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EGY FESZTIVÁL A HÁZI, FÜSTÖLT ÍZEKÉRT
TIZEDSZERRE TÉRT VISSZA A BÁBOLNAI SONKAFESZTIVÁL

A hagyományok őrzését és a sonka népszerűsítését tűzte ki célul a Magyar Sonkalovagrend, mely immár tizedszerre tért vissza Bábolnára nagysikerű Sonkafesztiváljával. A március 19-én és 20-án megtartott esemény egy
héttel megelőzte a húsvétot, nem véletlen tehát, hogy ebben az időszakban még nagyobb figyelmet kap a sonka,
ez a kiváló füstölt hústermék. A rendezvény helyszíne idén is a lovaspálya melletti kiállítócsarnok volt. Debreczeni Tibor szervező úgy fogalmazott, nem törekednek az újításokra, sokkal inkább a hagyományok megőrzésére,
fenntartására összpontosítanak.

– Idén tíz esztendősek lettünk, így ennek jegyében rendeztük a programokat, és ,,Tíz év, tíz érv’’ szlogennel kínáltuk rendezvényünket, magyarázta.
Az új szlogennel valószínűleg azokban is felkeltették a
kíváncsiságot, akik még sosem jártak a sonkafesztiválon.
Pedig a rendezvény az itt kínált ízvilág, a vásári hangulat és
a szórakozató műsort kedvelők számára mindig kecsegtető.
A 18 standon 12 vállalkozás kínálta a hagyományos
parasztsonkát, füstölt szalámit, kolbászt, lókolbászt, szalonnát és számos füstölt különlegességet. Visszatérő motívum a sonkaverseny is, melyben idén is szakavatott zsűri
értékelt. Évek óta a bírák közt van Opóczky Sándor mesterszakács, a zsűri elnöke idén dr. Bérci István volt,

Kelemen Ferenc szakmai igazgató pedig a Pápai
Hús képviseletében mustrálta a benevezett sonkákat. Az érzékszerveket is próbára tevő értékelésben a bíráknak nem volt könnyű dolguk.
Az értékesítők többsége kérdésünkre elmondta: manapság változott a piac, mert a vevők a minőségért hajlandóak fizetni magasabb összeget.
Ezt bizonyította az is, hogy a pultok előtt folyamatosan kacskaringózott a sonkára éhes vevőkör.
A hazaiaknak sem kellett szégyenkeznie, hiszen a Bábolna Hús standja előtt is folyamatosan
álltak vásárlók. Ők általában a sonkában a legjobbak és ez most is bebizonyosodott, hiszen a
hagyományos ízek gyártója: a Bábolna Hús első
helyen végzett a darabolt sonka kategóriában,
megelőzve a másodikként végzett Adamik János
vállalkozását és a harmadik Temesvári Húst.
Az egész sonkák mezőnyében a Szalámi shop
vitte a prímet, másodikként Szilágyi Sándor végzett, harmadikként pedig Adamik János termékét regsiztrálták. Mangalica sonka kategóriában két díjat is osztottak:
a legjobb mangalica sonka a Bábolna Húsé lett, a második legjobb a Szalámi shop által készített mangalica sonka
volt. Szalámi kategóriában a legjobb ízű ternéket Stelcz és
fia készítette el, ők a sváb paprikás szalámi ízével diadalmaskodtak. Ebben a mezőnyben továbbá arany minősítést kapott a Szalámi shop szamár szalámija.
Különdíjak is születtek: arany minősítést szerzett az
amatőrök sonkája kategóriában Zajovics Béla, ezen túlmenően a kimagasló ízvilágú sonkákért vándorkupát nyert el
Mikovity Tibor, a Miko Hús képviseletében.
(Folytatás a 7. oldalon)

KREATÍV HÚSVÉTVÁRÁS A KÖNYVTÁRBAN

Március 26-án szombaton 9 órára várták a bábolnai
gyerekeket a könyvtárba, ahol húsvéti ünnepi készülődésban vehettek részt. Természetesen, a tavaszi szünet
idején a később ébredőkre is gondoltak, ezért egészen
délig lehetett tojást festeni és húsvéti koszorút készíteni az
intézmény munkatársainak: Vituska Ildikó, Molnár-Varga
Szilva és Dick Mónika segítségével. A könyvtárban erre a
foglalkozásra egy külön sarkot is berendeztek, ahol színezés, játék és nyuszi simogatás is várt az érdeklődőkre.
Dick Mónia könyvtárostól megtudtuk, igaz, csak maroknyi
létszámmal, de egy nagyon jó hangulatú, családias délelőttön vannak túl, melynek révén újabb állandó tagokkal
bővült a szerdai Kuckó foglalkozás is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
A megtárgyalandó napirendi pontok az Egyebekben
további hattal bővült, így tartalmas tanácskozás várt a
bábolnai képviselőkre március 31-én.
A két ülés között történt események beszámolója, a lejárt idejű határozatok és a bizottágok által hozott döntések
ismertetése nem érintette a napirendi pontokat, ezeket dr.
Horváth Klára polgármester ezúttal külön nem ismertette.
A képviselők a témákról informáltan ültek tárgyalósztalhoz.
A bizottsági üléseket követően pedig már korábban beszámoltak döntéseikről a grémium tagjai.
Az első napirendhez kapcsolódóan a polgármester tájékoztatást nyújtott a mentőállomás ügyében írt levélváltásról,
valamint arról, hogy a választ az OMSZ egy helyi magánszemély részére megküldte.
Egyhangú döntéssel támogatást kapott a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat beszámolója és éves programterve, melynek megvalósítására (bruttó) 400 ezer forintos finanszírozást nyújtott a testület.
Ezt követően a Komárom és Környéke Társulás beszámolójára került sor, melyben a szociális területeken való együttműködés, a belső ellenőrzés és az eb-befogás témáira is
rávilágítottak.
Nem változtak a térítési díjak a bölcsődei-óvodai étkeztetésben. Köztudott, hogy a bölcsődei ellátás ingyenes
Bábolnán, mely intézkedéssel a kisgyermekes családokat
támogatja az önkormányzat.
Jogszabályi előírások alapján készült el a város 2015.
évi közbeszerzési statisztikákról szóló összegzése, melyet
a testület az ülés alkalmával jóváhagyott. Az összegzést a
városvezetés internetes felületen is közzéteszi.
Sor került egy zártkörű meghívásos pályázat kiírására is.
Előzmény, hogy a szabadidőpark kialakítására a Barnamezős területek rehabilitációja című pályázaton vesz részt az
önkormányzat, ehhez szükséges a tervdokumentáció elkészítése, melyre maximum 12 millió forinttal számol a városvezetés. A pályázatra négy céget hívott meg a grémium.
Dr. Tóth Beáta megkezdte orvosi tevékenységét az 1.
számú házorvosi körzetben helyettesítő orvosként, miután
a Doktornő a betöltetlen orvospraxisok pályázatra szeretne
pályázatot benyújtani. A rendelés működtetéséhez számítógépet vásárolt a város, működőképessé tették a korábbi
számítástechnikai eszközt is, és egy EKG beszerzését is támogatta a grémium azzal a feltétellel, hogy a Doktornő majd
megvásárolja azt praxisába, annak megszerzését követően.
Hosszasan tárgyalta a képviselő-testület a Ritmus Oktató Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás tervezetét,
melynek előzménye, hogy a korábbi, öt évre szóló szerződés lejárt. Vitát szült a napirendi pont témája, legfőképpen a
finanszírozás kérdésében akadtak megoldandó problémák.
A művészeti intézmény vezetője további öt évre kérelmezte
a szerződés megkötését azért, mert a működési engedélyük megszerzésnek ez egyik alapfeltétele. A kormányhivatal felé az önkormányzattal kötött szerződést május végéig
kellene benyújtania az intézménynek, hangzott el az ülésen.
Vitát indított el az, hogy az önkormányzat minden évben
önállóan, a költségvetésében határozza meg a támogatási

összeget, valamint, hogy a Szabadidőközpontban évközben bonyolított rendezvények hangosításának költségeit
sem kívánta magára vállalni a városvezetés. A művészetoktatási intézmény szerette volna ezt is finanszíroztatni.
A zeneiskola korábban többször is jelezte, hogy a kisebb
összegű támogatás működésükhöz nem elegendő. Az önkormányzat a nézeteltérések miatt utánajárt annak, hogy az
iskola milyen egyéb – állami támogatásokat kap. Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a Kincstár közérdekű,
nyilvánosan elérhető adataiból tudható, hogy az intézmény
Bábolna esetében több mint 18 millió forintos állami finanszírozáshoz, Ács vonatkozásában pedig mintegy 22 millió
tételhez jut, mely összeget – valószínűsíthetően – az ácsi
önkormányzat is gyarapít még. A bábolnai önkormányzat
azonban egyéb kiadásokat is átvállal, hiszen az együttműködési megállapodás alapján a település biztosítja a zeneiskola működéséhez szükséges tantermeket, nem kérnek bérleti díjat, a rezsiköltségeket is a város költésgvetése
fedezi, a takarítást és az egyéb technikai feltételrendszert is
biztosítják számukra. Az iskolának jobbára a zenei oktatóit,
pedagógusait kell finanszíroznia. A testület úgy gondolta,
hogy a korábban megfogalmazott együttműködési megállapodás léphet érvénybe és vár aláírásra a zeneiskola vezetői részéről.
A folytatásban a térfigyelő kamerarendszer korszerűsítését tárgyalták a vandalizmus elkerülése érdekében, hiszen
a rongálás valós probléma a településen. A testület a kamerandszer már túlterheltnek tekinthető jelenlegi számítógépes központját cseréli le, és döntött további két kamera
beszerzéséről is. Ezekkel két korábban telepített régi kamera cseréjét oldja meg a városvezetés, mintegy másfél millió
forintból. A szelektív szemétgyűjtő szigetek esetében is él
a kamerás megfigyelés, ennek ellenére továbbra is akadnak olyan esetek, amikor eltérve a szabályoktól, a szelektív
hulladékgyűjtő sziget területére nem való kommunális hulladékot helyeznek el. Folyamatban van valamennyi sziget
bekamerázása, valamint egyéb intézkedésként akár bírsággal járó szabálysértési eljárást is kezdeményezhet az önkormányzat a szemetelők ellen.
Útfelújításra és kátyúzásra vonatkozó árajánlatokat is elbírált a testület. Áprilisban és májusban kátyúzásra kerülhet
sor, valamint aszfalttal látják el a Kőrisfa utcát és a Névtelen
utca egy – a temetőhöz vezető – rövid szakaszát.
A következő ülésen már akár közbeszerzés kiírásáról is
tárgyalhat a grémium, miután elfogadták a termálvíz tervezési költségvetésére vonatkozó árajánlatot. Elkészült ugyanis
a termálvíz és a gyógyvíz csőrendszerének engedélyezési
tervdokumentációja, ennek kivitelezésére vonatkozó költésgvetéseket készíttet el a város, hogy a közbeszerzés
kiírása, illetve azt követően majd nyáron a kivitelezés is
megindulhasson. A kiépítendő csőrendszerrel a víz a kúttól
elérhet a sportcsarnokig.
A műszaki ellenőrzésre vonatkozó árajánlatot is elfogadta
a testület, a megszavazott árajánlat a Bricoll Kft.-é, mely cég
1,7 millió forintért vállalta ezt a tevékenységet.
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A termálkutak elektromos áramellátása is szükséges a kivitelezéshez, így a villamosvezetékek kiépítésére 580 ezer
forint összeget kell fordítania a városnak.
Támogatta továbbá a grémium a strand és fürdő engedélyeztetési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó
árajánlatot, mely 7,4 millió+ ÁFA összegről szólt. Az önkormányzat vezetőinek reménye szerint ez a tervdokumentáció
is elkészülhet nyárra, a szabályozási terv is erre az időre
lesz hatályos, így ezt követően tudja benyújtani a város a
terveket, jövőre pedig belekezdhet az építkezésbe.
353 négyzetméter nagyságrendben minősíttetett át telkeket az önkormányzat, így téve forgalomképessé az ingatlanokat. Az intézkedés azt a célt szolgálta, hogy megállítsák a túlépítkezésket az Újhelyi utcában. Ezen túlmenően
a Kossuth utcában három ingatlan esetében módosítottak
házszámot telekmegosztás miatt.

