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Borversenyek

immár negyed évszázada
Huszonöt esztendeje rendeznek Bábolnán borversenyt. Az idei esztendőben kétnapos eseményt szánt a Bábolnai Borbarát Egyesület a gazdák és nedűik ünneplésére. Február 15-én
bírálták a borokat. A benevezett 58 mintát egy szakavatott bíráló bizottság értékelte. Másnap
gálával szórakoztatták a borkedvelőket.

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete
elhivatottan segíti a gazdákat. A borversenyek jóval megelőzték a gazdák szervezetbe tömörülését. Negyed évszázada annak, hogy Halmai József javaslatára megkezdődött a borok viadala, mely napjainkra kulturális értékként jelenik meg
a város életében. Akkoriban még a
gazdák sem voltak szakmailag felkészülve erre. Az ötletgazda kérésére Cseh László hívta meg a résztvevőket az első borversenyre, a meghívottak pedig megkezdték a munkát. Az első borversenyt azonban
Halmai József már nem élhette meg.
Cseh László egyesületi elnök a
szervezet kapcsán úgy fogalmazott:
borbarát közösségüket – akár egyesületi tagok, akár nem – aktívan tenni akaró szorgalmas polgárok alkotják, hiszen áldozatkészek a saját
szellemi épülésük, szakmai előmenetelük és a szőlész-borász közösség fejlődése, a borkultúra fejlesztése érdekében.
A benevezett borokat csütörtökön
az IKR park központjában értékelte a szakavatott zsűriben Kis Bertalan borász, egyesületi alelnök, Szaxon J. Attila, az IKR vezérigazgatója, szőlészeti technikus, Katona Ferenc balatonboglári borász, Liszkai
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László egyesületi tag, vérteskethelyi
borász és Cseh László elnök.
A több órás minősítő borkóstoló másnap évfordulós gálaműsorral
folytatódott. A népes vendégsereget a Cseperedők Néptáncegyüttes
szórakoztatta, majd egy filmes ös�szeállítást vetítettek a borversenyek
huszonöt éves múltjából. A képkockákon több olyan borász is szerepelt, akik már végleg búcsút vettek
ettől a világtól. Emléküknek egyperces néma felállással adóztak.
1993-tól 2017-ig hat helyszínen 24
alkalommal volt borverseny. Cseh
László köszöntőjében a régmúltról és a jelen törekvéseiről beszélt.
A borászok: Kis Bertalan és Szaxon
J. Attila is felszólaltak, akik a gazdák teljesítményét, a versenyek és
a bírálatok jelentőségét méltatták.
Az IKR borszakértő vezérigazgató-

ja nyolc éve méltó módon látja vendégül a boros rendezvény résztvevőit. Szaxon J. Attila elmondta, mára a fehér borok tekintetében határozott fejlődés mutatkozik. Kis Bertalan borász arra világított rá: a zsűri azért minősít, hogy a termelők a
tanácsokkal egyre jobb minőséget
produkálhassanak. Cseh László értékelése szerint az idei évben – 21
borásztól – jó minőségi borok kerültek a poharakba. Hét aranyat, tizennégy ezüstöt és tizennégy bronzot
osztottak ki. Meglepő volt, hogy tizenhét féle fehérbort vettek górcső
alá, tizennégy vörös és rozé szerepelt a palettán. Mindkét kategóriában akadtak olyan nedűk, amelyek
újdonságként debütáltak.
A nagyközönség a szeptemberi
kukoricafesztiválon kóstolhatja a tavalyi évjáratot.

Arany minősítést kaptak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nagy Károly, Chardonnay 2017. (Szend),
Róka József, Vertelini, 2017. (Ács),
Schaffhauser József, Vegyes fehér II., 2017. (Szend),
Nagy Gyula, Chardonnay, 2017. (Szend),
Tóth Károly, Cserszegi fűszeres, 2017. (Tárkány),
Nagy Károly, Hárslevelű, 2017. (Szend),
Tóth Károly, Ezerjó, 2017. (Tárkány),

