vettek, és örömteli, hogy
a település részévé vált. Méltó módon
zárult a buszvégállomás fejlesztését
célzó beruházás is, a buszvégállomás
korszerű létesítményét és a településrészt szép környezetben találja az idelátogató. Nyolcszáz levél került Gera
Katalin szobrász kezét dicsérő Bábolnai Életfára, amit első ütemben 165
gyermek neve díszít. Az önkormányzat
saját finanszírozásában, de a gazdasági vállalkozások hozzájárulásával
számos települési utat tudott biztonságosabbá tenni kátyúzással és számos
helyen a közvilágítást is korszerűsítette, de megújulhatott az egészségügyi
központ fűtésrendszere is költséghatékony célokkal, amit a szakellátások
zavartalan és színvonalas működtetése érdekében nyújtott magasabb
működési támogatás egészít ki. Nagy
öröm a mentőállomás létrejötte is, ez
ugyan állami forrásból, de önkormányzati területen készülhetett el a lakosok
örömére. A közbiztonság megerősítése érdekében a helyi polgárőrség új
gépjárművet nyert pályázati úton. A
járművel a külső pusztákon is fokozódhat a polgárőri jelenlét. Ugyancsak a
közbiztonság javítását szolgálja a kamerarendszer bővítése is.
A 2015-ös esztendőben számos változással is kellett számolnia a grémiumnak. A banai iskola felső tagozatának Bábolnára települése és az “orvos
praxis” probléma is fejtörést okozott,
de született megoldás.
– A banai iskola felső tagozata beolvadt a Bábolnai Általános Iskola osztályaiba. A legtöbb diák a hatodik osztályba került, ezért itt osztálybontást
is végrehajtottak, melynek révén két
kisebb osztályközösségben tudnak tanulni a gyerekek. Az, hogy a beolvadás
gyakorlata sikeresnek, megnyugodásra okot adóan, jó megoldásnak tekinthető-e azt nem tudjuk, mindenesetre
ezzel a Bábolnai Általános Iskolának

körzetközponti szerep jutott (ez régi
vágy volt), de a beolvasztás nem a mi
döntésünk volt. Mi a működtetést vállaltuk, a karbantartási feladatok tartoznak hozzánk.
Hosszú ideig helyettesítéssel igyekeztünk megoldani a megüresedett
háziorvosi praxis működését. Az orvos-probléma is talán végleges megoldásra talált, miután március elsején
egy fiatal doktornő kezdi meg működését az egyes számú praxisban. A
Kecskemétről érkezett két kisgyermekes orvoscsaládnak egy meghatározott időre az önkormányzat szolgálati
lakással segített, és reménye szerint a
bábolnaiak is bizalmukba fogadják az
új szakembert.
Szociális ügyekben is változásokkal
kellett számolni: a segélyek egy része
tavaly januártól az önkormányzat jogkörébe került, erre a városnak kellett
fedezetet biztosítania.
– Télen tüzelővel igyekszünk enyhíteni a terheket, és átmeneti támogatást
is nyújtottunk. Ezt megelőzően környezettanulmányt végeztünk, a kormány
pedig megszabta a jövedelemhatárokat, ehhez igazodtunk. A helyben
működő szociális szervezetünk révén
minden nehéz helyzetbe került lakosról tudomást szerzünk.
De igyekszünk megkönnyíteni a
pusztákon élők életét is, és folyama-

tosan működtetjük a tanyagondnoki szolgálatunkat. Ezzel biztosítjuk a
pusztákon élők bejárását – tudatta a
városvezető.
A helyi civilek helyzetével kapcsolatban a városvezető dicséretesnek
tartotta a saját kezdeményezésre alakult szervezetek munkáját. Sokrétű
tevékenységgel indult útjára a tavaly
megalakult Bábolnai Hölgyek Egylete,
melynek tagsága az egészségmegőrzés, a táboroztatás, a sport, a gazdaság, a család témaköreiben nyújtanak
alternatívákat rendezvényeikkel, szolgáltatásaikkal. A havonta visszatérő
piacalkalmak is sikeresek.
A lakossági felelősségvállalásra
azonban kiemelt figyelemmel reagált.
Véleménye szerint az itt élők is tehetnek a településért.
– A befizetett adóforintokkal még
nem tettünk meg mindent a városunkért. A település környezetét is rendbe
kell tartani, így a jégmentesítés, a fák
gallyazása, az árkok rendben tartása
a családi házaknál lakossági feladat.
Fontosnak tartanám, hogy kialakuljon
az a szemlélet a lakosokban, ha a város szép, akkor legyen az én portám
környezete is szép.
Közös érdek a kutyagondok megoldása, a szemetelés és a vandalizmus
felszámolása, összegzett a témában
dr. Horváth Klára polgármester.
www.btv.hu

5

2016. március

BÁBOLNAI FÓRUM

MENTŐS CSAK SZÍVVEL LEHET AZ EMBER…
Sáfrány Piroska a mentőállomás vezetője
A helyi lakosok által régóta áhított, novemberben megnyílt bábolnai mentőállomás vezetője Sáfrány Piroska, aki
az Országos Mentőszolgálat kisbéri mentőállomásán és Bábolnán tevékenykedik állomásvezetőként. A vonuló
órái nagy részét Kisbéren teljesíti, és másodállában vállalta a bábolnai mentőállomás vezetését. A mentős hivatás
számára már gyermekkorában megfogalmazott vágy volt.
– Ez egy szerelem. Azt hiszem, öt
éves lehettem, amikor megpecsételődött szakmai életem, már akkor
tudtam, hogy mentőzni szeretnék.
Egy élmény hatására tudatosan készültem erre a szakterületre. Korábban a fővárosban élt a családom, 14
éve költöztünk vidékre. Már gimnazista voltam, amikor egy alkalommal
annyira bámultam a szirénázó mentőautót a Margit körúton, hogy lekéstem a villamost – magyarázta a mentőállomás új vezetője mosollyal nyugtázva a régi élményt.
Hosszú út vezetett a mentőtiszti diplomájához, de végül
egyedüli nőként végzett az évfolyamán. A mentős hivatás
azonban számos elriasztó tapasztalattal jár, hiszen a halál
tényéhez igen közel kerül az ember.
– Nyilván a traumákat mi is hordozzuk a lelkünkben, de
sikertelenségeket mindig sikerek követnek, így túljutunk a
nehéz pillanatokon – magyarázta, majd kitért arra is, hogy a
megrázó élmények feldolgozása mögött olyan bonyolult lelki folyamatok állnak, mellyel a nők a férfiaknál általában jobban megbirkóznak. A mentős szakember elmondta, igény
esetén az Országos Mentőszolgálat biztosít erre támogató
segítséget.
A mentős szakma során pozitív és negatív kicsengésű
esetekkel nap mint nap találkozik az ember.
– Hosszú ideig a darázscsípés volt a profilom. Az ilyen
súlyos állapotú betegekhez gyakran vonultam. Az egyik
ilyen alkalommal egy eszméletét vesztett, rossz és sokkos
állapotban lévő páciensért küzdöttünk, majd miután csatát
nyertünk az égen megjelent egy szivárvány, ami különleges
égi jel volt számomra, amit sosem fogok elfelejteni, magyarázta.
Sáfrány Piroska arról is beszélt, hogy korábban nem volt
olyan egyszerű elérni a mentőtiszti pozíciót.
– Akkor, amikor évente húsz mentőtiszt végzett az országban, abban az időben indultam a szakmában. Két sikertelen felvételi után harmadszorra nyertem felvételt a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karára. Akkoriban
még egyetlen női mentőtiszt volt Budapesten. Munkahelyi
ajánlás kellett, előtte két éves képzés is, és gyakorlati vállalás az OMSZ-nál, szóval majd tíz év telt el, mire az ember
megszerezte a diplomáját. De megérte, meséli a sürgősségi orvostanban jártas szakember, majd hozzáteszi: ma
már egyszerűbb a nappali képzések miatt, de rengeteg
szabadidőt emészt fel az út addig, amíg élesben mehet a
mentőkocsiban a betegellátás. A felelőssége vitathatatlan,
hiszen a mentőautón orvosi feladatokat lát el.
A mentőtiszt elmondása szerint a hivatást és a családi
életet – így például két fiúgyermekük nevelését – párjával
tudatosan össze kell hangolniuk, melyben férje maximális
támogató segítséget nyújt számára.
Az ő családjukban nincsenek ,,mindegy’’ pillanatok, hi6
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szen minden munkanapon kockázatot is vállal akkor, amikor a mentőautóba ül. Tőle azt is megtudjuk, hogy
eddig már két esetben volt karambolos élménye mentőautóban…
– A mentőzés élménye megtanítja
az embert az élet iránti alázatra, szeretetre és tiszteletre, mert gyakran
látunk pillanatok alatt kettétört sorsokat, részesei leszünk emberi tragédiáknak és persze örömöknek mint
például egy sikeres újraélesztés,
vagy akár egy helyszíni szülés. Sáfrány Piroska elmondása
szerint otthon érzi magát Bábolnán, a helyi mentőállomáson ugyanis paradicsomi feltételekre lelt. A bábolnai mentőállomás – véleménye szerint – az ország egyik legjobban
felszerelt mentőállomása.
– Két mentőgépkocsink van, az egyik 24, a másik 12 órában teljesíthet szolgálatot. A legtöbb beteget Ácsról és Bábolnáról szállítottuk eddig, de Ács a csúcstartó. November
25-e óta közel 15 ezer kilométert futottak az autóink, átlagosan egy hónapban 120 beteget látunk el, illetve szállítunk,
esődlegesen Győrbe. A kocsik kiválóan felszereltek, rendelkezünk többek közt a mellkasi panaszokkal jelentkező
betegek számára kiemelt jelentőségű transztorakális EKG
készülékkel, mely összeköttetésben van a Kardiológiai Központtal, így rövidíthető a betegút. Ez rendszeresen használatban van, magyarázta a megnyugtatásra okot adó feltételeket.
A bábolnaiak tehát jogosan örülnek, hogy a városban
mentőállomás működik. “Ez azonban egy kulcsos mentőállomás.” Saját telefonszámmal nem rendelkeznek, becsengetni athok jelleggel nem lehet, nyilván ambuláns ellátás itt
nem működhet.
Azt fontos tudni, hogy továbbra is a 104-et kell hívni baj
esetén, ahol a mentésirányítás jelentkezik és riasztja a mozdítható mentőegységeket.
A mentőtiszt azt is elárulta: a leggyakoribbak a belgyógyászati esetek. Az autópálya közelsége miatt azonban balesetekre is kiemelten számítanak. Gyermekellátás is magas
számmal adódik.
A bábolnai mentősök szakmaisága megalapozott, az állomás pedig kitűnően felszerelt. A bábolnai egységbe azonban még keresnek munkatársakat, elsősorban érettségizett
férfi munkaerőt.
Az újonnan jelentkezők először elméleti oktatásban, majd
gyakorlati képzésben részesülnek mentőkocsin, ez az időszak egy szakavatott munkatárs mellett tapasztalatszerzést
jelent, majd ezt követően kerül sor a beiskolázásra.
Sáfrány Piroska elmondta, a bábolnai mentőállomás, két
mentőgépkocsis, vagyis nem esetkocsis állomás, de magas színvonalú ellátást tudnak biztosítani a rászoruló betegeknek.
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BÁBOLNAI ÉS KÖRNYÉKBELI BOROK VERSENYE