KAMERÁINK FIGYELNEK...

BÁBOLNAI FÓRUM
A képviselő-testület Egyebekben közterülethasználati engedélyt adott ki egy magánszemély kérésére a Víztorony
utcába szólóan, majd a Bábolnai Televízió alapító okiratának módosítását is engedélyezték. Bábolnai cégek kérésére módosították a bábolnai Szabályozási tervet is, és sort
kerítettek a Szennyvízkezelő Kft. tőkerendezésére.
A ,,Barnamezős területek rehabilitációja” pályázathoz kötődően a Szabadidőparki projektet érintő területet rendezné
a város, melyhez a pályázat kötelező kellékét: a megvalósíthatósági tanulmányt is meg kell rendelnie az önkormányzatnak. A tanulmány 2 millió 950 ezer forintba kerül, de a
pályázatban elszámolható tétel.
A zárásban az Akácfa utcára vonatkozóan telekvásárlási
kérelemmel foglalkoztak.
Legközelebb április 28-án üléseznek majd a grémumi tagok.

MEGKEZDTE RENDELÉSÉT
AZ ÚJ HÁZIORVOS

Az itt közölt képen a Kisfaludy lakótelep térfigyelő kamerája által készített felvétel látható. Éppen egy műanyag
hordót helyez el valaki a szelektív sziget két tárolója közé,
mely nem oda való. A fotón szereplő bábolnai lakost az illetékesek azonosították és „post restant” visszajuttatták neki
a hordót.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek konténereire a szolgáltató egyértelműen ráírta, mit lehet azokban elhelyezni. A
konténerek mellé, vagy közé rakott szemetet nem szállítják
el, az rontja a városképet, adott esetben bűzt áraszthat, rágcsálók tanyájává válhat, fertőzések forrása lehet. A többi,
háztartásokban keletkezett hulladékot, lomot mindenkinek
módjában áll az erre a célra létrehozott hulladékudvarban
elhelyezni.
Bábolna Város Önkormányzata az elszaporodó illegális
hulladék elhelyezések miatt a település térfigyelő kamerarendszerének fejlesztésekor kamerákat helyezett el a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknél. Az esetleg előforduló szabálysértéseket a kamerák felvételei alapján kivizsgálják, az
elkövetőket azonosítják, és ellenük eljárást indítanak.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2016. április 25-én hétfőn 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.
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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 előjegyzésre van lehetőség
a 34/568-444-es számon, illetve email-ben is kérhet
tanácsot: doktortothbeata@gmail.com
Mobiltelefonos elérhetőségem:
20/561-0792 (hétköznap 8.00-16.00-ig)
Keressenek bizalommal!
Dr. Tóth Beáta
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idén immár hatodik alkalommal
valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért
szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.
Az idei szemétgyűjtési akcióra 2016. április 28-án
(csütörtökön) 8-15 óra között kerül sor.
A TeSzedd akció keretein belül a szervezők minden
résztvevő számára térítésmentesen biztosítják a kesztyűt
és a szemétgyűjtő zsákokat, és gondoskodnak az összegyűjtött szemét maradéktalan elszállításáról.
A jelentkezés egy egyszerű regisztrációhoz kötött,
amelyről bővebb információt a www.teszedd.hu oldalon
találnak. A regisztráció történhet csoportok létrehozásával, (iskolák és cégek számára) valamint egyénileg szintén a honlapon egy találkozási ponthoz való csatlakozással.
A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói is
részt vesznek a szemétgyűjtésben egy már létrehozott
csoporttal.
Bővebb információ: Horváth Ádám 34/568-405 valamint Nagy Károly 30/98-68-287 telefonszámain kérhető.
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„NE FELEDD EL, HOGY SZABADNAK SZÜLETTÉL”
NEMZETI ÜNNEP BÁBOLNÁN

Bábolna Város Önkormányzata az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett központi megemlékezését a Szabadidőközpontban tartotta március 15-én.
A megjelent közönséget Vituska Ildikó, a Bábolna Városi
Könyvtár, Művelődési és Sportközpont vezetője köszöntötte, majd az Anonim drámacsoport állt színpadra. Műsoruk
furulyaszóval vette kezdetét. A verses-zenés előadásban a
hazaszeretet, a tizenkét pontban megfogalmazott nemzeti
akarat, a márciusi ifjak szabadságvágya, a magyar nemzet
összetartozását is jelképező szimbólumok, és Petőfi Sándor
Talpra magyar-ja is felcsendült.
„Ne feledd el, hogy szabadnak születtél”, idézte ünnepi
beszédének kezdetén Veresné Szkocsek Mária alpolgármester, aki úgy fogalmazott, ez a gondolat az, ami ma is aktuálissá teszi a 168 éve történteket. Az ünnepi beszéd után
még folytatódott az Anonim Drámacsoport műsora, akik
végszóként a háromszínű magyar lobogó alatt énekelték
hazaszeretetről szóló dalukat.
A megemlékezés ezt követően a város temetőjében folytatódott, itt a Cseperedők néptánccsoport tagjai népdalokat,

katonadalokat énekeltek, majd a megjelentek a bábolnai
csatában hősi halált halt honvédek tiszteletére koszorúztak.
A megemlékezés következő helyszínén, a Hősi kapunál a
bábolnai harsonások szólóját követően helyezték el az emlékezés koszorúit a város vezetői, a helyi intézmények és
civil szervezetek, pártok képviselői, majd a bábolnai csata emlékművénél is lerótták tiszteletüket a megemlékezés
résztvevői.
Nemzeti ünnepünk alkalmából március 11-én tartotta
megemlékezését a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Kollégium
és Szakképző Iskola a Ménesbirtok kamaraszínházában. A
diákok és tanáraik rendhagyó módon emlékeztek meg az
1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Az előadást színházi formába öntötte az iskola, a színpadi
alakítás modern hangvételben közvetítette a magyar történelem fontos eseményének fordulatait, jelképeit. A műsort
a kilencedikes évfolyamosok adták.

NŐNAPI ZENÉS AJÁNDÉK

Március 8-án városunk önkormányzata a Szabadidőközpontba invitálta lakosainkat nőnap alkalmából, ahol
Soós Gábor GYÖK polgármester köszöntötte a város
hölgy lakóit.
A fiatalember beszédében nagy tisztelettel szólította meg
a bábolnai hölgyeket, asszonyokat. Montesquieu bárót
idézve tette fel a kérdést: „Vajon a természet törvénye aláveti-e a nőt a férfinak?” A választ is Montesquieu adja: „Nem.
A természet sosem hozott ilyen törvényt. Az uralom, melyet rájuk gyakorolunk, valóságos
zsarnokság. Ők is csak azért törődnek bele, mert szelídebbek, tehát
emberségesebbek, és okosabbak
nálunk.” Majd így folytatta: „nem
gondolom, hogy ebben az idézetben bármiféle túlzás is jelen lenne,
sokkal valószínűbbnek tartom azt,
hogy ezt mi, férfiak nem vagyunk
képesek bevallani magunknak. De
én tudom, hogy legbelül mindenki tudja, szüksége van egy nőre.