Pontszáma: 19,1
Pontszáma: 18,8
Pontszáma: 18,7
Pontszáma: 18,7
Pontszáma: 18,7
Pontszáma: 18,6
Pontszáma: 18,6
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Ö nkormányzati
Az év első, rendes testületi ülését a
képviselő-testület munkaterve szerint
február 15-én tartotta meg. A legfőbb napirendi pont a város gazdasági helyzetét
meghatározó költségvetés megállapítása, majd elfogadása volt. Az ülésen az
intézményvezetők, valamint a hivatal dolgozói is jelen voltak.
A szokásos mederben elsőként a két
ülés között történt eseményekről, a lejárt
határidejű határozatokról, valamint a bizottságok testületi napirendi pontot nem
érintő döntéseiről tárgyaltak a grémiumi
tagok.
A folytatásban módosították a 2017-es
esztendőt érintő költségvetési rendeletet, jogszabályi előírás alapján. Ebben lezárták az évet, elvégezték a technikai átvezetéseket, áprilisban pedig tárgyalják
a zárszámadást. A költségvetési fő ös�szeg 1 milliárd 848 millió 565 ezer forintra emelkedett.
A következő napirendi pontot rendkívüli bizottsági és rendkívüli ülés is megelőzte korábban. Beruházások tekintetében jelentős év előtt áll a város, hiszen
a TOP-os (Településfejlesztési Operatív
Program) források eredményeképpen
ebben az esztendőben indul el a metángázos kiserőmű kiépítése, a szabadidőparki fejlesztés, a csónakház létesítése.
Ezek a fejlesztési összegek jelentősen
megemelik a költségvetési fő összeget.
A képviselő-testület egyhangú támogatással fogadta el a 2018-as esztendőre
vonatkozó költségvetést. A büdzsé azonban nemcsak számokról szól. Előrevetíti
azt is, hogy nagyvolumenű feladatok várnak a településre.
Hallhattak a képviselők a tavalyi esztendő kulturális eseménytáráról Török
Sándor művelődési intézményvezető beszámolójából. Elfogadták az idei évre vonatkozó programtervet is. Ebben több jubileum is említést kapott, így például Bábolna 60 éve önálló település, 15 éve város, 20 éves a kukoricafesztivál és 25
éves a testvérvárosi kapcsolat Sieghartskirchennel. Ezeket az évfordulókat méltó
módon igyekszik megünnepelni a város.
A kukoricafesztivállal egyidejűleg idén
gazdanapok esemény is lesz.
Elfogadták a 2017. évi közbeszerzési statisztikai összegzést, majd a Magyar Önkormányzatokról szóló törvénynek megfelelően beszámoltak az önkormányzati képviselők is, beszámolójuk
írásos formában is leadásra került. A 8.

híradó

napirendi pontban Zábrádi János, a Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke tett jelentést annak okán, hogy jogszabályi
előírás alapján a képviselő-testület tagjai
és a bizottsági tagok, valamint hozzátartozóik is leadják vagyonnyilatkozataikat.
Nyolc jelentkezőt támogat az önkormányzat a ,,Termelj otthon’’ mozgalomban, így 3500 forintos vetőmagcsomag
kerülhet a kérelmező pályázókhoz abban a reményben, hogy minden támogatott örömét leli majd a kertjében.
Ezt követően a Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde ügyeivel foglalkozott a grémium. 2018. augusztus 6 és 24 között lesz
zárva az óvoda, ebben az időben a banai Bóbita Óvodában fogadják a bábolnai gyerekeket. A nyári takarítási szünet
időtartamán túl jóváhagyták az óvodapedagógusok továbbképzési programját is.
Megválasztották jogszabályi előírás
alapján a Szavazatszámláló Bizottság
tagjait és póttagjait, amit a soron következő április 8-i országgyűlési képviselő
választás indokol.
Ezt követően előterjesztést tárgyaltak
négy önkormányzati bérlakás témakörében. Elhangzott, hogy mindegyik bérlakás foglalt.
Egyebek napirendi pontban a Patkó utca közművesítéséről tárgyaltak. A
Hetesmajorban az önkormányzat új utcát nyitott, miután az építkezők részéről nagyszámú igény jelentkezett az ingatlanok irányába. A Kőrisfa utcában elkelt hat ingatlan, a Patkó utcában további
tíz telket mért ki az önkormányzat. Ezek
közművesítésére keresik még az ajánlattevő cégeket.
Foglalkoztak a két új szolgálati lakás
bekerítésével. Ehhez is árajánlat szükséges. Ennek tükrében márciusban ismét
terítéken lesz ez a kérdés, az árajánlat
birtokában döntenek.
A Győr és Környéke Önkormányzati Társulás megkeresését is tárgyalták. A
társuláshoz tartozó komáromi központi
ügyelet épületét érintő témakör kapcsán
elhangzott: Bábolna Győrhöz tartozik, a
komáromi épület felújításában városunk
nem kíván részt venni, így lemondtak a
Bábolnát érintő tulajdoni hányadról, miután ez egyébként is pályázati támogatásból finanszírozott felújítás volt korábban.
Közútkezelői hozzájárulásokat adtak
ki, majd megszavaztak egy új telefonos
applikációhoz való csatlakozási lehető-