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete idén huszonharmadik alkalommal készítette elő borversenyre a kancsókat és a nedűket február 19-én. Az esemény régi
hagyományokkal rendelkezik, és elmondható, hogy a
résztvevők száma időről időre egyre magasabb.
Elégedettek lehetnek tehát a borversenyt bonyolító
egyesület tagjai. A borászok ugyanis tavaly jó minőséggel számoltak, jóslatuk beigazolódott, de nemcsak a jó
minőséggel, hanem a mennyiséggel kapcsolatban is.
Az idei borversenyre 29 nevezés érkezett. Fehér borokból 47, rozéból 2, és vegyes vörös borokból 16-ot
kóstolhatott a zsűri, tehát 65 bor került minősítésre. Az
idei évben a zsűri elnök feladatait Kis Bertalan ászári
borász, alelnök helyett Tóth Károly tárkányi borosgazda
vállalta. A bírálatot maguk a borosgazdák vállalták, akik
húszpontos rendszerben értékelték a nedűket. Módszerük a vakteszt, hiszen csak az értékelést követően
derül ki a borok tulajdonosának személye.
Túlsúlyban vegyes fehér borokat vonultattak fel a gazdák,
a fajtákat az egyesület elnöke sorolta. Mint mondta, a legkedveltebb fajták a Zala gyöngye, Olaszrizling, Rizling szilváni, Bianka, Chardonnay, Szürkebarát, Otonel-muskotály,
Cserszegi fűszeres, Nektár.
Cseh László kiemelte, a tavaly termelt szőlőt nem bántották kártevők, így az évjárat is lényegesen jobb minőséget produkált. Bár a szüret előtti forróság a savaknak nem

kedvezett, de túlnyomórészt olyan borok kerültek mustrára,
ahol ezzel nem kellett számolni.
A borfelhozatalból 16 arany, 22 ezüst és 18 bronz minősítés született. A rendezvényt dr. Horváth Klára polgármester
is megtisztelte, aki a díjátadásban is részt vett.
A borok részletes minősítéséről szóló listát, valamint a
rendezvény támogatóinak, segítőinek névsorát megtalálják
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete honlapján - www.babolna.hu/borbaratok.
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MÓRI BULI UTÁN JELMEZBÁL

Február a farsangi bálok hónapja,
ami minden korosztályt megmozgat.
A helyi nyugdíjasok nemrégiben a
Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesülettől
kaptak meghívást egy közös mulatozásra. A vendéglátó móriak fergeteges
műsorral nyitották a bált, és a névnaposokat is megköszöntötték. Az estét
tombolasorsolás tette izgalmassá, sok
ajándék talált gazdára. A zenekar éjfélig húzta a talpalávalót.
Ezt követően Bábolnán sem maradhatott el a mulatozás. Az Idősek
Klubjának tagjai hangulatos, jelmezes
mulatságot rendeztek városunk nyugdíjasainak. A vidám eseménynek a
Szabadidőközpont adott otthont február 16-án. A farsangi időszakot búcsúztató vigadozás immár hagyománynak
számít, ezúttal is derűs perceket okozva szépkorúinknak. Berkesné Szűcs
Ágnes köszöntője után a maskarás
parádé következett, mely az est fénypontjának számított. Nyugdíjasaink kitettek magukért, lelkesen készültek a

nagy eseményre és ötletesebbnél ötletesebb jelmezekbe bújva vonultak fel.
Repertoárjukban a híres mesehősöktől
kezdve az ismert énekeseken át sokmindent bemutattak. Megjelent többek
között Doktor Bubó és az ő Ursulája,

pingvinek és nyuszika, a rettegett kalózkapitány, mindemellett Harangozó
Teri, a Padödő és Szandi hasonmása is
fellépett, nevetésre fakasztva szépkorú
társaikat. A mulatozás tánccal zárult.

NYUGDÍJAS KI MIT TUD?
Nyugdíjasok számára rendezett Ki mit tud? vetélkedőt egy szálloda és
utazási iroda Győrben. Az országos szintű rendezvénysorozat immár hatodik éve hívja versenyzésre hazánk nyugdíjas klubjainak tagjait különböző művészeti ágakban.
Vadaszán Aurélia, a szervező cég ügyvezetője lapunknak elmondta, hogy
a kezdeményezést 2010-ben indították útjára, mely pozitív visszhangot váltott ki, és azóta is népszerű az idősebb korosztály körében. Ezt mutatja, hogy
idén több, mint 600 csoport jelentkezett felhívásukra. A magas színvonalú verseny legnépszerűbb kategóriái a népdalok és a versek, prózák előadása.
A győri rendezvény egy fajta elődöntőnek számított, melyre meghívást kaptak városunk nyugdíjasai is. A Vadvirág néptáncegyüttes tagjai már rutinosan mozognak a
színpadon, hiszen évek óta szórakoztatják éneklő-táncos fellépéseikkel a közönséget. Ezúttal dél-alföldi csárdást mutattak be, egyedi produkciójukkal nagy sikert arattak, műsorukat ezúttal
is vastaps koronázta.
Koós Ferencné Anikó
néni egyéni műsorszámmal készült: Romhányi József Marhalevél című humoros művét adta elő, mely
az egész nézősereget megnevettette.
Az elődöntőn főként a színpadi képességeket minősítették, a továbbjutókat szakmai zsűri értékelte. Nyugdíjasaink
legjobb formájukat hozták, remélve, hogy a Harkányban
megrendezésre kerülő középdöntőben, illetve az azt követő
döntőben tízezres közönség előtt is előadhatják produkciójukat. A zsűri értékelése alapján a bábolnai Idősek Klubjának
fellépői már szervezhetik az utat Harkányba, hiszen bejutottak a középdöntőbe.
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MEGKEZDTE RENDELÉSÉT