Hogy ez a bizonyos nő az anyja, a felesége, vagy a lánya,
nem számít. Csak találkozzon azzal a résszel, ami kiegészíti
őt.
A nők napjának megünnepléséhez 1910. után számos ország csatlakozott. Magyarországon 1913 óta ünnepelhetjük
a Nemzetközi Nőnapot március 8-án. Az ünnep e napra kerülésének apropója a New York-i textilmunkásnők 1857-es
lázadása, amikor negyvenezer munkásnő egyenlő bérért,
rövidebb munkaidőért sztrájkolt.
Az ünnepi szórakoztató műsort
megelőzően a Bábolnai Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat tagjai a
település legidősebb és legfiatalabb
hölgy tagját is köszöntötték, így virág járt Kiss Jánosnénak és Horváth
Anna Sárának is. A bábolnai nőnapon Pintér Tibor színművész, énekes műsorának tapsolhatott a szép
számú közönség, melyben túlnyomórészt a szebbik nem képviselői
foglaltak helyet ünneplésük okán.
www.btv.hu
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JÓ HELYEN A BÖLCSŐDÉBEN…

Tizenkét fővel, egy csoporttal működik Bábolnán a bölcsődei szolgáltatás, amit azok a kisgyermekes édesanyák
vehetnek igénybe, akik munkaviszonnyal rendelkeznek és azt igazolni is tudják. Városunkban a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményébe azokat a gyerekeket vehetik fel, akik bábolnai állandó lakcímmel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkeznek. A helyi tendencia az, hogy tizennyolc hónapos kortól veszik fel a csöppségeket.
A bölcsődei elhelyezés kérdése minden családban aggodalmakat is szül. Sokan úgy tekintenek a bölcsődékre,
mint a nagy Mumusra, a bölcsődébe adott gyermek szüleit
pedig gyakran a környezetük is könnyen elítéli. A gyermek
érzelmi és értelmi fejlődésének fő stimmulálója a szeretetteljes családi légkör, amit a bölcsőde nem pótolhat, viszont
a kezdeti életszakasz nehézségeiben a szülők segítségére
lehet, támogató szerepet lát el a gyermeknevelésnek nevezett nagy, élethosszig tartó feladatban.
A bábolnai kisgyermekes szülők azonban jó helyen tudhatják a helyi bölcsődében csemetéiket, miután az intézményben magas színvonalú nevelői, gondozói munkát végeznek, és az intézmény felszereltségére sem lehet panasz.
Martonosiné Hegegy Mária, a Szászorszorszép Óvoda
és Bölcsőde bölcsődei intézményének szakmai vezetője
elmondta: a törvény szerint a kicsiket húsz hetestől három
éves korig bezárólag vehetik fel a bölcsődék, Bábolnán
azonban az eltérő életkori sajátosságok miatt legkorábban
csak 18 hónapos csemetéknek biztosítanak helyet intézményük egyetlen csoportjában. Fontos változás, hogy az
édesanyák már a GYED és a GYES folyósítása mellett is
dolgozhatnak, akár teljes munkaidős állásban is, így nem
kérdés, hogy a helyi bölcsődei szolgáltatás is teljes létszámmal, a lehetséges tizenkét fővel működik.
A vezető elmondta, ha új igény merül fel, akkor egy bizonyos ideig várnia kell a szülőknek. Hosszas várólistára
azonban nem kell gondolni, mert korábban is akadt már
megoldás arra, hogy szükséges esetben férőhelyet biztosítsanak. A nagyobbacska bölcsődések ugyanis két és fél
éves korukban már átléphetik az óvoda küszöbét, feltéve
persze, ha már szobatiszták.
A beiratáskor szükség van egy friss orvosi igazolásra,
mindkét szülőtől munkáltatói igazolásra, érvényes lakcímkártyára.

FELHÍVÁS

A BÁBOLNAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBE
TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményben
2016/2017-os nevelési évre a beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2016. április 20-án szerdán 7–15 óráig
2016. április 21-én csütörtökön 7–15 óráig

Az óvodába a 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus
31. között született gyermekek jelentkezését várják,
valamint azokét a gyermekekét, akik még nem jártak
óvodába,de 3. életévüket 2016. augusztus 31-ig betöltik. A bölcsődei férőhelyekre a 2014. szeptember 1.
és 2015. május 31. között született gyermekek előjegyzését, beíratását várják.
A beíratáskor az alábbi köziratok bemutatása szükséges: A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(születési anyakönyvi kivonat); lakcímet igazoló hatósági igazolvány; TAJ kártyája. A szülő személyi azonosító
hatósági igazolványa; lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

TAVASZI BABARUHÁK A BÖRZÉN

A március 12-ei, második baba-mama börze is sikert aratott. A kilenc órakor
megnyílt szombati vásárban tavaszi kisruhákat, babajátékokat és lábbelit is találhattak a kisgyermekes szülők, ráadásul mindent alku alapon sokkal olcsóbban.
A Szabadidőközpontban megtartott börzére sokan kisgyermekkel érkeztek,
mert a nagyobbacskákat játszóház is várta.
Takács Lilla szervezőtől megtudtuk, hogy ezúttal kevesebb asztalon biztosítottak helyet, egyetlen állványt engedélyeztek és az árusított ruhaneműk kategóriáinak kiírását is kérték.
A börzén árusító bábolnai anyukákon túl a környékből is érkeztek
édesanyák a családjukban már
kinőtt holmikkal. Az alkalommal a
szervezők adományokat is gyűjtöttek, ezt a helyi családsegítő
szolgálat segítségével juttatják tovább oda, ahol arra szükség mutatkozik.
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TIZEDSZERRE TÉRT VISSZA A BÁBOLNAI SONKAFESZTIVÁL harmonikása világzenével szórakoztatott, Jolly és Suzy kon(Folytatás a 2. oldalról)

A sonkaverseny izgalmát a vásári forgatagban található
ízekkel lehetett elterelni, keresett portéka volt a kürtőskalács, a házi rétes és a lepény is.
A kétnapos sonkafesztivál színpadán megállás nélkül váltották egymást a produkciók, mindenféle műfajban. Műsorozott például Boka és a Klikk Rock&Roll zenekar, volt Salsa
táncbemutató a győri El Paso tánciskola jóvoltából, láthatott
Country táncbemutatót is a közönség, a Megarox Társulat
Operett kavalkáddal érkezett, a Győri Accodeon együttes 13

certjén pedig népes tömeg mulatott. A helyiek közül a Cseperedők Néptáncegyüttes is tőlük megszokott módon nagy
sikerrel adta elő műsorát. Volt tombolasorsolás is, húsvéti
sonka fődíjjal, a színpadmesterséget Gyurcsík Tibor vállalta.
A két nap során ezres nagyságrendben talált látogatóira a
tizedik sonkafesztivál.
Debreczeni Tibor szervező ígérete szerint a füstölt illatú
esemény jövőre is visszatér, színesítve a bábolnai rendezvények sorát, és piacot teremtve a minőségi füstölt hústermékek egész sorának.

BÁBOLNÁN FORGATOTT A GASZTROANGYAL STÁBJA

Borbás Marcsi műsora Bábolnára látogatott. A Sonkafesztivált megelőzve a Gasztroangyal című televíziós magazin
stábja először Debreczeni Tibornál, a Bábolna Hús tulajdonosánál forgatott március elsején, majd késő délelőtt az
Idősek Klubjában gyújtottak az edény alá. Borbás Marcsi
segítségére voltak Buza Gézáné és Koncz Józsefné klubta-

gok, akik nagy rutinnal vették kezükbe a fakanalat. Borbás
Marcsi velük együtt készítette a bábolnai vonatkozású kukoricás puffancsot, a főzés közben Soós Józsefné pörgette a
rokkát, ami egyfajta időutazásba csábította a stábot is.
Ebédet követően a forgatócsoport és a népszerű műsorvezető a rögtönzött bábolnai termelői piacra is kilátogatott,
mely látványosság a város életének egyik havonta visszatérő, újító szolgáltatása. Borbás Marcsi elismerően szólt a
piac kapcsán. Az egyik standnál felállított rögtönzött konyhában a győrszentiváni termelő fürjéből készült egy spenótos különlegesség. Ezt követően az Ötösfogat étteremben
folytatódott a főzőcske, ahol kakashere pörkölt volt a megfőzendő csemege, mely köztudottan helyi sajátosság. Március 2-án a Ménes nevezetességei és az Arborétum volt a
műsoron, itt is forgatott a stáb.
A Gasztroangyal műsor nem csupán egy egyszerű főzőműsor, hiszen bemutatja és ezáltal felkarolja a felkeresett
települések értékeit, kultúráját és helyi arcait. Örömteli, hogy
Bábolna is a kiszemelt települések egyikeként az érdeklődés középpontjába került. Ez a helyiek büszkesége lehet…

LEGKÖZELEBB SÜLTKOLBÁSZ
IS ILLATOZIK MAJD A PIACON

Fürjtojás, füstölt áru, sajt, szörp, lekvár és kézműves termék ismét volt a teremelői piac palettáján, mely a tavalyi évhez hasonlóan
idén is a minőség jegyében folytatódik. A márciusi piacnapon a
gyerekeknek is kedveztek, hiszen az előzetesen – a húsvét témakörében – meghirdetett rajzpályázatuk eredményhirdetését is itt
tartotta meg a piacot szervező Bábolnai Hölgyek Egylete.
Antos Zsófia szervezőtől megtudtuk: a piac létrejöttének pozitív
a visszhangja. A folytatásban pedig újításokra is számíthatnak az
idelátogatók. Tőle megtudtuk, akár már a következő hónapban
sült kolbászt is lehet majd csemegézni a bábolnai termelői piacon,
mely ugyancsak egy kiváló közösségi élmény lehet mindenki szám á
ra.
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KÖNYVTÁRUNK SOKRÉTŰ
SZOLGÁLTATÁSOKKAL
A könyvtár legfőbb
szolgáltatása a könyvkölcsönzés, a helyiek
mintegy 22 ezres állományból válogathatnak olvasnivalót számos témakörben.
A helyi könyvtárban
szabadon lehet internetezni, az internetet
nem ismerők pedig
segítséget kapnak az ittdolgozó munkatársaktól. E mellett
az olvasóteremben folyóiratokat is találhatnak az olvasók. A
legkisebbek számára gyermekkuckó foglalkozásokat hívtak
életre az olvasás népszerűsítése érdekében, és habár csekély rá az érdeklődés, de a bringakönyvtár szolgáltatást is
fenntartják az Olvasók teljes körű kiszolgálása érdekében.
Vituska Ildikó megbízott intézményvezető elmondta, a
kölcsönzés beiratkozásköteles, de a beiratkozás díjmentes.
A kiszemelt könyvet egy hónapig birtokolhatja az olvasó. A
kézikönyvek: a lexikonok, itt sem kölcsönözhetőek. A választék bővítését egy elkülönített keretből finanszírozza a
könyvtár a helyi igények alapján. Az állománybővítés és a
selejtezés is folyamatos. Ildikó azt is kiemelte: nagy cél az,
hogy a fiatalokat is falaik közé csábítsák, hogy biztonságosan és hasznosan tölthessék el szabadidejüket a könyvek
és egymás társaságában.
– Az intézmény keddenként baba-mama klubot indít, a
gyermekkuckó foglalkozások pedig a jövőben is folytatódnak, tudatta Vituska Ildikó, aki hozzátette: korábban a nyári
termelői piacalkalmakon is kitelepültek, és a baba-mama
börzén játszósarokkal képviseltette magát a könyvtár. Ezeket a jó szokásokat továbbra is megtartják. A közeljövőre
a költészet napjához igazodva pedig rendezvénnyel is készülnek, hiszen versíró és versmondó versenyt is hirdettek.
A jövőben író-olvasó találkozókat is terveznek, melynek egy
konkrét állomása lesz Závada Péter május 5-ei látogatása.
A könyvtár belső elrendezése egyre otthonosabb, a külső
felújítás is most zajlik, tehát az intézmény fejlődése folyamatos.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Bábolna Város Önkormányzata
(2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.)
Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a 2016. szeptember 9-10-én megrendezésre kerülő
XVIII. Kukorica Fesztivál rendezvénysátrában
és annak öt méteres környezetében történő,

meleg- és hidegkonyhai
vendéglátói tevékenység ellátására.
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthető a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
illetve letölthető a www.babolna.hu honlapról.
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„...SZERETNÉNK MEGTARTANI
A JÓ SZOKÁSOKAT...”
BEMUTATJUK DICK MÓNIKA KÖNYVTÁROST