séget, mellyel elsősorban a fiataloknak
és az okoseszközöket magabiztosan kezelő és használó bábolnaiaknak kedveznek.
A folytatásban önerőt szavazott meg a
városvezetés egy LEADER pályázathoz,
mely elnyerhető forrásból információs
pontot létesítene. Ennek céljaként másfél millió forintra pályázik a város.
A következő napirendi pontban Gördülő Fejlesztési Tervet hagyták jóvá a Patkó
utcát érintően, foglalkoztak két telekvásárlási kérelemmel, melyeket támogatott
a grémium. Döntöttek a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás megkeresésével kapcsolatban
is, e szerint az öt meglévő hulladékgyűjtő sziget mellé esélyessé válik továbbiak
kihelyezése.
Zárt üléssel folytatódott a képviselői
munka. Elbírálták a Kőrisfa utcai bérlakásokra vonatkozó pályázók kérelmeit.
Tizenöt pályázóból időközben hét vis�szavonta korábbi igénybejelentését, egy
pályázó pedig hiányos kérelmet nyújtott
be. Hét kérelmező a feltételeket is vállalta, közülük két fiatal családot választott
a testület.
Az ülés további menetében a szabadidőparki beruházás csónakház fejlesztése kapcsán hangzott el tájékoztató, majd
a Bábolnai Strand és Termálfürdő hitelfelvétel kérdése és közbeszerzési eljárása került terítékre. Két árajánlat érkezett
a feladatra, az értékelés folyamatban. A
napirendi ponthoz kapcsolódóan a hitelfelvétellel kapcsolatosan is latolgatták a
lehetőségeket, döntésük szerint három
pénzintézetet keresnek meg. A hitelfelvételhez a Magyar Kormány jóváhagyása is
szükséges.
Négy cégtől kaptak árajánlatokat fűnyíró és traktor vásárlására vonatkozóan. Döntésük szerint árcsökkentési tárgyalásokat folytatnak a jövőben. Egyelőre a vásárlást halasztja a grémium. A két
műszaki problémás önkormányzati jármű is cserére szorul, egy új gépkocsi vásárlásáról döntöttek. (Ford Focus típusú
járművet vásárolnak a régi járművek beszámításával)
További TOP projektekhez is tárgyaltak
önerő biztosításáról a képviselő-testület
tagjai, majd egy a Kereskedőudvarban
található ingatlant érintően csereszerződést hagytak jóvá. Ezután a zárt ülést is
berekesztették a hosszas tárgyalás végszavaként.
www.btv.hu
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„Örülök, hogy Bábolnán lakom...”
Negyven éve él Bábolnán Zsolnai
Dezső, így ismerős a helyiek számára az új városgazda, aki Nagy Károly pozícióját tölti be. Mint elmondta, sokáig a szomszédos községben dolgozott a tsz baromfitelepén,
majd 15 évig szolgálatvezetőként tevékenykedett a biztonsági szolgálatnál. Tenni szeretett volna a városért,
ezért ragadta meg a remek lehetőséget, amit a bábolnai önkormányzat a
településgazda álláshellyel kínált.
Három hónapja látja el a városgazda szerepét Zsolnai Dezső, aki úgy tűnik, elégedett a pozícióval. Bemutatkozásában elmondta, sok szép emlék fűzi Bábolnához, családjával itt élnek. Nős. Két gyermek édesapja, akik
immár öt unokával ajándékozták meg.
Munkahelyén, városgazdaként kötődése is arra ösztönzi, hogy részese legyen annak a folyamatnak, mellyel Bábolna fejlődik és szépül. Elődjétől sokrétű feladatokat vett át.
– Segítségem szerencsére van, és
kérdezni sem szégyellek. A kezdeti időszakban igyekeztem átlátni a feladatokat. A város rendbetételén túl a
helyi rendezvények infrastrukturális feltételeiért is felelősek vagyunk. Jelenleg