HÁZHOZ MEGYÜNK: A RENDŐRSÉG ORSZÁGOS

AZ ÚJ HÁZIORVOS

FELHÍVÁS

Kedves bábolnai lakosok!
2016. március 1-jén megkezdtem rendelésem az I. sz.
felnőtt háziorvosi praxisban, az alábbi rendelési időben:
H-Sz-P: 8.30-12.00, K-Cs: 13.00-16.00
Igény szerint telefonos előjegyzésre,
illetve email-ben tanácsadásra biztosítok lehetőséget
az alábbi elérhetőségeken:
20/561-0792 (naponta 8.00-16.00)
ill. doktortothbeata@gmail.com
Keressenek bizalommal!
Dr. Tóth Beáta

VAGYONVÉDELMI PROGRAMJA

MEGYEI CSALÁDI VETÉLKEDŐRE
A Házhoz megyünk program részeként megyei vagyonvédelmi családi vetélkedőt szervezünk. A legjobb csapat az országos versenyre is továbbjut. A győztesek értékes nyereményeket kapnak, de minden résztvevő kap ajándékot. Szeretnénk,
ha a résztvevők a rendezvényen jól éreznék magukat, finom
ebédet, kávét, üdítőt, desszertet és a vadonatúj élménypark
izgalmát is biztosítjuk.
A megyei verseny időpontja: 2016. április 9.
Helyszíne: Öreg Tó Club Hotel, Tata, Fáklya utca 4.
Program:
9.30-10.00 regisztráció
10.00-12.00 játékos vagyonvédelmi vetélkedő
12.00 ebéd
13.00 eredményhirdetés
13.30-tól élménypark
Jelentkezni lehet 2016. március 31-ig a jelentkezési lap megküldésével. A jelentkezést a következő címekre várjuk: e-mail:
bunmeg@komarom.police.hu, levélcím: KEM Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály, 2800.Tatabánya, Komáromi u. 2.
A jelentkezés feltétele: 3 fős csapatokat várunk. A csapat öszszetétele:1 fő nagyszülő, 1 fő szülő, 1 fő 5.-8. osztályos gyermek
A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk, az első
15 csapat jelentkezését tudjuk elfogadni.
Felkészülés a vetélkedőre: E-mailben vagy postai úton rövid
tájékoztatót küldünk, melynek segítségével fel lehet készülni a
versenyre.

 ........................................................................................

JELENTKEZÉSI LAP

A HÁZHOZ MEGYÜNK CSALÁDI VETÉLKEDŐRE
A csapat tagjai:
Nagyszülő neve: .......................................................................
Szülő neve: ...............................................................................
Gyermek neve: ..........................................................................
A csapat elérhetősége:
Kapcsolattartó neve: .................................................................

Bábolnai nyomdába
munkatársakat keresünk
az alábbi pozíciókba:
– grafikai- és kiadványszerkesztő
(Photoshop, Illustrator, InDesign programok
ismerete elvárás)

– gépmester
(Romayor, Dominant nyomógépekre)

– kötészeti kisegítő
Önéletrajzokat az iroda@pinker.hu e-mail címre várjuk.

Telefonszáma: ...........................................................................
E-mail címe: ..............................................................................
Postai címe: ...............................................................................
…………………….., 2016. ………....……. hónap …….. nap
...........……………………………
kapcsolattartó aláírása

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2016. március 29-én kedden 14 és 16 óra között a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna
ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében
bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és
társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
www.btv.hu
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FÁNKDÉLUTÁN KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL
munkatársai fánksütő délutánt rendeztek kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.

Általános iskolánk tankonyhájában is alágyújtottak a kondéroknak február 11-én. A Kultúrházak
éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozat keretében a város művelődési intézményének

Vituska Ildikó, megbízott intézményvezető lapunknak
elmondta, hogy a hagyományos fánkrecept mellett csörögefánkot és egy különleges túrófánkot is készíthettek
az egybegyűltek. A közös sütögetésben a legkisebbek
szintén kivették a részüket, élvezettel gyúrtak csigabiga
és egyéb kedves formákat a lágy tésztából, amely anynyira ízletesre sikerült, hogy sokszor még a sütés folyamatáig sem jutott el, időközben nyersen elfogyott.
A finomság édes hozzávalóit, a házi lekvárokat a résztvevők
hozták magukkal. Kuriózumként fügelekvár is az asztalra
került.
Ildikó családi receptje, a csörögefánk és Bede Sándor
egyszerűen elkészíthető, de nem mindennapi édessége,
a túrófánk nagy sikert aratott. A fánkok hamar elfogytak, a
jelenlévők pedig maradandó élményekkel térhettek haza.
A szervezők jövőre is szeretettel várnak minden érdeklődőt
egy közös sütögetésre, mely igazán kellemes délutáni közösségépítő elfoglaltság.

FÁNKSÜTÉS AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Február 10-én ismét liszt- és cukorillat lengte be az Idősek Klubjának konyháját, ahol a sütögetés-főzőcskézés nem újkeletű dolog. A
farsangi
időszak
elengedhetetlen
csemegéje a hagyományos fánk,
mely elkészítéséhez már kora reggel hozzáláttak a rutinos asszonyok.
Szívesen megosztották lapunkkal
az ínycsiklandozó édesség receptjét, mely legfontosabb hozzávalói a
liszt, cukor, élesztő és a tojás. Nyugdíjasaink csipetnyi citromhéjjal és kevés rummal tették még ízletesebbé
a desszertet. Szorgos dagasztás és
45 percnyi pihentetés után nyújtófára
került a lágy tészta, majd a kiszaggatás folyamata vette kezdetét, végül
bő olajban kisütötték a finomságot.
Ezúttal több, mint 400 fánk dicsérte
kezük nyomát, melyből megkínálták
a polgármesteri hivatal dolgozóit, valamint a falugazdát, de természetesen
a klub tagjai is valamennyien jóllaktak.

RECEPT:

Hozzávalók:
60 dkg liszt
2,5 dl tej
2,5 dkg élesztő
csipet só
1 evőkanál rum
8 dkg margarin
2 db tojássárga
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1 marék cukor
olaj a sütéshez
A tálaláskor:
sárgabaracklekvár
vagy meggydzsem
porcukor
Elkészítés: A cukrot a tejbe szórjuk,
langyosra melegítjük, majd belemorzsoljuk az élesztőt. Ha felfutott, hozzáadjuk a lisztet, a csipet sót, a rumot, a
tojások sárgáját. Elkezdjük dagasztani,
közben apránként adagoljuk hozzá a
felolvasztott margarint, amibe 1 teáskanál étolajat is teszünk. Addig dagasztjuk, amíg elválik a kezünktől. Közepe-

sen lágy tésztát kapunk. Meglisztezzük
a tetejét, letakarjuk egy konyharuhával,
30 percig kelesztjük.
A megkelt tésztát kinyújtjuk, és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Ismét
letakarjuk, és 20 percig kelesztjük.
Nem túl forró olajban (kb. 170 fok)
az egyik oldalát fedő alatt sütjük, majd
megfordítva, a másikat fedő nélkül szép pirosra. Papírtörlőre kiszedjük,
lecsepegtetjük.
Még forrón megtöltjük a fánkok
közepét sárgabaracklekvárral vagy
meggydzsemmel, megszórjuk porcukorral, és azonnal tálaljuk.
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KIRÚGTAK A HÁMBÓL A LOVASISKOLÁSOK

A fedeles lovardában kezdődött a bábolnai lovasiskola
farsangi programja február 25-én. Ez alkalommal a lovasiskolások tréfás játékokban vehettek részt, a játékba a taná-

rok csapata is benevezett. Ők amerikai marhapásztornak
öltöztek, még műsort is adtak.
Körmendi Csaba igazgató most sem felejtette el kiemelni
az iskola profiljába illeszkedő lovas hagyományokat, ezért
sem nélkülözhették a farsangi mulatságból sem lovaikat.
Még a tanárok is igyekeztek jól teljesíteni a lóháton végzendő feladatokban. A játékos vetélkedőben az osztályok
csapatai versengtek egymással, a játék jó hangulatban telt.
Volt jelmezverseny, szép számmal öltöztek be a diákok,
sőt, csoportos maskarázásban is részt vettek az osztályok,
az egyik különleges ötlettel állt elő, miután egy sokfogatos
hintót jelenítettek meg.
Az iskolában a hagyományos diszkót megelőzően a tanári kar egy úgynevezett ,,mulatós-poprock-jazz’’ emlékzenekarral állt a diákok elé, amelyben a tréfálkozás csujjogatásban tört ki. Láthatóan mindent megtettek azért, hogy
diákjaik a bulin jól érezzék magukat.