– Miért éppen a könyvtár irányában
tanultál tovább? Mi volt az indíttatás
oka? Hol végeztél?
Már gyermekként is szerettem olvasni, de ami leginkább megfogott
tanulmányaim során is az információkeresés és tudásmenedzsment volt,
így tanulmányaim során is leginkább
ezeket a tantárgyakat kedveltem, illetve kedvelem. Szabadidőmben is nagyon szeretek böngészni, különböző
témákban kutatni, keresni. Diplomámat a Nyugat-magyarországi Egyetem
informatikus könyvtáros szakán szereztem információbróker szakirányon.
Jelenleg szintén ezen az egyetemen
tanulok, immár mesterképzésen, ezúttal információ- és tudásmenedzser
szakirányon.
– Észak-komáromi vagy, hogyan találtad meg az utat a bábolnai könyvtárba? Miért gondoltál arra, hogy pályázol?
Fontos volt számomra, hogy szakmán belül helyezkedjek el, így folyamatosan böngésztem a különböző
álláskereső portálokat, illetve keresőmotorok segítségével próbáltam állást találni. Így akadtam rá a bábolnai
könyvtár pályázati felhívására. Úgy
gondoltam, megéri a buszozást, hogy
végre szakmailag is fejlődni tudjak,

gyakorlati tapasztalataim is legyenek a
tanult szakmában.
– November óta a könyvtárban dolgozol. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél? Milyen az új közegben a munkatársaiddal való viszonyod?
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen minden kollégám rendkívül kedves, és hamar be tudtam illeszkedni. Őszintén remélem, hogy ez
a továbbiakban is így marad, és méltó utódja leszek Piroskának, az előző
könyvtárosnak. Részemről igyekezni
fogok, hogy mindenkivel megtaláljam
a közös hangot és ezen felül az olvasókkal is jó viszonyt alakítsak ki. Igyekszem majd mindenben segítségükre
lenni, illetve kéréseiknek eleget tenni.
– Milyen új ötletekkel tudsz javítani
a könyvtár helyzetén? Te mit tennél,
hogy a szolgáltatások köre még jobbá váljanak?
Mindenképpen szeretnénk megtartani a jó szokásokat, így az intézményvezető Vituska Ildikó által elkezdett Kuckó foglalkozásokkal szeretnénk minél
több gyereket bevonzani a könyvtárba.
Emellett, szeretettel várom a szakdolgozókat is, mivel úgy gondolom, segítségükre lehetek, főként kutatásmódszertanban, külföldi adatbázisokban
való keresgélésben, ezek elérésében.
Nem csupán a könyvtár fizikailag is jelenlévő állományából való kiszolgálás
lesz a célom, hanem az is, hogy minden könyvtárlátogatónak a segítségére tudjak lenni, adott esetben külső
forrásokat, elektronizált dokumentumokat, adatbázisokat, digitalizált gyűjteményeket is igénybe véve. A jövőben
szeretnék létrehozni egy weboldalat is
a könyvtár részére, amely segítségével
még naprakészebb információkhoz
juthatnak majd az érdeklődők.
– Mit csinálsz a szabadidődben?
Szabadidőm nagy részét jelenleg kitölti az egyetem és a szakdolgozatomhoz kapcsolódó önkéntes munka. Az
első szakdolgozatomban remekül tudtam kamatoztatni tanulmányaim során elsajátított kutatási készségeimet,
hiszen családfakutatásban írtam terjedelmes dolgozatot. A címe: Amikor
az alma messze esik a fájától, avagy

a genealógiai kutatás nehézségei és
leggyakoribb forrásai a mai Magyarország és Szlovákia területén. Dolgozatom elméleti fejezeteiben tárgyalt
források használhatóságát saját családfám elkészítésével bizonyítottam. A
magánéletemre is nagy hatással volt
ez a munka, hiszen élő rokonokat találtam meg Izraelben, akikkel azóta is
tartjuk a kapcsolatot. Így érkeztem el a
második szakdolgozatig, amikor is az
ősök iránti érdeklődésből ellátogattam
a komáromi zsidó hitközség Spitzer
Béla Könyvtárába, majd arra gondoltam, hogy nem szabad feldolgozatlanul hagyni ezt az értékes állománnyal
rendelkező kis könyvtárat. Önkéntes
munkaként ezért újból nagy fába vágtam a fejszémet, és belekezdtem a
könyvtári állomány feldolgozásába,
valamint tervbe vettem egy ingyenes
forráskódú integrált könyvtári rendszer
bevezetését is.
– Milyen tervekkel nézel a jövőbe,
mit szeretnél megvalósítani, elérni?
Szeretnék utazni, megismerni új dolgokat, új embereket, világnézeteket.
Ha tehetném, megnézném több ország könyvtárát is, hiszen fontosnak
tartom a kollégákkal való tapasztalatcserét, nemzeti és nemzetközi szinten
egyaránt. Korábban már részt vettem
egy nemzetközi International Librarians Network (http://interlibnet.org/)
névre hallgató programban, melynek
a célja a különböző országokból származó könyvtárosok tapasztalatcseréje
a közösségi oldalak és egyéb infokommunikációs eszközök használatával. A
programban egy Kanadából származó, de jelenleg Magyarországon élő és
dolgozó könyvtárossal sikerült összeismerkednem, aki idén januárban ellátogatott Bábolnára is.
www.btv.hu
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RÉGI OVISOK RANDEVÚJA

Baráth Gáborné óvodapedagógus a tavaszi szünetet kihasználva március 29-én ismét egy játékos, múltidéző találkozóra invitálta régi óvodásait. A Méhecskés csoport melegszívű óvónénije minden évben szeretettel látja vendégül
a keze alatt felcseperedett gyermekeket, akik szívesen térnek vissza szeretett csoportszobájukhoz, játékaikhoz. Idén
nagyrészt második-harmadik osztályosok látogattak el a találkozóra, de a nagyobbak sem feledkeztek meg a kedves
meghívásról.
Kati néni szerint a játék minden korosztály életében fontos
szerepet tölt be, legyen a gyermek elsős, vagy akár hetedikes. Az immár büszke iskolás lurkók ugyanolyan lelkesedéssel vették birtokba például a babakonyhát és az udvar
játékait, mint hajdanán.
A játék után természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan, nosztalgikus hangulatú beszélgetés sem maradt ki a
sorból, felidézve az ovis kirándulások, színházlátogatások
felejthetetlen élményeit. A kellemes társalgást süteménynyel és a pótolhatatlan ízű óvodai teával tették teljessé.
Hamar eltelt a délelőtt, a gyermekek nehéz szívvel vettek
búcsút jóságos óvónénijüktől. Kati néni a hétköznapok során sem feledkezik meg régi óvodásairól, a városban összefutva mindenkivel szívesen vált pár szót, jövőre pedig ismét
szeretettel várja valamennyiüket egy játékos, múltidéző délelőttre.

A CSÉMI ÓVODA JÁTSZÓTERET
ÉPÍT A BÁLI BEVÉTELBŐL

Egymillió kettőezer forintot fordíthat eszközfejlesztésre
a csémi óvoda, miután ez az intézmény lett az idei járási
bál nyertese. A jótékony célú bál szervezője a Komáromi
Járási Hivatal vezetője, Molnárné dr. Taár Izabella. A március 11-én, Csémen megtartott átadó ünnepségen Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is megjelent és a
gyermekek nyelvén magyarázta el a támogatás lényegét.
Korábban a nagyigmándi, majd az almásfüzitői óvodába
került a felajánlás.
Dián Erzsébet csémi polgármester örömmel üdvözölte a
jótékony felajánlással érkező vendégsereget. Mint elmondta: szándékuk szerint kiegészítik az elnyert összeget, és komoly fejlesztésbe fognak az itt cseperedő tizenhat óvodás
örömére. A támogatásból megújul majd az intézmény udvara és kültéri játékokat is vásárolnak.
A pénzadományt jelképesen egy nagy utalványon adta
át a gyerekeknek Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési
képviselő. A csémi óvodások műsorral lepték meg a vendégeket, így közvetítették hálájukat a leendő óvodai játszótérért cserébe.
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NYUSZIVÁRÁSBAN AZ ÓVODÁSOK
Kiscsibe, fehér nyuszi, pirosra festett tojás és locsolóvers
is volt a Százszorszép Óvodában a húsvéti készülődés
részeként, mely mindig fontos momentum az intézménybe járó csöppségek körében. A csoportszobában kezdődő március 23-i eseményen a kicsik nagy örömmel fogták
körbe a kis pihés csibéket, a nyuszi simogatásnak is nagy
sikere volt, a fiúk pedig jól boldogultak a nagy feladattal,
hiszen hiba nélkül, magabiztosan szavalták a tojásváró locsolóverset.
A piros tojás kiosztása nem maradt el, a lányok sütit is
kínáltak a hangos locsolóseregnek. A húsvétvárás az udvaron a tojáskeresések hangulatával folytatódott, igaz a kicsinyeknek sokáig nem kellett kutakodni, hiszen az óvónők
csokoládét rejtő csomaggal lepték meg a gyerekeket.

FELHÍVÁS
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2016. április 14. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2016. április 15. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet
elbírálni.
Körzeti általános iskola: Bábolnai Általános Iskola
2943 Bábolna, Toldi Miklós u. 24.

TÁJÉKOZTATÓ A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
FELVÉTELI KÖRZETÉRŐL
031895 (OM azonosító) Bábolnai Általános Iskola
2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 24.
Bábolna, Bana 5-8. évfolyam esetén

031895 (OM azonosító)
Bábolnai Általános Iskola (banai telephelye)
2944 Bana, Jókai Mór utca 31., 36.
Bana 1-4. évfolyam esetén
A beíratás helye: 2943 Bábolna, Toldi Miklós utca 24.
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SZAKMAI KITÜNTETÉST KAPOTT DR. MÁTRAY ÁRPÁD

Dr. Mátray Árpádot legtöbben az állatgyógyászatban többféle alternatív gyógymód használatáról ismerik, melyek közül talán legismertebb a homeopátiás gyógyászati tevékenysége. Ehhez hasonlóan előszeretettel alkalmazza az Indiából származó ayurvéda gyógymódot is, amiért
nemrégiben Dhanvantari díjat vehetett át, egyedüliként, mint állatorvos.