a hóeltakarítás, a járdák tisztántartása,
a szemétgyűjtés a legfőbb feladatunk.
Az időjárás is meghatározza a teendőket, magyarázta.
Az új városgazdától azt is megtudtuk, hogy a beosztotti körén változtatna, gyarapítaná ugyanis a közmunkások létszámát. Napjainkban négy-öt fővel dolgoznak, de önkormányzati ígérete is van arra, hogy ez a létszám bővülni fog majd. Ezt indokolja a városban várható építkezések sora, valamint
szeptemberben a Kukoricafesztivál,

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2018. március 26-án 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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melynek biztosításában is részt vesznek. A márciusi enyhülés számukra is
több munkát hoz majd. A virághagymák már a helyükön, de akadtak olyan
parkosítási feladatok, amelyek a havazás miatt tolódtak. A bábolnai önkormányzat géparzenáljával elégedett a
településgazda. De azt is elmondta, a
gépek működtetéséhez ember is kell.
Az is várható, hogy eszközökkel, gépekkel is gazdagodhatnak.
– Az volna eredményes, ha a tavaszi munkálatokat már egy nagyobb létszámmal tudnánk megkezdeni, magyarázza a településgazda, aki a jövőben tervei szerint azon fáradozik majd,
hogy a bábolnaiak lakókörnyezete
egyre szebb legyen.
– Nagyon örülök annak, hogy Bábolnán lakom. Ez a település az egyik
legszebb az országban, ezt bátran kijelenthetem. Ez a városnak is köszönhető, de köszönöm a közmunkásoknak
is, hogy a kihívást jelentő munkákat is
elvégzik. Vidéken járva is igyekszem
Bábolnát népszerűsíteni, és minden lehetőségemmel azon leszek, hogy részt
vegyek azokban a feladatokban, amelyek a fejlődését hozzák.

Véradás 41 segítővel

Február 23-án ismét véradás volt Bábolnán. Ezúttal 41-en nyújtottak segítő
kezet. Egy tűszúrással ugyanis 3 emberélet menthető meg. A véradásokat
a Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete szervezi meg minden esztendőben. Szedlacsekné Buza Ildikó,
a bábolnai alapszervezet vezetője elmondta: a megjelentek száma alacsonyabb volt a korábbinál, melynek oka
az lehet, hogy sokan szenvednek influenzában, vagy influenzaszerű megbetegedésben.
A támogató szervezet lelkiismeretes
hozzáállása révén bárki élhet a véradás lehetőségével a városban, akinek
egészsége azt megengedi. Az előzetes
szűrővizsgálaton öt főt el kellett utasítani, mert eredményeik tükrében nem
voltak alkalmasak a véradásra. Ez az
egészségügyi szűrés arra is kiváló,
hogy az ideérkezők tájékozódjanak saját egészségügyi állapotukkal kapcsolatban. A négy órán át tartó véradás
most is rendben zajlott, új véradó nem
jelentkezett be. A mintákat a Tatabányai Vérellátó Központ szállította el.
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XII. SONKAFESZTIVÁL
12. alkalommal,
újra megrendezésre kerül
a sonkafesztivál március

24-25.

A hagyománnyá vált sonkafesztivál ismét felvonultatja a húsvéti sonkák fergeteges kínálatát.
12 sonkagyártó kínálja majd a portékáit. A sonkán kívül, kolbászok, szalámik és más termékek is kerülnek a vállalkozások asztalára.
A magyar hagyományos ételek (kolbász, hurka, rétes, kenyérlángos, kürtöskalács), és italok (pálinka, bor, gyümölcsbor) kínálata mellett
vásári hangulatot idézünk meg, a kézművesek
és a különböző vásárosok ajánlásaival. A szórakozásnak is adunk helyet, a színpadon különböző fellépők produkcióival jó hangulatot
teremtünk, és így garantáljuk a fesztiválra látogatók felhőtlen szórakozását.
A programot részletesen megtalálja
a www.sonkalovagrend.hu oldalon.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség:
a Magyar Sonkalovagrend Egyesület

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
TANULMÁNYI SEGÉLYRE
közép, valamint felsőfokú intézményben
tanulók részére.
Pályázati feltételek:
 Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
 Állandó bábolnai lakos.
 Szociális rászorultság.
 Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi
átlag.
 Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben
résztvevő, első diplomájukat szerző hallgatók esetén
legalább 3.7 tanulmányi átlag.
A pályázat szükséges mellékletei:
o Iskolalátogatási igazolás
o Bizonyítvány/leckekönyv másolata
o Valamennyi egy háztartásban élő személy hivatalos
jövedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód
a támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2018. március 14. (szerda)
Ha nem tudod hova rakd,
GYERE ADD EL!