KIRÁLYLÁNYOK ÉS SZUPERHŐSÖK AZ ÓVODÁBAN

Mozgalmas időszak a február a Százszorszép Óvodában, hiszen a hónap eleje a maskarázásról, illetve annak előkészületeiről szól.
Az óvoda csöppségei idén sem hagyták ki a
farsangi bált, melynek lényege, hogy egy kicsit más bőrébe bújhassanak a gyerekek, és
a hétköznapoktól eltérően királylányként, vagy
szuperhősként önfeledt ünnepléssel, játékkal
és tánccal töltsék az óvodai napot. Február 5én felbolydult az óvoda, minden gyerkőc jelmezbe bújt, a zöld csoportosok még ennél is
többre válllakoztak, ők ugyanis aprajafalvát, a
Hupikék törpikék világát hozták el az óvoda falai közé, sok-sok apró kék törpével, a gonosz
Hókuszpókkal és a buta macskával, aki szinte
sosem segít a gonosz győzelmében. A zöld
csoportosok most kékre váltottak, az aprófalvi
törpök a szomszédos csoportokba is ellátogattak, így vittek egy szeletkét az ismert meséből. A mulatság végén fánkot csemegéztek
az óvodások, a farsang így volt kerek és szép
élmény az idei esztendőben is.

MESEERDŐ KÖZEPÉBEN NYÍLT ISKOLAI KIÁLLÍTÁS

Mesekiállítás nyílt a Bábolnai Általános Iskolában február
26-án. A téma választása nem volt véletlen, hiszen a mesék varázserővel bírnak, gyermekre és felnőttre egyaránt
hatnak. A mesékben megfogalmazott tanulságok gyakran
az életben felmerülő problémákra is megoldásokat kínálhatnak, illetve segítséget nyújtanak a gyermekek lelki fejlődésében, feszültségeik oldásában.
A kiállítás változatos anyagában az alsós osztályosok
munkái voltak láthatóak, a kiállított képzőművészeti alkotások akár fából, papírból, textilből, vagy egyéb természetes
anyagból készültek a mesék világába kalauzolták a gyerekeket. A kiállított tárgyak közt voltak kész textilbábok és
babák is. A mesés tárlatot Prekler Orsolya tanítónő nyitotta
meg.
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! „Hívatlanul is megjössz minden évben, szép március, bilincsoldó tavasz” – írja a
költő. S valóban, minden évben megemlékezünk az 1848-as eseményekről, a szabadságharc hőseiről, de nem sok szó esik a forradalom asszonyairól. E havi irodalmi rovatunkban idézzük fel Teleki
Veresné Szkocsek Mária
Blanka alakját, aki nőként is aktív részese volt az eseményeknek.

TELEKI BLANKA

A szabadságharc egyik kimagasló női alakja Teleki Blanka volt. Mellette feltűnik még
néhány nő: testvérhúga, Teleki
Emma, nagynénje Brunszvik
Teréz, valamint munkatársai,
Lővei Klára és Erdélyi Erzsébet.
Ez utóbbiakat a szabadságharc megtorlói Teleki Blankával
együtt meghurcolták, bíróság
elé állítottak és elítéltek. Mai
szóhasználattal élve politikai
pert indítottak ellenük és a hadbíróság a felségsértésért járó
kötél általi halált csak bizonyos
enyhítő körülmények figyelembe vétele után változtatta
fegyházbüntetésre.
Lássuk hát, ki is volt ő és miért került tömlöcbe.
Széki Teleki Blanka grófnő 1806. július 6-án született az
erdélyi Hosszúfalván. Húszévesen Brunszvik Teréz grófnő
– Beethoven „halhatatlan kedvese” – környezetébe került,
aki mellett érdeklődése rendhagyó irányba fejlődött. A hazai kezdeményezések iránt közömbös arisztokrata nőkkel
szemben olyan köröket látogatott, ahol jótékony nőegyleteket, ipari tanfolyamokat, cselédiskolákat szerveztek. Szellemi kibontakozásában nagy szerepe volt egy hosszabb
külföldi útnak. Brunszvik Teréz két unokahúga, Blanka és
Emma kíséretében ellátogatott Pozsonyba, Drezdába és
Münchenbe. Talán a legnagyobb élményt a pozsonyi országgyűlés jelentette számukra, különösen, hogy sikerült
hosszasan elbeszélgetniük gróf Széchenyi Istvánnal.
Brunszvik Teréz szívügyének tekintette a népnevelés kérdését, s így nem csoda, hogy „szellemi gyermeke”, Teleki
Blanka a nevelői pályára lépett. Környezete és nem utolsó
sorban a családja sem nézte jó szemmel, hogy nagy képzőművészi tehetséggel megáldott, széles műveltségű, több
nyelvet beszélő, okos főúri nő létére „egyszerű” nevelői hivatást választott magának.
Teleki Blanka 1846 novemberében nyitotta meg pesti nevelőintézetét. Az intézet tanárai közt hamarosan ott találjuk
Lővei Klárát, majd Vasvári Pált is, akinek forradalmi szelleme nagy hatással volt az intézet tanáraira és növendékeire
egyaránt. 1848-ban, amikor Vasvári Pál bekapcsolódott a
forradalmi eseményekbe, növendékei kiáltványt készítettek,
melyben kérik, hogy a nők járhassanak egyetemre, szavazhassanak, és hogy még a legkisebb faluban is legyenek
tanodák.
Az elvesztett móri csata után a császári sereg közeledésének hírére a forradalmi kormánynak el kellett hagynia Pestet. 1849. január 1-jén Teleki Blanka bezárja nevelőintézetét
és a kormánnyal együtt Debrecenbe menekül. Ezt későbbi
12
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perében bizonyítékként használják fel ellene. A magyar forradalom ügyéért való fanatikus odaadásaként értelmezik a
Vasvári Pál szabadcsapatának zászlóavatóján elvállalt zászlóanyaságot is. Azt sem nézték jó szemmel, hogy összegyűjtötte és megőrizte a forradalmi kormány kiadványait,
Kossuth és a többi felkelő beszédeit, a forradalmi újságokat
és röpiratokat, a forradalomról szóló énekeket. A szabadságharc vérbe fojtása után Teleki Blanka testvére, Emma is
feketelistára került, miután francia férje, De Gerando Ágost
csatlakozott a forradalomhoz, sőt, életét is adta érte. Emma
Párizsban telepedett le és így nem lehetett pert indítani ellene. Nővérének írt rejtjeles leveleiből kiderül, hogy a francia
értelmiségiek körében az ő közreműködésével sikerült lelkesedést kelteni a magyar forradalom ügyéért.
Teleki Blanka ellen bőséges bizonyítékot találtak a házkutatások során. Az elkobzott könyvek, levelek, különféle jegyzetek és nyomtatványok képezték az ellene és társai ellen
indított per anyagát. Legfőbb vádként szerepelt a forradalomban való aktív részvétel, körözött személyek bújtatása,
Kossuth-bankó rejtegetése, az ifjúság politikai megrontása
és egy új forradalom kirobbantását tervező összeesküvésben való részvétel. Bár nem bizonyosodott rájuk az emigrációban élő üldözött forradalmárok vezetőivel való közvetlen
kapcsolat, kemény ítéletet hoztak: Teleki Blanka tíz, Lővei
Klára pedig öt évi szigorú börtönbüntetésre ítéltetett. Erdélyi
Erzsébetet a tizenhárom havi vizsgálati fogság után felmentették.
Az ítéletet 1853. június 30-án hirdették ki. Akkor tudták
meg a foglyok, hogy Kufstein várában fognak raboskodni.
Ez volt a Monarchia legszigorúbb tömlöce. A rabokat szállító kocsit tömegesen kísérték a helybeli polgárok. A zsandárok már attól tartottak, hogy a tömeg kiszabadítja a foglyokat. A rabság hosszú és keserves éveiről Lővei Klára számol
be regénybe illő részletességgel.
Lővei Klára kiszabadulása után Teleki Blankát Laibachba,
a Citadellába vitték. Egy évre rá, 1857 május 13-án, fogságának hatodik évfordulóján általános amnesztia során szabadon bocsátották.
Teleki Blankát és hűséges társát rendkívül megviselték a
nehéz börtönévek. ,,Míg az ember fogságban van, küzd a
betegség ellen, hogy kínzóinak hatalmába ne essék; de ha
kiszabadul, azon megfeszített húrok, amelyeket a lélek ereje tartott fenn a test fölött, lassanként megereszkednek, s
az ellenállásra többé nem lévén szükség, kitör a hosszan
elrejtett baj’’ – írja Lővei Klára.
Teleki Blanka megfáradt testét Párizsban, a Montparnasse
temetőjében helyezték örök nyugalomra. 1862. október 22én bekövetkezett halála szenvedésnélküli volt. Utolsó perceiről így ír a szemtanú Lővei Klára: ,,Álomba szenderültnek látszott, de lelke éber működésben volt ezalatt. Egyes,
összefüggetlen szavak közt ezt mondá hangosan: Magyarország! Lelke utolsó perceiben a hazáról gondolkozott. Ez
volt végsóhaja a távozó léleknek.’’
Hajtsunk hát fejet mi is e rendkívüli nő emléke előtt.
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HARSÁNYI LAJOS A VÁROS BÜSZKESÉGE
Nagy kihívás volt, de sikeres
kutatómunkát követően február 4én megnyílt Harsányi Lajos néhai
költő, pap tiszteletére szervezett
kiállítás, Böröcz Ferenc helytörténeti gyűjtő szervezésében. A tárlatnak a Helytörténeti Gyűjtemény
épülete ad otthont.
Harsányi Lajos édesapja Harsányi József banai szülők gyermekeként született 1849-ben. A
nagyapa kántortanítóként élt és
dolgozott a banai katolikus iskola
épületében, ami mind a mai napig
áll és működik Bana községben.
Harsányi Lajos 1883. szeptember 29-én született Nagyigmándon, ahonnan 1886. január 1-jén költöztek Bábolnára.
Ehhez a dátumhoz igazították a tárlat létrejöttét, amit kis időbeli csúszással, de sikerült megvalósítani.
Harsányi Lajost 1907. június 29-én szentelték pappá.
A kutatómunka során kiderült, hogy tanulmányai során
kedvelte meg az irodalmat. Kortársai elismerték költésze-