Dr. Mátray Árpád bábolnai állatorvos felesége betegsége révén találkozott az akkupunktúrával, majd később a
homeopátiával. Elmondása szerint a megtisztelő díj is a
homeopátiának köszönhető, hiszen valamikor 20 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatosan tartott egy előadást a témában,
ami fontos ismerettséget hozott számára. Az előadást követően megismerkedett egy férfival, aki humán célra Indiából származó ayurvédikus gyógyászati szereket alkalmazott. Invitálására 2011-ben dr. Mátray Árpád Indiába utazott,
hogy megnézze az állatgyógyászatban ott használatos
ayurvédikus szereket, illetve, hogy kiválassza, hogy ezek
közül melyek lehetnek azok, melyek Magyarországon is alkalmazhatóak volnának.
Az állatorvos Indiában – annak természetes közegében
ismerkedett az ayurvédikus gyógyszerek készítésével és
magával a gyógyászati móddal is. Tőle megtudtuk: az ayurvéda két szóból áll, az ayu életet jelent, a véda tudományt,
az ayurvéda így tulajdonképpen az élet tudományát foglalja
magába, ami nem csak a gyógyszerek bizonyos mértékű

FELVIDÉKI LÁTOGATÁS

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete képviseletében
március 13-án a felvidéki Köbölkútra látogattunk. A településen ezen a napon tartották a március 15-i megemlékezést, melynek során a község központjában kopjafát állítottak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére.
A kopjafán, melyet a Csemadok köbölkúti alapszervezete
állíttatott, ez a felirat olvasható: „Tisztelet a bátraknak!”
„E kopjafával arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy
Felvidéken is érjen végre véget a gyűlölködés és széthúzás, a hazaszeretet tartson össze bennünket, adjon nekünk
erőt a továbbiakban is szabadnak lenni, kiállni saját magunkért, magyarságunkért“ – hallhattuk Bolya Dudás Anitától,
a Csemadok köbölkúti alapszervezete elnökétől. Ezeket a
szavakat szűkebb és tágabb környezetünkben is érdemes
lenne megfontolni!
A köbölkúti asszonykórus, majd a Stampay János Alapiskola diákjainak előadása után Csáky Pál, európai parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet. Többek között

adagolását jelenti, hanem egyfajta életformát is. Az állatgyógyászatban dr. Mátray Árpád a különösen problémás
esetekben él az ayurvéda adta lehetőségekkel, szerekkel,
melyeknek lényege, hogy főként gyógynövény alapú készítmények, így 8-10, vagy akár 12 féle gyógynövény is lehet
egy szerben.
A Dhanvantari díj az Indiai Nagykövetség és a Magyar
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány közös díja, amelyet azok
a kiváló szakemberek kapják, akik az elmúlt években, évtizedekben kimagaslóan sokat tettek az Ayurveda, India
5000 éves gyógyászati rendszerének hazai megismertetése
érdekében. A díjat 2011-ben alapították, majd először 2012ben ítélték oda. A bábolnai homeopata állatorvos tavaly
szeptemberben lett a díj birtokosa.
Dr. Mátray Árpád elévülhetetlen érdemeket szerzett az
ayurvedikus állatgyógyászati készítmények, és az ayurvéda
gyógyászat hazai bevezetésében az állatorvosi egyetemen
általa indított alternatív állatgyógyászati kurzus keretében
történő oktatásával, számos fórumon előadások megtartásával, az országos szinten közvetítő Kossuth Rádió reggeli
mezőgazdasági műsorában a termékek gyakorlati felhasználásának ismertetésében, mellyel hozzájárult a végzett
állatorvos-hallgatók és a gyakorló gazdálkodók szakmai
eszköztárának szélesítéséhez, a fogyasztóvédelmi, és környezetvédelmi szabályozásoknak való jobb megfeleléshez.
Szerzője és szerkesztője több, az alternatív állatgyógyászattal és ökológiai gazdálkodással foglalkozó egyetemi
tan- és szakkönyvnek.
Számos szakmai elismerés és kitüntetés mellett Dr. Mátray Árpád lehetett az első állatorvos, aki a Dhanvantari díjat
átvehette.

arra figyelmeztetett, hogy egy-egy nehéz pillanatban nem
szabad megijednünk, hiszen Világosnál is jött szembe 200
ezer kozák és 160 ezer reguláris osztrák, és le kellett tenni
egy időre a fegyvert, de a lelkek nem törtek meg, ebből lett
a kiegyezés és a 19. század végi felemelkedés, a jövő.
A Himnuszt követően a megjelentek koszorúkkal tisztelegtek a kopjafánál a hősök emlékének.
Az ünnepi műsor folytatásaként a községi kultúrházban a
komáromi Boráros Imre Színház bemutatta Csáky Pál Hit és
hűség című színpadi játékát, mely az 1889-1989-es évekbe
adott történelmi visszapillantást. Befejezésül a Stampay János Alapiskola irodalmi-zenés összeállítását láthattuk.
A köbölkúti asszonykórus, valamint a Stampay János
Alapiskola Rozmaring néptánccsoportja az „Égigérő Fa”
rendezvény keretében már járt Bábolnán. Látogatásunk
célja az is volt, hogy fenntartsuk és szorosabbra fűzzük a
kapcsolatot a felvidéki településsel, valamint, hogy együtt
emlékezzünk velük az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire.
Rombauerné Lovas Tünde
www.btv.hu
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Kedves Olvasó! Amikor Ön kézbe veszi ezt a lapszámot, már túl leszünk április elsején. lehet, hogy „áldozatként”, lehet, hogy tréfacsinálóként
Április elseje a bolondok, pontosabban a bolondság és a tréfálkozás napja. Bolondok napján sok minden megengedhető, így nem
illik megsértődni sem a jópofa, sem az ízléstelen tréfákon.
Persze, mindennek megvan a határa, így a bolondozás durvaságba torkollása semmiképpen sem tűnik mulatságosnak annak, akivel
április bolondját járatjuk. Ám a jól irányzott poénok frissítően, élénkítően hathatnak az emberre. Amennyiben bolondozásról van szó,
nézzük meg, hogy honnan is eredeztethető ez a nem hétköznapi ünnep.
Veresné Szkocsek Mária

ÁPRILIS BOLONDJA
Április bolondja az, akit általános népszokás szerint április 1-jén tréfásan átvernek, akivel a bolondját járatják, megtévesztik, hogy aztán jól kikacagják. Az áprilisba
küldés elterjedt szokás Európa-szerte.
“Április bolondja, május szamara…!”

A BOLONDOK NAPJÁNAK EREDETÉRŐL…
A szokás eredete rendkívül homályos, de
az elfogadott feltételezések szerint szorosan kötődik a tavaszváró, tavaszköszöntő
ősi ünnepekhez. Egyesek szerint a bolondozás az áprilisban jellemző kiszámíthatatlan időjárásra való utalásként került a
hagyományok közé.Az áprilisi tréfálkozás
eredetének magyarázatát egyesek szerint
Franciaországban kell keresnünk. A régi
francia naptár szerint ugyanis az új esztendő április 1-jén kezdődött. Ezen a napon ősi
szokás szerint az ismerősök ajándékokkal
lepték meg egymást. IX. Károly francia király 1564-ben azt a rendeletet hozta, hogy
az esztendőnek onnantól fogva január
1-jén kell kezdődnie. Így az ajándékozások
időpontja is áttolódott január elsejére, de a
régi évkezdet még sokáig kísértett az emberek emlékezetében .Eleinte még április
1-jén is küldözgettek ajándékokat egymásnak, majd az április elseji ajándékozgatás
átalakult: értékes meglepetések helyett inkább tréfákat küldtek, s végül kialakult az a
szokás, hogy a hamis évkezdetet hamiskodással, vagyis bolondozással ünnepelték
meg. Egyes források az ókori Saturnaliák
folytatásának tekintik április elsejét, amikor
a féktelen vidámsággal megült ünnepen
úr és szolga egy napra szerepet cserélt.
Mások szerint a szokás valóban az ókori
Rómából származik, de a szabin nők elrablása ihlette: a szabinokat ugyanis az áprilisi Neptun-ünnepre hívták Rómába, hogy
aztán becsapva őket elragadják lányaikat
és asszonyaikat.Egy másik magyarázat
szerint a szokás a húsvéti passiójátékokból ered. A naiv, népies misztériumokban
Krisztust pere során Kajafástól Pilátushoz,
innen Heródeshez, majd megint Pilátushoz
küldözgetik. Az április 1-jei bolondozásnak
még lélektani hátteret is kerítettek: a beugratás nyomán támadt káröröm a hatalom
és a nagyság érzését kelti a tréfacsináló12
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ban. Az ember évente egyszer áthághatja,
átlépheti a szigorú normákat, tudatosan és
büntetlenül manipulálhat, miközben még
örömet is szerez magának.

A LEGRÉGEBBI TRÉFÁKRÓL…
Talán az egyik legrégebbi tréfát Toulouse
grófja, XIV. Lajos francia király fia eszelte ki.
Áldozatul Gramont márkit választotta. Március 31-ének éjszakáján, mialatt a márki
aludt, a gróf cinkosaival kilopatta a ruháit.
Minden egyes darabot felfejtettek, majd
újra összevarrtak, de szűkebbre. Reggel a
márki fel akarta húzni a nadrágját, de nem
fért bele. Riadtan nyúlt mellénye után, ám
nem tudta begombolni. Ugyanígy járt a
kabátjával is. Javában küszködött, amikor
rányitotta az ajtót az egyik cinkostárs: „Az
istenért, márki, mi történt önnel? Egészen
meg van dagadva!” A márkiról gyöngyökben hullt a veríték, hogy miféle furcsa és
borzasztó betegség üthetett ki rajta. Orvosért futtattak, az orvos pedig – aki szintén
beavatott volt – megvizsgálta, receptet írt
és gondterhelten távozott. Elszaladtak a recepttel a gyógyszerészhez, aki visszaküldte, hogy nem érti. Nem is érthette, mert ez
volt ráírva latinul: „Accipe cisalia et dissue
purpunctum”,vagyis „Végy ollót, és vágd
fel a mellényedet!”
Hogy a márki miképp reagált az ugratásra, azt ma már nem tudhatjuk. Az viszont
örök érvényű igazság, hogy másokon nevetni könnyebb, mint magunkon.
Az ugratás ártatlan formája volt az is,
amikor az áldozatot galambtejért, szúnyogzsírért, kakasfogért, szárított hóért küldték
a boltba. A sajtó megjelenése azonban új
lehetőségeket nyitott az ugratások előtt, a
brit lapokban már a 18. századtól szinte
üzemszerűen űzték az április 1-jei tréfákat.
1798-ban például valamennyi újságban
feltűnő hirdetés tudatta: április 1-jén soha
nem látott menet vonul be a Westminster
apátságba; lesznek köztük agg férfiak és
nők, mindkét nembeli özvegyek és gyermekek, nős és elvált férfiak, férjes és elvált
nők, mindenféle rendűek és rangúak. Az
olvasóknak nem tűnt fel, hogy a megfogalmazás szerint mindenki a menetbe tartozik
és szép számmal össze is gyűltek, majd
amikor valaki elkiáltotta magát: „április elseje!”, nevetve szétoszlottak.