BABA-MAMA BÖRZE
0-10 éves korig

A tanulmányi segély kérelmeket
a Szociális és Oktatási Bizottság
2018. márciusi ülésén bírálja el.

Március 17. szombat 9:00-11:30
Szabadidőközpont
Bábolna

Tavaszi-nyári ruhák, játékok, egyéb tárgyak
GYERMEKSAROK színezővel, könyvekkel,
amíg az Anyukák vásárolnak.
GYŰJTŐDOBOZ azoknak a ruháknak,játékoknak amiket szívesen
ajándékoznátok rászoruló családoknak.

Asztalfoglalás és további információ:
bheborze@gmail.com
70/935-3092

TŰZIFA - 30/711-0821

TERMELŐI MÉZ házhozszállítással

BIZTOSÍTÁS
–
–
–
–

személyi- és lakáshitel
szocpol
gépjármű biztosítás
lakás- és vagyonbiztosítás

20/417-6756

Bábolna, Nagyváthy J. u. 17.
www.btv.hu
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Még élhetőbb és szerethetőbb város lesz Bábolna
Mozgalmas éveket tudhat maga mögött Bábolna. Az
előkészítés legfontosabb szakaszain, a tervezésen, a
sikeres pályázatokon szerencsésen túl vagyunk, a célegyenes már látótávolságra van! Évtizedes álmok valósulnak meg a városban! – értékelte az elmúlt éveket
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője.
Az összefogás, a közös céltartás eredményeképp régi
álmok valósulhatnak meg Bábolnán. Nem nehéz segíteni,
támogatni olyan célokat, amelyek egy kiegyensúlyozottan
fejlődő közösség képét és erejét mutatják számunkra. Bábolna okosan, jól átgondoltan tervezett, így egy komplett
beruházási kört valósíthat meg. A TOP nyertes projektjei
ehhez összesen 950 millió forint pályázati támogatással járulnak hozzá. Nagy öröm, hogy néhány hónapja átadhattuk
a pályázatból megújult Százszorszép Óvodát és Bölcsődét,
amelyben már új csoportszoba, kültéri pancsoló, KRESZ
pálya és játékok várják a város legfiatalabbjait – emlékezett
vissza a képviselő asszony.
A legjelentősebb beruházás ugyanakkor az 590 millió forintból megvalósuló régi téglagyári terület hasznosítása. Ha
visszagondolok az elmúlt évtizedekre, elmondható, hogy
ilyen volumenű, egyösszegű fejlesztési támogatáshoz talán
nem is jutott még a város. Az elnyert forrás sétautak és pavilonok létesítésére, tanösvény, futó- és tornapálya kialakítására, szabadidős tófelület létesítésére, parkolók építésére,
közvilágítás- és kamerarendszer telepítésére és zöld terüle-