tét. 1907. június 29-én szentelték
pappá. Első újmiséjét Győrött, az
Orsolyiták templomában tartotta.
Harsányi Lajos hamarosan plébános lett Rábapatonán, majd
Győrben. Szépen ívelő pályája
közben a város büszkesége 1959.
október 2-án betegségben hunyt
el.
A kutatómunkában Böröcz Ferenc segítségére voltak az egykori
iskolai jegyzőkönyvek, anyakönyvi halotti kivonatok, egyéb régi dokumentumok, illetve a fellelt fotók.
A kutatásban társra talált a fertődi
Bors Anikóban is, aki szakdolgozatának alanyaként kutatta
a bábolnai kötődésű irodalmár, pap életútját.
A kiállítás hasznos lehet azoknak, akik érdeklődnek a
helytörténet és az irodalom, költészet iránt.
Az életét bemutató kiállítás időpont-egyeztetéssel látogatható.

VERSMONDÓ VERSENY

BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI- ÉS SPORTKÖZPONT VÁROSI VERSMONDÓ VERSENYT HIRDET!
Korcsoportok: alsó tagozatos tanulók (6-10 éves korig); felső tagozatos tanulók (11-14 éves korig); középiskolások
(15-18 éves korig); felnőtt
1 db szabadon választott vers alsó és felső tagozatos versmondóknak. A középiskolás és felnőtt versmondók a szabadon választott vers mellé egy Harsányi Lajos költeménnyel is készüljenek.
Nevezés 2016.03.25-ig a könyvtárban, vagy a muvhazbabolna@gmail.com címen név, korcsoport, és választott
vers/versek megadásával.
A verseny döntőjére április 11-én, a költészet napján kerül sor.
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A „CSÁSZÁR KEZE”

színdarab Fadlallah el Heddad Mihályról
,,Történt egyszer Bábolnán, hogy egy lovászfiú, Nagle,
rácsapott Ferenc József császár kezére…”

A Győri Nemzeti Színház repertoárjában szerepel a
Császár keze című színdarab, mely bábolnai kötődéssel rendelkezik, ugyanis Fadlallah el Heddad Mihályról,
a Ménesbirtok egykori legendás parancsnokáról szól.
Kszel Attila, a színmű írója és rendezője lapunknak elmondta, hogy egy korábbi, városunkban tett látogatása ihlette a
művet. A rengeteg kutatás, információgyűjtés meghozta
gyümölcsét, és a „Fagylaltka bácsi” – ahogyan akkoriban
a helyiek nevezték – életét bemutató darabot tavaly december 19-én állították színpadra. A szerző elmondása szerint
ittjártakor elvarázsolta Bábolna miliője, a Ménesbirtok korhű
hangulata.
A hiteles adatokon alapuló mű a becsületességről, a jóravalóságról állít példát. A korabeli jelmezek, az arab és a Monarchia korából származó zenék és a színészek profi játéka
is hozzájárul a darab sikeréhez.
A felnőtt igénnyel létrehozott, ifjúságnak célzott előadás a
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy termében Posonyi Takács
László, Márkus Krisztián és Áts Gyula főszereplésével volt
megtekinthető február végéig. A színház vezetése örömmel
műsorra tűzi a darabot, amennyiben a száz fős kamaratermet meg tudják tölteni nézőkkel, akár Bábolnáról.
Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődésiés Sportközpont (2943 Bábolna, Béke u. 1.)

magasabb vezető beosztás
ellátására (igazgató)
szóló pályázatot ír ki.
A pályázat benyújtási határideje 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr.
Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-009-es telefonszámon.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthető a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
illetve letölthető a www.babolna.hu honlapról.
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS BÁBOLNÁN
AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
TISZTELETÉRE 2016. MÁRCIUS 15-ÉN.
15.00 ÜNNEPI MŰSOR, MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond:
Veresné Szkocsek Mária, alpolgármester
Közreműködik: az Anonim Drámacsoport
Helyszín: SZABADIDŐKÖZPONT

16.00 KOSZORÚZÁS

Közreműködik: Cseperedők Néptánccsoport
Helyszín: RÉGI TEMETŐ

16.20 KOSZORÚZÁS

Közreműködnek: a Bábolnai Lovas Harsonások
Helyszín: HŐSI KAPU

16.40 KOSZORÚZÁS

Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMŰ

A Hősi Kaputól autóbusz indul az emlékműhöz.
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TÜDŐSZŰRÉS AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉBEN
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban működő tüdőszűrő állomás lehetőségére hívjuk fel Olvasóink figyelmét.
A tüdőszűrés helyszíne: Győr, Vasvári Pál u. 2-4. B épület 1.
emelet - Radiológiai osztály 2. folyosó. Az osztály nyitva tartása: Hétfőn és pénteken 7-14 óráig, kedden-szerdán-csütörtökön 7-18-ig várják a pácienseket. A vizsgálatra legkésőbb a rendelés vége előtt fél órával lehet jelentkezni.
Leletkiadásra a vizsgálatot követő harmadik munkanapon van mód 10 órától.
Csoportos szűrési igény esetén a bejelentkezési telefonszám:
(06-96) 418-244 / 4108 mellék
(06-96) 507-900/ 4108 mellék
(06-96)-503-355 közvetlen szám

Minden 40. életévét betöltött biztosított évente egy alkalommal jogosult ingyenesen igénybe venni a szűrővizsgálatot. Ehhez nem kell mást magával hoznia, csak az érvényes
TAJ kártyáját. Üzemegészségügyi szűrés: háziorvosi vagy
üzemorvosi beutalóval és térítés ellenében vehető igénybe. Azoknak a diákoknak, akiknek szakmai gyakorlathoz
szükséges a szűrés és még nem múltak el 18 évesek, a
sugárterhelés miatt a beutalót írásos szülői beleegyezéssel
kell kiegészíteniük. A szűrés díja megegyezik a mindenkori
OEP által finanszírozott szűrés térítési díjával, ami jelenleg
1.700 Ft. A befizetett összegről, mely helyben – az automatában – fizetendő, számlát állítunk ki. Érdemes pontos
összeggel készülni!