Egy következő tömeges ugratás Svédországhoz kötődik, ahol 1962-ben még csak
egy TV-csatorna létezett, az is fekete-fehérben sugározta a műsorait. Az állomás
technikai szakembere április 1-jén megjelent a képernyőn és bejelentette, hogy
egy újonnan kifejlesztett technológiának
hála, valamennyi TV-néző villámgyorsan átválthatja az adást színesre. Ehhez csupán
annyit kell tenniük- tanácsolta a technikus
-, hogy húzzanak egy nejlon harisnyát a
képernyőre. A bejelentés hatására állítólag
Svédország hétmillió lakosából több százezren kipróbálták a dolgot. A történet fricskája, hogy a színes műsoradás végül nyolc
évvel később, éppen április 1-jén indult el a
skandináv országban.

VALÓSÁG VAGY TRÉFA?
Ezen a napon sokszor nehéz a tréfa és a
valóság között különbséget tenni, így megesik, hogy az április 1-jei tréfának szánt hírek pánikot keltenek, a valós híreket pedig
tréfaként fogják fel. Amikor 1946. április
1-jén egy földrengés után 150 áldozatot
követelő szökőár söpört végig Alaszkán és
Hawaii szigetén, az áldozatok magas számáról közzétett információt valakik tréfának
vették.
Egy másik fura történet szerint a 17. században a franciák által bebörtönzött lotaringiai herceg éppen április 1-jén kísérelt
meg börtönéből kiszabadulni álruhában.
A mellé rendelt cselédlány felismerte, és
jelenteni akarta a szökést, ám mindenütt
megnyugtatták: ők is tudják, aznap van
a bolondok napja. Amikor aztán kiderült,
hogy a rab tényleg kereket oldott, már késő
volt…
Ehhez járul, hogy áprilisban sokszor az
időjárás is tréfát űz velünk. Ebből fakad a
bolondos április elnevezés, amelyről Kormos István így írt:
„...Április! Esőt érlelő
Mindig felhőből bújsz elő!
Te is felhő vagy, csupa víz:
ázik a rigó, fürj, fecske, csíz,
a rét s réten a kiscsikó Szeszélyedben nincs semmi jó.
Fejünkre zuhogsz záporozva,
Aj, Április, tavasz bolondja!...”
(Források: mult-kor.hu, doksi.hu, 365vilagnap.blogspot.com)
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HANGSZERSIMOGATÓ DIÁKOKNAK ÉS SZÜLEIKNEK
Hangszerektől hangosan debütált városunk zeneiskolájának új kezdeményezése, mely stílszerűen a hangszersimogató nevet kapta. A február 29-én megtartott esemény során az intézmény növendékeinek szülei is belekóstolhattak
gyermekeik zenei tanulmányaiba.
Bánfi Csaba igazgató szerint a zene életünk fontos része,
körbeöleli a világot, kivétel nélkül mindenkire hatással van,
és mindannyian magunkban érezzük. A zene egyfajta közös nyelvet teremt, amit viszont csak az érthet igazán, aki
megtanulta. A zeneiskola ebben nyújt segítséget a növendékeknek, illetve ezen a délutánon rendhagyó módon a
szülőknek.
A bátor érdeklődők többféle hangszeren tehették próbára
magukat, az esemény zárásaként pedig még egy rögtönzött rezesbanda is összeállt, amit az ütős szekció igyekezett
ritmusban tartani.

HANGSZERES SZÓLISTÁK VERSENYE

Nívós megmérettetésen vettek részt
városunk zeneiskolájának növendékei,
amikor március 23-án a tatai Menner
Bernát Alapfokú Művészeti Iskola által
meghirdetett versenyre látogattak. Az
immár 29. alkalommal megrendezett
megyei szólóhangszeres verseny a híres hegedűs-zeneszerző munkásságának állít emléket.
Hanzlikné Borsos Éva, a házigazda
intézmény megbízott vezetője lapunknak elmondta, idén – az elmúlt évekhez hasonlóan – 22 muzsikuspalánta
vett részt a megmérettetésen, melyre
megyénk zeneiskoláinak legjobb szólistáit várták. A gyermekek egy klaszszikus vagy romantikus stílusú darab
és egy szabadon választott zenemű
előadásával bizonyíthatták tudásukat.
A zsűritagok között rangos művészek,

többek között Szászné Réger Judit hegedűművész, dr. Kiss András, a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti
Szakközépiskola tanára, illetve Gábor
József, Liszt-díjas zongoraművész foglaltak helyet. A díjak átadására a megmérettetést követő gálahangversenyen
került sor.
A nagy múlttal rendelkező versenyen
városunkból ezúttal két ifjú virtuóz vett
részt. Bánfi Csaba, a zeneiskola vezetője és a növendékek felkészítője szerint nagy kihívás szólistaként, zenekar
nélkül, egyedül kiállni a pódiumra, viszont remek lehetőség arra, hogy öszszemérjék tudásukat muzsikustársaikkal.
A korcsoportok nélküli megmérettetést komoly felkészülés előzte meg.
Tanáruk legnagyobb büszkeségére a

NYÍLT DRÁMAÓRA

A különféle művészeti ágak közül a színjátszás is nagy
népszerűségnek örvend városunkban, a zeneiskola keretein belül működő Anonim drámacsoport előadásaival teszi
még színesebbé a helyi rendezvényeket. Legutóbb a tehetségkutató csoport diákjai invitálták nyílt drámaórára szüleiket és az érdeklődőket.
Veresné Szkocsek Mária, a drámacsoport vezetője lapunknak elmondta, a március 2-án megrendezett eseményen
fellépők második osztályos koruktól kezdve sajátíthatták el
a színjátszás alapjait. A másfél év munkája tetten érhető fejlődésben mutatkozott meg a betekintő foglalkozáson, mely
során az Aranylúd című Grimm-mesét vitték színpadra. Műsoruk nagy sikert aratott, szüleik csillogó szemmel figyelték
gyermekeiket, hiszen ritka alkalom, hogy ilyen zárt helyen,
zavartalanul tekinthetik meg az órák eredményék.
A színészpalánták az iskolaotthonos rendszer keretein
belül, heti négy órában “drámáznak”. Felső tagozatos korukban léphetnek át a nagy csoportba azok, akik szüleik

nebulók jól szerepeltek, lámpaláz nélkül, örömmel álltak színpadra. Somogyi Ádám trombitán, míg Németh Mátyás tenorkürtön mutatta be tudását.
Mindketten furulyával kezdték zenei
tanulmányaikat, ezután – körülbelül
két évvel ezelőtt – váltottak jelenlegi
hangszerükre. Álmuk, hogy a jövőben
hatalmas zenekarban játszhassanak.
A két zeneiskolás a legjobbak közé
nem jutott be, de a zsűri emléklappal
jutalmazta produkciójukat.
Ezt megelőzően március 21-én tavaszváró hangversenyt rendezett a bábolnai művészeti iskola. Az általános
iskola művészeti termében ezúttal is
a zeneiskola hangszeres növendékei
léptek színpadra, hogy ízelítőt nyújtsanak szüleiknek, hozzátartozóiknak eddig megszerzett tudásukból.

hozzájárulása mellett továbbra is kedvet éreznek a színjátszáshoz. Utánpótlásból nem lesz hiány, hiszen a nebulók
tehetségesek, szívesen járnak a játékos foglalkozásokra,
melyek során személyiségük, beszédkészségük és kiállásuk is fejlődik.

www.btv.hu
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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. március 1-jétől május 31-ig.

INGYENES SZEMÉLYI OKMÁNYUNK
Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása és több esetben a személyazonosító okmányok pótlásának eljárása is ingyenes
január elsejétől az illetéktörvény módosítása révén. Akinek
lejár a személyazonosságot igazoló igazolványa, az is ingyenesen kérheti az újat, ami már többfunkciós elődjéhez
képest.
A személyi okmányt a kormányablakban lehet igényelni.
Az okmányhoz ujjlenyomat adatokat és elektronikus aláírást is lehet rögzíttetni.
Bővebb info: www.kormányhivatal.hu

TŰZIFA

30/711-0821

TERMELŐI MÉZ
20/417-6756

BIZTOSÍTÁS,
HITELÜGYINTÉZÉS

2943 Bábolna, Nagyváthy u. 17.
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„Táncolok míg élek ,
mert tánc nélkül nincs élet!”
Szeretettel meghívjuk Önt
és Kedves Családját
a
Cseperedők Néptánccsoport
műsorára
a bábolnai Szabadidőközpontba
2016. április 23-án
16 órára
Muzsikál a Rojtos Együttes

BÁBOLNAI FÓRUM

2016. április

DUNAALMÁSI KŐFEJTŐ TERMÉSZETVÉDELMI
TERÜLET FELFEDEZÉSÉRE INDULUNK
ÁPRILIS 23-ÁN.
Almási boros pincékkel szegélyezett úton, majd a védett kőfejtők mellett haladva érjük el Kőpite-hegy és a
Les-hegy között a rómaiak által épített kőhordó utat. Innen egy kis emelkedő leküzdése után a Kőpite csúcsán
elénk táruló panoráma látványa kárpótolja fáradozásainkat. Tovább haladva Szomód határában az íriszkertben talán megnézhetjük a védett, ritka, rövid szárú apró
nőszirom virágzását is. Dunaszentmiklósi pincesoron ér
véget túránk, ahová az Öreg-hegy vonulatát követve jutunk el.
Túratáv: 14 km
Indulás: 2016. április 23-án 8:00 órakor, érkezés 18:00
óra körül.
Költségek: Autóbusz 1900,- Ft személyenként (gyerekeknek 1 100 Ft, de két szülővel utazó gyermekek után
nem kell utazási költséget fizetni).
Felszerelés: zárt cipő, réteges öltözet, esőköpeny, kellő mennyiségű ivóvíz és étel.
Jelentkezni emailben: merfoldko@outlook.hu és telefonon: 20/454 0076 lehet.
www.btv.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna
Április 10-én vasárnap
Húsvét 3. vasárnapja

Április 17-én vasárnap
Húsvét 4. vasárnapja

Április 24-én vasárnap
Húsvét 5. vasárnapja

Május 1-jén vasárnap

10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér
10.45 szentmise

Húsvét 6. vasárnapja

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

PROTESTÁNS TEMPLOM

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
rendje

Fontos az egészsége?
Tegyen érte!
Vegyen részt a Bábolnai Hölgyek Egylete
által szervezett

EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEN
Időpont: 2016. április 23. szombat 8-12 óráig
Helyszín:
Bábolna, KARDIREX Egészségügyi Központ

A helyszínen az alábbi szűrővizsgálatokat
térítésmentesen vehetik igénybe:
– EKG
– Doppler
– Vércukormérés
– Koleszterinmérés
– PSA szűrés
– Vastagbélszűrés (gyorsteszttel)
A vastagbélszűréshez szükséges tesztet április 11-14.
között lehet felvenni a KARDIREX recepcióján
(8-12 óráig), melyet visszahozni 23-án a szűrés kapcsán
szükséges, mely azonnal kiértékelésre is kerül.
Amennyiben kérdése merülne fel a szűrésekkel
kapcsolatban, kérjük írjon az Egyletünk
facebook oldalára:
https://www.facebook.com/BabolnaiHolgyekEgylete
16
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ÁPRILIS 17.

– Vasárnap

11 óra

ÁPRILIS 24.

– Vasárnap

11 óra

MÁJUS 1.

– Vasárnap

11 óra

MÁJUS 8.

– Vasárnap

11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK
rendje
ÁPRILIS 17. vasárnap 15.00 óra
MÁJUS 1. 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.

ÁPRILISI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN
április 12.
Tüdő és légúti
megbetegedések
április 19.
Memória fejlesztő játékok
április 26.
Talpmasszázs

BÁBOLNAI FÓRUM

TEKE: CSAPATAINK
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NEGYEDIK HELYRŐL FOLYTATHATJÁK

Két hét szünet volt ugyan az NB I-es tekebajnokságban,
a bábolnai pálya ennek ellenére szinte minden nap golyók
gurításától, bábuk dőlésétől volt hangos. Március első hetében a szakosztály tehetségkutató akciót hirdetett, melynek
keretében várták mindazon fiatalokat, akik kipróbálnák ezt a
sportágat. Skuba István szakosztályvezető szerint folyamatosan szükséges népszerűsíteni a tekézést, az utánpótlás
kérdése náluk mindig napirenden van.
Szintén ezen a héten rendezték Bábolnán a diákolimpia
jogutódjaként létrehozott iskolai bajnokság területi döntőjét, ahol négy megye – Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Fejér megye – legjobb ifjú tekézői
mérték össze tudásukat. A tét az országos döntőbe jutás
volt. Bábolnai versenyző nem vett részt a megmérettetésen,
jelenleg nincs ilyen korú tekéző a szakosztályban.
A magyar női utánpótlás válogatott két korosztálya edzőtáborozott március 12-én és 13-án Bábolnán. A szövetség
szívesen veszi igénybe pályánkat a válogatottak felkészülési lehetőségeként, hiszen a legtöbb fiatal játékos számára új
környezetnek számít. Az U23-as csapat világbajnokságra,
az U18-as gárda pedig világkupára készül. Weinacht János
szövetségi kapitánytól megtudtuk, tavaly decemberben

kezdődött a válogatott keret felkészülési sorozata, melynek
egyik állomása Bábolna. Az edzőtábori hétvégeken a játékosok által nyújtott forma alapján szűkül a keret, melynek
végeredményeképpen maradnak azok a tekézők, akik majd
az említett világversenyeken képviselhetik hazánkat.
A bajnoki szünetet követően NB I-es tekecsapatunk március 20-án Oroszlányban mérkőzött.
Sajnos a február végi hazai vereséget követően idegenben sem sikerült nyerni. A hetedik helyezett otthonában
hosszabb sérülését követően Burián Dávid először lépett
pályára a felnőttek közt, ráadásul az ifjúságiak közt is játszott. Szerepeltetése nem volt szerencsés, ugyanis le kellett
cserélni, Balom Norbert folytatta a küzdelmet. Ugyanerre a
sorsra jutott Torma József is, helyette Körmendi Imre lépett
pályára. A felnőttek két csapatpontot szereztek és ütött fával
is elmaradtak ellenfelüktől, így a negyedik helyről várhatják
az április 2-i folytatást a Fővárosi Vízművek SK együttese
ellen. Az ifjúságiaknak sem ment tökéletesen, ők a bajnoki cím várományosai ellen játszottak. Mindössze öt fával
ugyan, de vereséget szenvedtek, ezzel ők is a negyedik
helyről várják a következő fordulót. Oroszlányi SZE – Bábolna SE 6:2, ifi 3:1.

BSE FOCI ÉS KÉZI KÖLYÖKTÁBOR
A Bábolnai Sportegyesület nyáron sok szeretettel várja napközis sporttáborának turnusába – előképzettségtől függetlenül – azokat a 6-12 éves fiúkat és lányokat, akik szeretnék jó hangulatban, egy jó közösségben, a labdarúgás és a
kézilabda köré épülő programokkal eltölteni a nyári szünidőt!

HELYSZÍN: BÁBOLNA VÁROSI SPORTCSARNOK,
BÁBOLNAI SPORTEGYESÜLET LABDARÚGÓ PÁLYA
IDŐPONT: 2016. JÚLIUS 4–8. (HÉTFŐ-PÉNTEK) 8:00-16:30
A tábor ismertetése: Táborunk nem mesterképző, minden SPORTOLNI szerető gyereket szeretettel várunk, és
figyelünk is arra, hogy mindenki sikerélményben részesüljön, tehetségétől függetlenül. A labdarúgás és a kézilabda
alapvetően olyan sportágak, melyeket az eltérő adottságú gyerekek is élvezetesen tudnak együtt játszani. A táborozók
napi két edzésen vesznek részt, szakképzett edzők mellett fiatal sportolók segítik a munkát. A pihenőidőben kiegészítő
foglalkozásokkal színesítjük a tábor programját.(Győri Audi Csarnok látogatása találkozás a kézilabdás lányokkal, Győri
ETO Stadion látogatása, Fehér Miklós Akadémiára való betekintés, UGRIPARK, ping-pong, rajzverseny, csocso,
tollaslabda, kézműves kreatív fejlesztő programok)

A TÁBOR KÖLTSÉGE: 15.000,- Ft (Testvér kedvezmény: 12.500,- Ft)
ELŐLEG BEFIZETÉSE: ÁPRILIS 30-IG 5000,- FORINT
Információk: Csongrádi Péter 06-20/315-9952
Némedi-Vida Ingrid 06-20/322-3394 - Kántor Kata 06-70/294-0974

A bábolnai Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde április 19-én
elektronikai hulladékgyűjtést
szervez.
Az adott napon az elektronikai hulladékot az óvoda
kerékpártárolójánál kérjük elhelyezni.
Kérjük, segítsenek minél több hulladékot
összegyűjteni ezzel támogatva intézményünket.
Köszönjük!

A bábolnai Százszorszép Óvoda
és Bölcsőde április 25-ig
papírhulladék-gyűjtést szervez.
Április 25-ig a papírhulladékot az óvodában illetve
a kerékpártárolónál gyűjtjük.
25-26-án (hétfő-kedd) az óvoda előtt elhelyezett
konténerbe illetve a kerékpártárolónál kérjük elhelyezni
a papírhulladékot.
Kérjük, segítsenek minél több hulladékot
összegyűjteni, ezzel támogatva intézményünket.
Köszönjük!
www.btv.hu
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LABDARÚGÁS

GÓLOK NÉLKÜL NEM MEGY

A megyei első osztályú labdarúgó
bajnokság tavaszi második fordulójában focistáink a Vértessomló együttesét fogadták. A vendégek egy ponttal
és egy hellyel lemaradva tőlünk várták
a találkozót, így mindkét gárda számára fontos volt a győzelem megszerzése. Az első félidőben ehhez a mieink
álltak közelebb, hiszen támadó felfogásban játszó csapatunk több helyzetet is kidolgozott, ezekből azonban
egyet sem sikerült értékesíteni. Három
100%-os gólhelyzetünk is kimaradt,
melyekkel már korán eldönthettük
volna a mérkőzés sorsát. Az ellenfél
a második játékrészre kicsit magára
talált, ám képtelenek voltak épkézláb
gólhelyzetek kialakítására. Őket sérüléshullám is tizedelte, a mieink közül
pedig Fábián Dávidot idő előtt öltözőbe küldte a játékvezető. A két együttes
nem bírt egymással, gól néküli igazságos pontosztozkodással ért véget a
találkozó.
Bábolna SE – Vértessomlói KSK
0:0.
Mindössze három hellyel, de tíz
ponttal tőlünk lemaradva érkezett Bábolnára a Vértessomló U19-es csapata. A papírforma tehát a mieink győzelmét vetítette előre, ám most lassabban
működtek a bábolnai fogaskerekek,
mint máskor. Hiányzott a csatársorból
Kovács Máté is, akit Tatán kiállított a játékvezető. Az első félidőben még frissebbek voltak ifjaink, Csillag Máté már
a 9. percben megszerezte a vezetést.