INFLUENZA, POLLEN ÉS REKORDKÍSÉRLET
INFORMÁCIÓK A MEGYÉRŐL

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az influenza járványos előfordulására február elejétől március közepéig lehet
számítani. Komárom-Esztergom megyében a figyelőszolgálatban részt vevő 42 kijelölt háziorvos jelentése alapján
2016. negyedik hetében átléptük a járványküszöböt. Az év
elejétől kezdve folyamatosan nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya, a hatodik héten 9876 beteg kereste fel háziorvosát, közülük 319-en influenzaszerű
tünetek miatt.
A 6. héten megyénkben is igazolták a laboratóriumi eredmények a virus jelenlétét.
A három téma egyike ezért az influenza helyzete volt a
február 17-én Tatabányán megtartott sajtótájékoztatón, amit
a kormányhivatal képviseletében dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, valamint Harsányiné dr. Patkó Enikő, megyei
tiszti főorvos vezettek le.
A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a vakcina kiváló eszköze a megelőzésnek. A teljes védettség az oltás
után kb. két héttel alakul ki. A 65 éven felüliek, a várandósok,
a krónikus betegek, az egészségügyi dolgozók, valamint a
kisgyermekek körében tevékenykedők szakmájukból eredően veszélyeztetettek, így ők ingyenesen igényelhették a
vakcinát. A megyébe 38 ezer védőoltás került, ennek mint-

egy hatvan százaléka került beadásra. Számos fekvőbeteg
ellátó intézmény látogatási tilalmat is elrendelt.
A sajtótájékoztató másik témája a pollen kérdés volt,
országosan 19 pollenszűrő üzemel. A mi megyénkre jutó
készülék a Tatabányai Polgármesteri Hivatal épületének
tetején van. A dob cseréjét a Népegészségügyi Főosztály
végzi. A szalag mikroszkópos értékelésre kerül az Országos Közegészségügyi Központ Levegőhigiénés és Aerobiológiai Osztályán, melyből a „pollenjelentés” készül. A heti
pollenadatokról a megyénkben működő tüdőgondozókat is
tájékoztatják.
Május 5-én van a kéztisztaság világnapja, melynek okán a
megyei kormányhivatal rekordkísérletre készül, erre a témára hívta fel a figyelmet a kormánymegbízott. Mint elmondta,
2016. május 5-én 10 órától az egy időpontban, több helyszínen kézmosás-oktatáson résztvevők számának Guinness
rekordját tervezik megdönteni.
Az eddigi rekord Skóciáé. Hogy megdönthessük az eddigi rekordkísérlet csúcsszámait, ahhoz a nevelési, oktatási intézmények, civil szervezetek jelentkezését is várják.
Elsősorban a gyermekek számára volna ez az akció tanító
jellegű.

VÉRADÁS ELÉGEDETTSÉGRE OKOT ADÓ LÉTSZÁMMAL

Negyvennyolcan jelentek meg a február 25-én megtartott
téli véradáson a kisiskola tornatermében, ahol úgy tűnik
bevált helye van a segítő akciónak. Az Országos Vérellátó
Szolgálat munkatársai a véradást megelőző egészségügyi
vizsgálaton három főt szűrtek ki, ők egészségügyi probléma miatt nem adhattak vért. Örömteli, hogy megjelent azonban négy új véradó is, ők a harmincas-negyvenes korosztályt képviselték, ami megnyugtató tényt jelent: a fiatalabb
korosztályból is akadnak még, akik felelősen gondolnak
embertársaikra. A véradás délután 14-től 18 óráig tartott,
az ez idő alatt megjelent véradók létszáma elégedettségre
ad okot, tudtuk meg Szedlacsekné Búza Ildikótól, a Magyar
Vöröskereszt bábolnai szervezetének elnökétől, aki azt is
előrevetítette, hogy legközelebb május 19-én lesz véradás
a kisiskola tornatermében.
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MINDEN KIRÁNDULÁS EGY MÉRFÖLDKŐ
A Mérföldkő Turisztikai Csoport már
a márciusi túráját tervezheti, hiszen a
március 19-ei kirándulásukon a Hanság
maradvány-tavaival és élővilágával ismerkednek meg. A program szerint reggel 8 órakor indulnak Lébénybe, túrájukkal innen az Árpád-kori Szent
Jakab templom felé veszik az irányt. A szent emlékhely
megtekintése után, a Rábca-parttól a Fehértó, Barbacsi-tó, Tündértó érintésével Mérgesre, a Rába folyóhoz
mennek. A 14 km-es táv megtétele után autóbuszuk itt
vár rájuk, hogy 17 órára hazahozza őket.
Információk a www.babolna.hu/merfoldko oldalon.
Jelentkezés a 20/454-0076 (Bihari Gábor) és a 20/5424150 (Suhayda András) telefonon, valamint március 9-én
(szerdán) 17 órakor a könyvtárban tartandó megbeszélésen lehet.

TÚLMÉRETES SZERELVÉNY BÁBOLNÁN

Bábolna Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az elmúlt évhez hasonlóan idén is túlméretes
szállítmány halad át Bábolna Város közigazgatási területén,
a Mészáros utat igénybe véve. A Pétfürdő Nitrogémművek
bővítéséhez kapcsolódó különleges szállítási feladatok lebonyolítását ismét a BAUTRANS Kft. végzi Gönyűről indulva. A szerelvények rendkívüli méretei indokolják az útvonalat keresztező elektromos, távközlési vezetékek bontását,
áramtalanítását, mely érinti a település normál életvitelét, hiszen a szállítmány áthaladásának ideje alatt a város területén nem lesz villamos energiaellátás és kábeltévé szolgáltatás, illetve útlezárásokra, forgalomterelésre kerülhet sor. Az
érintett időszakban a város biztonságát a Bábolnai Polgárőr
Egyesület tagjainak aktív jelenléte biztosítja.
Az idei szállítmány során tervezetten 6 db szerelvény
közlekedne együtt konvojban, a legnagyobb szállítási magasság és szélesség 7 m lesz, amely jelentősen kisebb
összbefoglaló méretet jelent, mint az előző évi szerelvény
esetében.
Szállítás várható időpontja: 2016. április 10-ről 11-re virradó éjszaka.
Annak érdekében, hogy a szállítmány zavartalanul és balesetmentesen át tudjon haladni a településen, kérünk mindenkit, hogy a konvoj áthaladásakor a Mészáros úton senki
ne parkoljon gépjárművével.
Kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.
dr. Horváth Klára polgármester

X. SONKAFESZTIVÁL
2016. MÁRCIUS 19-20.

BÁBOLNÁN A LOVASPÁLYA MELLETT
„Tíz év, tíz érv” szlogennel
idén is
megrendezzük
a X. Bábolnai
Sonkafesztivált!
Részletes információk a www.sonkalovagrend.hu oldalon
16
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SZENTMISÉK RENDJE

Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
Március 13-án vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnapja

Március 20-án vasárnap
Virágvasárnap

Március 25-én pénteken
Nagypéntek, Jézus megváltó kereszthalála

Március 27-én vasárnap
HÚSVÉTVASÁRNAP, étel, ital szentelés

Március 28-án hétfőn
HÚSVÉTHÉTFŐ, étel, ital szentelés

10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér
10.45 szentmise
17.00
igeliturgia
10.45
ünnepi szentmise
10.45
ünnepi szentmise

Római Katolikus Templom, Ács
Március 24-én csütörtökön
Nagycsütörtök, UTOLSÓ VACSORA,
lábmosás szertartással

Március 26-án szombaton
Nagyszombat, Jézus feltámadása

19.00
emlékmise
21.00
Húsvét vigíliája

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

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

FELHÍVÁS!
Tisztelt Bábolnaiak!
Blázsik Ferenc néhai iskolaigazgató síremlékének felújítására Bábolna Város Önkormányzata gyűjtést szervez.
Blázsik Ferenc 1921-ben került Bábolnára fiatal tanítóként. 1935-ben nevezték ki igazgatónak és nyugdíjazásáig,
1962-ig irányította a település iskoláját. Tanítványai szerint
szigorú, de gyermekszerető, igazságos, kompromisszum
kész pedagógus volt. Kivívta a lakosság tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. 1944-ben hunyt el felesége, majd
1974-ben egyetlen fiát és minden közeli rokonát is elveszítette. Őt 1977-ben helyezték örök nyugalomra a bábolnai
temetőben.
Várjuk a segíteni kész volt tanítványok, magánszemélyek,
vállalkozások, civil szervezetek támogatását!
Adományaikat a Blázsik Ferenc síremlékének felújítása
elnevezésű 11740016-15385482-10140004 számlaszámra
fizethetik be 2016. márc. 1-jétől május 31-ig.

MÁRCIUSI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
Március 22.:
Gyógynövények
a konyhában:
fűszersó készítése
Március 29.:
Talpmasszázs

MÁRCIUS 13.
MÁRCIUS 20.
MÁRCIUS 25.
MÁRCIUS 27.
MÁRCIUS 28.
ÁPRILIS 3.
ÁPRILIS 10.