10 perc elteltével Németh Dávid növelte előnyünket, majd a vendégek két
játékosa jutott a kiállítás sorsára. Ekkor
mindenki azt gondolhatta, legényeink
lehengerlik ellenfelüket, de ez nem így
történt. Görcsössé, lassúvá vált a játék,
focistáink nem tudtak mit kezdeni a hirtelen jött kedvező helyzettel. A második játékrész vége felé talált magára a
csapat, ekkor Csillag Máté, Valkó Miklós és Ferenci Bence góljaival alakult ki
a végeredmény.
Bábolna SE U19 – Vértessomlói
KSK U19 5:0.
A Tokod együttesének visszalépése
miatt megyei első osztályú felnőtt focistáink nem játszottak a március 13-i
fordulóban, az U19-es gárda viszont
megmérkőzött a tokodi ifistákkal. A
vendéglátók U19-esei továbbra is folytatják bajnoki szereplésüket. Legényeinknek a 8. helyezett ellen ezúttal be
kellett érni 2:2-es döntetlennel.
A következő hétvége nem kedvezett focistáinknak, legalább is ami az
eredményességet illeti. Labdarúgóink
a megyei bajnokság 19. fordulójában
az Oroszlány együttesét fogadták. A
tabella 6. helyét elfoglaló vendégektől
ősszel is kikapott csapatunk, most nyilvánvalóan visszavágásra készültek focistáink. Az első gólra csupán 8 percet
kellett várni, de azt sajnos az ellenfél
szerezte. Együttesünk a gyors pofontól inkább felébredt, mint összetört,
játékosaink igyekeztek megfordítani az
eredményt, ez azonban az első félidő-

ben nem sikerült. A második játékrészt
ismét az Oroszlány kezdte erősebben,
és 9 perc elteltével már második találatukat szerezték. Az ellenfél támadójának előretörését csak szabálytalanul
tudta megakadályozni védőnk, amit a
játékvezető büntetővel jutalmazott. A
11-est kishíján megfogta kapusunk, de
a labda a hálóban landolt. Két perc elteltével már a harmadik találatukat szerezhették a vendégek, újból védelmi
hiba következtében. A mérkőzés hajrájára elfáradtak a vendégek, ezen cseréik sem segítettek. A szépítő gólt a 71.
percben sikerült megszerezni Kalamár
Lajos révén, aki 16 méterre a kaputól
jutott lövéshez, második próbálkozása
már sikerrel járt. A találkozó további
részében hiába dominált együttesünk,
gólhelyzeteink ellenére sem sikerült
megfordítani az eredményt.
Bábolna SE – OBSK Oroszlány 1:3.
Az U19-es csapat három meghatározó játékosát is kénytelen volt nélkülözni. Kovács Máté a felnőtt csapatban
játszott, Csillag Máté öt sárgalapja
miatt hagyta ki a találkozót, Valkó Gergőt pedig Tokod ellen állították ki, ő
is eltiltását töltötte. A papírforma és a
korábbi eredmények alapján a mieink
voltak esélyesebbek, ám a szárnyaszegett gárda irányítójátékosa híján nem
tudta kihasználni szélsői gyorsaságát.
Hiányzott a csibészes játékáról ismert
csatár is, így ifistáink gyámoltalan játéka még gólt sem eredményezett. A
meddő mezőnyjátékból az Oroszlány
jött ki győztesen. Talán háromszor jutottak el tizenhatosunkig, ebből egy
szabadrúgásból szerzett találatuknak
köszönhetően raboltak három pontot.
Bábolna SE U19 – OBSK Oroszlány U19 0:1.
Az első helyezett Lábatlan otthonába látogattak labdarúgóink március
utolsó vasárnapján. Az első félidő még
kiegyenlített küzdelmet hozott, a második játékrészben azonban a hazaiak
kerekedtek felül és biztosan nyerték a
találkozót. U19-es csapatunk könnyen
győzhetett volna, ám a csatárok gólképtelenek voltak, akár a lábatlaniak,
így itt pontosztozkodás lett a meccs
vége.
Lábatlani ESE – Bábolna SE 3:0, ifi
0:0.
hantos
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NYUSZIKUPA
Hagyományos Tavaszváró Ovis Nyuszi Focikupát szervezett Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka március 25-én a legifjabb
labdarúgó palánták számára. A kilencedik
alkalommal megrendezett tornára ezúttal hat
csapatot hívott meg, akik mellett két bábolnai gárda is pályára lépett. A kettőből aztán
három lett, miután a tárkányiak nem érkeztek
meg. A mieink mellett Bana, Bőny, Dunaszeg,
Mezőörs és Szákszend ovis focistái hajtottak
a gólokért és a győzelmekért. Két mérkőzés
közt az apróságokat tetkófestéssel és lufihajtogatással szórakoztatták.
Végeredményben az esélyes Dunaszeg
vihette haza a legfényesebb trófeát, másodikként Bábolna kettes csapata végzett, a harmadik helyet pedig Bábolna egyes csapata szerezte
meg. Negyedik Bana, ötödik Bőny, hatodik Mezőörs, hetedik Bábolna hármas, nyolcadik pedig
Szákszend együttese lett. Függetlenül attól, hogy
melyik gárda hányadik helyet szerezte meg, minden játékos éremmel térhetett haza. Különdíjban
részesült a bábolnai Láng-Antos Barnabás, aki a
gólkirályi címet nyerte el, a legjobb védőjátékosnak járó díjat Horváth Áron kapta Bábolnáról, a
legjobb hazai játékos pedig Bakonyi Zolika lett.
Természetesen a hagyományokhoz híven meglepetéssel is kedveskedett Ági néni a résztvevő
apróságoknak. Bárányt, nyuszikat és kiscsibéket
simogathattak, mely manapság már a vidéki gyermekek számára is különlegességnek számít. Búcsúzóul minden ovis focista egy-egy formára hajtogatott lufit és csokitojást kapott ajándékba.

FUTSAL:

A BŐNYIEK TARTJÁK KITŰNŐ FORMÁJUKAT

Élmezőnyhöz tartozó csapatot fogadott március 21-én
az NB II-es futsal bajnokság 20. fordulójában a bábolnai
sportcsarnokot hazai pályának tekintő Bőny-Szavill Consulting gárdája. A törökbálinti vendégek azonban nem tudták azt produkálni, amit helyezésük alapján önmaguktól is
elvárhattak volna. A bőnyiek végig uralták a találkozót, egy
pillanatig sem hagytak kétséget a mérkőzés kimenetele fe-

lől. Lassan indult be a hazai gólgyártás, de aztán már csak
az volt kérdés, mekkora gólkülönbséggel nyernek. Az ellenfél csupán a második játékrészben szerzett két találatot,
így nagyarányú győzelmet arattak a bőnyiek. Bőny-Szavill
Consulting – Törökbálinti FSE 16:2.
A bőnyi gárda idegenben elért eredménye:
Asterix SC - Bőny Szavill Consulting 1:9 (március 11.)

KÉT BÁBOLNAI GYERMEK ÉRT EL
KIEMELKEDŐ SIKERT
NEMZETKÖZI KÉZILABDA TORNÁN
Faragó István László (U14) és Panák Máté (U12), a GyFKKA Apor csapatainak bábolnai játékosai aranyéremmel térhettek haza a nemzetközi XXXI.
Audi ETO BALÁZS KUPA mérkőzéseiről, amelyek 2016. március 20. és 23.
között kerültek megrendezésre. Mindkét csapat veretlenül menetelt egészen a tornagyőzelemig.

www.btv.hu

19

2016. április

BÁBOLNAI FÓRUM

A KÉZILABDÁZÁS ELŐSZOBÁJÁBAN
BÁBOLNAI SZIVACSKÉZIS PALÁNTÁK SIKERE

A legfiatalabb korosztály számára rendeztek kézilabda tornát városunk sportcsarnokában február
29-én. 16 győri és Győr környéki
egyesület csapata versengett egyszerre három pályán a legjobb helyezésekért. A 9 éves korosztálybeli
lányok mind az Audi ETO utánpótlás nevelési programja keretében
versenyeznek, igyekeznek elsajátítani a kézilabdázás alapjait. A versenysorozatot havonta rendezik
más-más helyszínen, ahol nagyjából ugyanazok az együttesek küzdenek a trófeákért, érmekért.
A bábolnai csapat Némedi Vida
Ingrid irányításával immár másodszor
csatlakozott a bajnoki sorozathoz.
Első alkalommal október közepén
még utolsó helyen zárták a tornát, akkor egy olyan megmérettetésen vettek részt, ahol 26 csapat versengett
egymással. A tornákra heti két edzéssel készülnek a kislányok edzőjük irányításával. Még az alapokat tanulják,
melyhez szivacslabda társul sportszerként. Ez egy könnyű és kisméretű labda, mely nem okoz fájdalmat,
sérülést, ha eltalálják vele egymást a
gyerekek, így kevésbé alakul ki féle-

lemérzet bennük. A mérkőzéseken
három mezőnyjátékos és egy kapus
tartózkodik egyszerre a pályán, mely
kisebb méretű a felnőttekénél. Játékvezető irányítja a meccseket, aki az
edzéseken tanult szabályokat igyekszik az apróságokban tudatosítani.
A bábolnai sportcsarnokban három
pályán zajlottak a küzdelmek, óriási
zsivajtól volt hangos az óriási terem.
Némedi Vida Ingrid csapata óriási lel-

SPORTOS SZÜNIDEI
MATINÉ

kesedéssel kézilabdázott, a kislányok
rendkívül ügyesek voltak. Több mecscset is sikerült megnyerniük, ennek
eredményeképpen 16 csapat közül
az előkelő hetedik helyen végeztek.
Az együttes tagjai büszkén távozhattak a torna végeztével, hiszen ezt a
szép eredményt hazai környezetben,
szüleik, hozzátartozóik, osztálytársaik
szurkolása mellett érték el.

Tavaszi szünetnek örülhettek a diákok a húsvét előtti és
utáni néhány napban. A tanulásból való kikapcsolódásnak
több módját is ismerjük, ezek közül a leghatékonyabb, ha
sokat mozgunk, sportolunk. Erre gondolt Szilágyi Ágnes
is, aki március 29-én délelőtt a sportcsarnokba invitálta
azokat a gyerekeket, akik szívesen töltenének el néhány
órát szervezett mozgással. A sportcsarnok kitűnő helyszín
ehhez, hiszen sporteszközök garmadája biztosítja a változatos időtöltést.
Ági néni gondosan kidolgozta a délelőtt programját.
Szakszerű bemelegítő gimnasztikával kezdtek, ami minden mozgás alapja, ezzel lehet megelőzni húzódásokat,
sérüléseket. Ügyességi játékokkal folytatták amolyan sorversenyszerűen, aztán kidobó következett, végül pedig
hagyományosan focival zárták a programok sorát, melyben a lányok is aktívan részt vettek. Az eredmény nem számított, hiszen életkortól függetlenül mindenki kellemesen
szórakozott.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
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