–
–
–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Nagypéntek, ÚRVACSORA
Vasárnap, ÚRVACSORA
Húsvét hétfő, ÚRVACSORA
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 20. vasárnap 15.00 óra
ÁPRILIS 3. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

TŰZIFA

30/711-0821

TERMELŐI MÉZ
20/417-6756

BIZTOSÍTÁS,
HITELÜGYINTÉZÉS

2943 Bábolna, Nagyváthy u. 17.
www.btv.hu
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LABDARÚGÁS

A TÉLI FELKÉSZÜLÉS NEM VOLT OPTIMÁLIS,
MÉGIS GYŐZELEMMEL KEZDETT A FELNŐTT CSAPAT

Február utolsó hétvégéjén kezdetét vette a megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi szezonja. Felnőtt labdarúgóink Birta
Gábor vezetőedző irányításával január 8-ától teremben és
szabadtéren készültek a rajtra. Az edzéseken mentálisan,
fizikailag, technikailag és taktikailag fejlődhettek focistáink.
A csapat edzéseiről immár nélkülözni kénytelenek Róth
Istvánt, ő a Komárom együtteséhez igazolt. Az ő pótlására
tervezi beépíteni a csapatba Kovács Mátét, az U19-es gárda tehetséges csatárát, valamint hamarosan játéklehetőséget szeretne biztosítani a Valkó ikrek számára is. Az évek
óta problémát okozó kapuskérdés is megoldódott, hiszen
Gönyűről Bábolnára igazolt Pécsvárady Attila. Biczó Balázs támadó középpályás Ménfőcsanakról érkezett, a banai
Vincze Dávid átigazolása is rendeződött az utolsó pillanatban.
A téli felkészülési időszakban több edzőmérkőzést terveztek. Játszottak a Lébény ellen és egy szlovák harmadosztályú együttest is vendégül láttak. Közben beneveztek a
megyei szövetség Komáromban zajló műfüves tornájára is,
ahol a „c” csoportban a harmadik helyen végeztek. Február 27-én a bajnokság 16. fordulójában Tatán léptek pályára
labdarúgóink. A hazai gárda a negyedik, míg együttesünk a
kilencedik helyről várta a találkozót. A téli felkészülés minősége és a papírforma alapján a vendéglátók esélyeit ítélhették biztatóbbnak a szakemberek és a szurkolók. Gól nélküli
első félidőt követően három perccel a második játékrész

megkezdését követően meglepetésre Kalamár Lajos szerzett vezetést csapatunk számára. A félidő derekán a tataiak
kiegyenlítettek ugyan, ám a végső sípszó előtt hat perccel
ismét Kalamár Lajos volt eredményes, ezúttal pontrúgásból,
melynek köszönhetően legényeink fontos idegenbeli győzelmet értek el. A tataiak többet támadtak ugyan, ők irányították a mérkőzést, a bábolnai kontrák azonban megtették
hatásukat. A csapatban kezdőember volt az ifisták kiválósága, Valkó Gergő is, aki remekül teljesített, a győztes csapat
hasznos tagja tudott lenni. A második félidőben pályára lépett a két újonc, Biczó Balázs és Vincze Dávid is, akik még
keresik helyüket a csapaton belül. Tatai AC – Bábolna SE
1:2.
Az U19-es csapat a harmadik helyről várta a találkozót
a listavezető ellen. A Csongrádi-legénység Valkó Gergőt
kénytelen volt nélkülözni, hiszen ő a felnőttek közt játszott,
mégis komoly eséllyel számolhattak Tatán, hiszen a téli
felkészülési időszakban teremben már győztek ellenük. A
nagypálya azonban más focit feltételez, de ifjaink ebben a
legjobbak. A szezonkezdés azonban a hazai gárdának kedvezett, akik már a kilencedik percben megszerezték a vezetést. Az első negyedóra után magára talált együttesünk,
végig ők uralták a mérkőzést, mégsem sikerült megfordítani
az eredményt. Az utolsó utáni percben a Tata még betalált
hálónkba, így otthon tartották a három pontot. Tatai AC U19
– Bábolna SE U19 2:0.

OVIS FOCISTÁK FARSANGI EDZÉSE

Önfeledten rúgták a labdát a kicsik az ovis focisták edzésén február 12-én
Csongrádi Péter edző irányításával. Ezt az alkalmat rendhagyó módon a farsang
jegyében tartották meg, így a játékot a farsangi trombitáknak köszönhetően hangos és vidám percek követték. Az óvodások edzését követően érkező nagyobbacskák is részt vehettek a játékban. Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka
a legkisebbeknek gumilabdát ajándékozott, és minden nebulónak lufival és farsangi kiegészítőkkel is készült. Ezt követően a pályán kívül fánkevéssel folytatódott a farsangi ovifoci program, a gyerekek nagy örömére a terítékre csokis fánk
került.

FUTSAL NB II

A BŐNYIEK MÉG MINDIG CSAK A
Az NB II-es futsalbajnokság nyugati csoportjában szereplő Bőny együttese február 8-án játszotta sorban következő
hazai mérkőzését a Győrhöz közeli Baráti Futsal Klub csapata ellen. A tabella alsó régiójában elhelyezkedő vendégek
bizony jelentősen megnehezítették a kissé nehézkesen focizó hazaiak dolgát. A bőnyiek ugyan hamar megszerezték a
vezetést és az első félidőt is biztos vezetéssel zárták, játékuk mégis a szokottnál álmosabb, ötletekben szegényebb
volt. Ez vissza is ütött a második játékrészben, amikor a
győrújbaráti gárda nagyobb akaratának és több cserelehetőségének köszönhetően kishíján maga javára fordította a
mérkőzést. A bőnyiek görcsösen akarták a gólt, de helyzeteiket sorra elpuskázták. Az utolsó percekben a vendégek
kezében ott volt az egyenlítés lehetősége, de a hazaiaknak
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SZÜNIDEI MATINÉ A VÁROSI
SPORTCSARNOKBAN

Szeretettel várjuk az óvodásokat
és iskolásokat
2016. március 29-én 10 órától
ügyességi-, sorjáték
és foci programokra.
Bővebb információ:
Szilágyi Ágnes 30/417-9236.

FRADITÓL KAPTAK KI

sikerült kibekkelni a végső sípszóig. 6:5-ös győzelmükkel
stabilan tartják a tabella második helyét.
Egy korábban elmaradt mérkőzést játszottak le február
22-én a Bőny-Szavill Consulting játékosai. A móri Alba Regia
együttesét látták vendégül, akik meglehetősen foghíjasan
érkeztek. Cserejátékos nélkül épp hogy megvoltak, kapusuk is mezőnyjátékosból avanzsált hálóőrré. Ennek ellenére
rendkívül agilisan játszottak, a bőnyiek pedig a fárasztásos
taktikát választották. Nem rohanták le ellenfelüket, hanem
sok mozgásra kényszerítették őket, melynek köszönhetően
ha nem is látványosan, de meggyőző, 9:0-s győzelemmel
zárták a találkozót.
A bőnyi gárda idegenben elért eredményei:
Győrladaméri Sasok – Bőny Szavill Consulting 3:15
Kelen SC - Bőny Szavill Consulting 3:7
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ÍJÁSZ EURÓPA-BAJNOK BÁBOLNÁRÓL
BUJÁKI BÁLINT TÖRTÉNELMI ÍJÁSZATBAN IS BIZONYÍTOTT

Különleges tehetséggel áldotta
meg az élet a Bábolnán élő Bujáki
Bálintot. A fiatalember kivételes képessége az íjászatban teljesedett ki,
mely már megmutatkozott egész fiatal

TEKE NB I:

gyermekkorában. Édesapja hathatós
támogatása mellett az utóbbi három
évben nemzetközi versenyeken is kivívta az idősebb versenyzők tiszteletét. Elsősorban az úgynevezett „3D”
terepíjászatban versenyez, melyben
tavaly korosztálya Európa-bajnoka
lett, majd a gödöllői világbajnokságon
a kilencedik helyet szerezte meg.
Most télen úgy döntött, kipróbálja
magát más kategóriában is. A történelmi íjászat köreiben tett némi kitérőt, s rögtön sikereket aratott.
Első körben Kecskeméten megnyerte a magyar bajnokságot – természetesen korosztályában. Egy angol
típusú íjjal versenyzett, ehhez még
jelmezt is kellett öltenie, ő régi magyar paraszti gúnyába bújt. Tudniillik
ebben a szakágban olyan célokra kell
lőni, melyek ábrázolása történelmi
háttérrel rendelkezik. Ezen kívül az íj
és az öltözék is szabályokban megha-

tározott történelmi jelleggel kell rendelkezzen.
A tanulásnak és bemelegítésnek
szánt megmérettetést követően Bálint
nagy fába vágta fejszéjét. Benevezett
a Történelmi Teremíjász Európa Bajnokságra, melyet február 17-18-án
épp Budapesten rendeztek. A siker
meglepetésszerű volt, hiszen korosztályában és kategóriájában a legjobb
eredményt érte el. Az ifjú bábolnai
íjász immár második Európa-bajnoki
címével büszkélkedhet, ezúttal a történelmi szakágban.
Bálint lapunk számára elmondta,
2016. nyarán „3D”-ben és történelmi
íjászatban is rendeznek világbajnokságot Magyarországon. Az előbbit
Sopronban, míg utóbbit Gyulán bonyolítják le. Hogy melyiken vesz majd
részt, jelenleg még nem tudja, anynyit azonban elárult, hogy igazi szíve-csücske a „3D”.

SZŰKEN, DE TARTJUK A HARMADIK HELYET

A Bábolna SE NB I-es tekecsapata a január végi fájó hazai vereséget
követően február 6-án ismét itthon
játszhatott. A vendég Gyulai SE az
utolsó előtti helyről várta a találkozót, nekik az esetleges két pont egy
hely előrelépést jelenthetett volna.
Tekéseink viszont igyekeztek feledtetni a korábbi két vesztes mérkőzést, még ha kissé tartalékosan kellett is kiállniuk. Burián Dávid sérülés
miatt nem játszhatott a felnőtteknél,
őt az ificsapat kitűnősége, Szász László helyettesítette.
Nem is akárhogyan, ugyanis 557 fás dobásával nemhogy
csapatpontot szerzett, de teljesítménye a legjobbak közé
sorolta. A csapat minden tagja rendkívül stabil, egységes
teljesítményt nyújtott, melynek eredményeképpen 3368
fával új pályacsúcsot állítottak fel. Az ificsapat is erősen
tartalékos, itt Jurics Gergő szerzett csapatpontot, mellette
a még újoncnak számító Katona Péter teljesítménye még
nem éri el a győztes szintet, de szorgalma és kitartása hamarosan meghozza gyümölcsét. Bábolna SE – Gyulai SE
7:1, ifi 1:3.
A következő forduló Tiszakécskére szólította tekéseinket.
A sereghajtó otthonában talán kötelező győzelmet várhatott mindenki, ám a csapatpontokat fej-fej mellett szerezték
az ellenfelek. Együttesünk a végén több ütött fára kapott
még két csapatpontot, így szerezte meg a győzelmet. A

fiatal versenyző, Szász László ismét a csapat legjobbja volt, amellett, hogy csapatpontot szerzett, a
legtöbb fát is ő dobta. Az ifisták is
győzelemmel zártak, a sérüléséből felépülő Burián Dávid és Jurics
Gergő sikerre vitték a találkozót. Tiszakécske VSE – Bábolna SE 3:5,
ifi 1:3.
Február utolsó szombatján a második helyezett Salgótarján látogatott Bábolnára. A vendégek szép
sikersorozatot tudhatnak magukénak, hiszen tíz forduló
óta csak nyerni tudtak, míg legényeink nem éppen a legjobb formájukban szerepelnek. A mostani találkozóra is
ez volt jellemző, az első két kör után már jelentős előnyre tett szert a Salgótarján. Játékosaink jóval tudásuk alatt
dobtak, szinte senki nem érte el azt a fát, amit korábban
dobni szokott. Ez alól ismét a fiatal Szász László volt kivétel, aki ismét csapata legtöbb fájával büszkélkedhet. Az
utolsó körben szereplő két tekésünkre nagy teher hárult,
amit hősiesen igyekeztek uralni. Szilágyi András és Torma
József a csapatpontokat nézve döntetlenre hozta a mérkőzést, ám a jelentős fahátrányból csak lefaragni tudtak.
Az ificsapat győzelemmel tudta zárni a találkozót, Burián
Dávid sérülése után még óvatosan játszik, de már lassan
közelíti régi formáját. Bábolna SE – Salgótarjáni TK 3:5,
ifi 3:1.

Bábolna Városi Sportcsarnok szeretettel meghívja a szülőket és gyerekeket

a
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TÉLI UTÁNPÓTLÁS FUTSAL TORNÁK

U19-ES CSAPATUNK A MÁSODIK,

A LÁNYOK A NEGYEDIK HELYET SZEREZTÉK MEG
A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom
Megyei Igazgatósága által kiírt téli futsal tornák korosztályos selejtezői jó részét városunk sportcsarnokában rendezték. Február 6-án az U15-ösök küzdöttek a döntőbe
jutásért a bábolnai sportcsarnokban. A Rózsahegyi Tamás
edző irányította legénység két vereséggel kezdte a tornát.
Kikaptak az Ács és a Tata együttesétől. Aztán felcsillant a
remény, hiszen 7:2-re verték a Kisbér gárdáját, azonban az
utolsó meccsen csupán döntetlent sikerült elérni a Kecskéd csapata ellen. Ezek az eredmények mindössze a 4.
helyre voltak elegendők. A C csoport küzdelemiből az Ácsi
Kinizsi SC fiataljai kerültek ki győztesen, így ők jutottak az
U15-ös korosztály döntőjébe.
A megyei labdarúgó szövetség február 13-án bonyolította le téli futsal kupái közül az U19-es korosztály számára kiírt megmérettetéseket. A megye ifistái 5 csoportban
küzdöttek a döntőbe jutásért, legényeink a „C” csoportban
hazai pályán mérkőztek az Ete, a Koppánymonostor és az

Oroszlány csapataival. A téli felkészülési időszak vége felé
járó Csongrádi-tanítványok ellentmondást nem tűrő játékkal bizonyították, hogy döntőben a helyük. A Koppánymonostort 12:0-ra, az Oroszlányt 11:1-re, az Etét pedig 2:0-ra
verték, így 100%-os teljesítménnyel végeztek csoportjuk
élén.
Február 20-án városunk sportcsarnoka adott helyszínt a
döntő mérkőzéseinek. Ifistáink első találkozójukon a Lábatlan együttesével mérkőztek. A későbbi tornagyőztes
magabiztos győzelmet aratott legényeink felett, bár kihagyott gólhelyzeteink tükrében akár másként is alakulhatott
volna az összecsapás. Ezt követően legényeink a Tát és
a Tata egyes csapatát verték kitűnő játékkal. Utolsó mecscsükön a Tata kettes csapatával mérkőztek. Remek focit
produkálva már kétgólos előny birtokában közel álltak le-

gényeink a győzelemhez, ám két rövidzárlatnak köszönhetően az ellenfél egy percen belül kiegyenlített, a mérkőzés
végeredménye is ez maradt. Az U19-esek téli futsal tornáját a Lábatlan csapata nyerte, második a Bábolna gárdája,
harmadik pedig a Tata kettes számú együttese lett.
A női focistákra is gondoltak a labdarúgó szövetség megyei igazgatóságán, az ő selejtező tornáikat február 14-én

bonyolították. Az U17-es korosztályba tartozó lányok két
csoportban fociztak a döntőbe kerülésért, a bábolnai csapat hazai pályán küzdhetett a továbbjutásért olyan együttesekkel, akik ellen a szabadtéri bajnokságban is játszanak.
Lányaink vereséggel kezdték a tornát, ámbár a Komárom
ellen szerepeltek. Aztán 5:1 arányban, sziporkázó játékkal
verték a süttői csapatot, végül a vártnál nehezebben, de
nyerni tudtak Szákszend ellen is, így második helyen kerültek a döntőbe.
A döntő küzdelmei öt csapat részvételével városunk
sportcsarnokában zajlottak február 21-én. A bábolnai lányok első meccsükön nem kezdtek jól, a Környe ellen 2:0-s
vereséget szenvedtek, majd 4:0-ra kikaptak a Kecskédtől.
Mindkét ellenfél egyébként a szabadtéri bajnokság első
két helyezettje, játéktudásuk teremben is felülmúlta a többi résztvevőjét. Aztán a Tata gárdájával találkoztak lányaink, heroikus küzdelemben 1:1-s döntetlent értek el, bár
csak karnyújtásnyira volt a győzelem. Végül a komáromi
Fortuna csapata ellen nagyot alakítottak focistáink, 4:1-es
győzelmüknek köszönhetően még volt esélyük a bronzéremre. Azonban a Kecskéd nem bírt a Tatával, a döntetlen
pedig a tatai együttest juttatta a dobogó harmadik fokára.
A tornát a Környe nyerte, másodikként a Kecskéd, harmadikként pedig a Tata végzett. A bábolnai lányok ha csak
milliméterekkel, de lemaradtak a dobogóról, a negyedik
hellyel kellett beérniük.
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