tek rekonstrukciójára szolgál. Ehhez kapcsolódóan mintegy
3 hektáros területen kapna helyet a tervezett strandfürdő is,
amelynek ügyében szintén konkrét lépések történtek. További 97,7 millió forintból megépül egy többfunkciós csónakház is, valamint csaknem 200 millió forintból egy metángázos kiserőmű, amely a főzőkonyhát és a sportcsarnokot
látja majd el energiával és hővel a jövőben – ismertette.
A hosszú tervezés, előkészítés után végre eldördült a
startpisztoly, a következő időszak már az álmok megvalósulásáról, a tényleges építkezésekről fog szólni. Új munkahelyek, aktívabb turizmus, több sportolási és kikapcsolódási
lehetőség – és még ennél is több pozitív hozadéka lesz a
beruházásoknak, melyekre a város már régóta várt, és melyekért hosszú ideje munkálkodtunk! – mondta.
Bízom abban, hogy a megkezdett utat folytatni tudjuk,
és a közösen elért siker örömét minél több bábolnai arcán
láthatom majd. Van még mit tennünk, vannak még tervek,
melyek megvalósításra várnak, így remélem, a jövőben is,
további források bevonásával hozzájárulhatok majd ahhoz,
hogy Bábolna egy modern, szép és nagyon népszerű kisváros legyen. Már majdnem minden adott lesz hozzá: szabadidőpark, strand, felújított utak, megszépült óvoda, új műfüves focipálya, új mentőállomás, a geotermikus projekttel
pedig hamarosan a város fenntarthatósága is a helyére kerül. Együtt pedig azt is elérjük, hogy Bábolna egy olyan településsé váljon, amely több lábon áll, rengeteg lehetőséggel
a turizmus tekintetében, de ahol a helyiek is jól érezhetik
magukat – mondta. 
(x)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE
AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 2018. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A szavazás helye: Bábolnai Általános Iskola kijelölt helyiségei (2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.)
VÁLASZTÓJOGOSULTSÁG
Az Alaptörvény XXIII. cikkében politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen [XXIII.
cikk (1) bekezdés].
Az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése szerint „sarkalatos
törvény a választójogot vagy annak teljességét magyarországi lakóhelyhez, a választhatóságot további feltételekhez
kötheti”. Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános
választása kitűzésétől a jogalkotó a választójogot nem köti
magyarországi lakóhelyhez, azaz a külföldön élő választópolgároknak is biztosítja – korlátozott mértékben ugyan
– a választójogot.
A választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlátozzák. Az Alaptörvény XXIII. cikk (6) bekezdése szerint
„nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény el-

követése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt
a bíróság a választójogból kizárt”.
SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Az átjelentkezés, annak módosítása, vagy törlése 2018.
április 6-án 16 óráig, külképviseleti névjegyzékbe felvétel, annak módosítása, vagy törlése 2018. március 31-ig
kérhető.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
2943 Bábolna, Jókai M. út 12.
tel: 34/568-000, 34/568-002 - fax: 34/369-759
e-mail: jegyzo@babolna.hu, info@babolna.hu
Kocsis Gábor s.k. jegyző, HVI vezető

Megválasztásra kerültek a Helyi Szavazatszámláló Bizottságok
A Képviselő-testület a 2018. február 15-i ülésén a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választotta meg a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslatára:
Tagok: Mészárosné Domján Hajnalka, Szíjártóné Bojtor Katalin, Dezsényi Gáborné, Szabó Tamásné, Szirákné Szalóki Gyöngyi,
Szilágyi Erika, Berkesné Szűcs Ágnes, Fábiánné Tóth Hedvig, Kapuiné Tóth Gabriella, Németh Katalin, Grónyi Erika, Istenesné
Nagy Zsuzsanna. Póttagok: Szakál Bernadett, Bartók Ildikó, Tüű Péterné, Balázs Robin Istvánné, Lipótné Horák Valéria,

Erdősi Andrea, Soós Györgyné, Vavrovicsné Tőke Éva.
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Nagy rutinnal

Bosnyák Viktória:

sütögetnek

Tündérboszorkány
Ez a könnyed regény (és a következő 2 része is) egyszerre való fiúknak és
lányoknak, kicsiknek és nagyoknak.
Ezt köszönheti annak az írónő, hogy
változatos, sokszínű karaktereket vonultat fel a könyv egészén.
Laci, a főszereplő könyvmoly, felfedezi a látszólag gonosz könyvtáros,
Morcz Aranka titkát. Miközben próbál
neki segíteni, az ikrek (Dóri és Sári)
kihallgatják őket, így már hármuk
együttes erejével dolgoznak a tündér
könyvtáros megmentésén. Ezen a ponton pedig találkozik
a valóság a fantáziával. Az iskolai könyvtárosok tündérek, a
konyhás nénik boszorkányok, a szobrok pedig beszélnek.
Kellemes, könnyed hangvételű, nyelvi játékokkal teletűzdelt mű. Itt-ott hozzáteszi, hogy „de nem ám úgy, hanem
így”, amivel csak jobban kiemeli a magyar nyelv játékosságát. Láthatatlan módon az ifjúság nevelése is benne van:
illik köszönni, az olvasás még szórakoztató is lehet, és a
legfontosabb, nem minden könyvtáros boszorkány.
Diana Gabaldon:

Otlander – Az idegen
A sorozat-függők már biztosan találkoztak az Outlander világával, ugyanis
világszerte millióan imádják Diana Gabadon történetét.
A történet elején a II. világháború
utáni Skóciában járunk, majd Claire
visszarepül az időbe 200 évet, a jakobinus lázadásokat megelőző évekbe.
Mivel a világháború alatt ápolónőként
szolgált, hamar be tud illeszkedni az
ottani életébe, mint gyógyító. Így kerül
közelebbi kapcsolatba Jamie-vel, ezzel pedig megindul a
romantikus szál is a történetben.
A könyv bemutatja az 1740-es évek Skót Felföldjének
világát, a háborúkat az angolokkal, a portyázó klánok támadásait, nem kevés humorral, iróniával és szenvedéllyel
fűszerezve. Élethűen voltak ábrázolva az események, az
írónő erre is odafigyelt, ahogy azt is számításba vette, hogy
abban az időben nem ismertek olyanokat, mint például az
„elfertőződés”. A tájleírások is gyönyörűek, aki sose járt
még arra, az is könnyűszerrel el tudja képzelni, milyen lehet
az ottani élővilág.
Programjainkról naprakész tájékoztatást kapnak,
fotógalériáinkat megtekinthetik:

www.btv.hu

A farsangi időszak sztáreledelét: fánkot sütöttek az Idősek Klubjában február 14-én. Szorgos kezek dagasztották
a tésztát, amit már a kora reggeli órákban összeállítottak a
konyhai fortélyokban jártas asszonyok. A fánkot mindenki
szereti, az Idősek Klubjában is hatalmas mennyiséget készítenek ilyenkor, mert akit csak lehet megkínálnak ebből
az édes finomságból. A tészta összeállítása már nem jelent
gondot az asszonyoknak, hagyományos recept alapján dolgoztak. A sütés közben odafigyeltek arra, hogy a fánk közepén kirajzolódjon a világos csík, melyről a szalagos fánk
a nevét kapta. A farsangi csemegét most is saját készítésű
házi lekvárral tálalták.

Beiktatták
Komárom-Esztergom megye
új katasztrófavédelmi igazgatóját
Dr.
Pintér
Sándor
belügyminiszter az országos
katasztrófavédelmi főigazgató javaslatára március elsejei
hatállyal kinevezte a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójává Szunyog Zoltán tűzoltó ezredest.
A február 28-i beiktatási ünnepségen jelen volt a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője, a megyei
közgyűlés elnöke, a társ- és rendvédelmi szervezetek, védelmi igazgatási szervezetek képviselői, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság berendelt állománya.
A kinevezésről szóló okmányt dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője adta át az új igazgatónak.
Szunyog Zoltán 1986. november elsején kezdte meg hivatásos szolgálatát, először a miskolci állami, majd a hivatásos önkormányzati tűzoltóságon dolgozott beosztott tűzoltóként. Különböző beosztások betöltése után 2013. július
1-jén nevezték ki a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesévé.
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Farsangi bálok nevetéssel, tánccal és jelmezekkel
Hercegnők és pókemberek
a bálban

Február 2-án rendezték meg a Százszorszép Óvodában
a farsangi bált, mely esemény a gyerekek számára mindig
izgalmas és várva várt alkalom. Köszönhető ez annak, hogy
már idejében ráhangolódnak, készülnek erre a családok
is, hiszen sokan készítenek saját kézzel jelmezt csemetéjük számára. A gyerkőcök az óvodás korban szívesen játszanak szerepjátékokat, gyakran bújnak játék közben valaki más bőrébe. Amikor pedig a fantáziának semmi nem
szab határt, és még a maskara is a kiválasztott karaktert
erősíti, olyankor bizony, a kicsik teljes átalakuláson mennek
keresztül. A kislányok a hercegnő jelmezben még kecsesebben mozognak, pörögnek a szoknyák és libbennek a
hajfonatok. A kisfiúk sztárjelmezei a hősök közül kerülnek
ki: így minden évben a pókember, a Tini Nindzsa teknőc,
vagy éppen a denevérember. Aktuálisan meghatározza a
jelmezek felhozatalát az is, hogy milyen meséket látnak a
gyerekek a televízióban. A sikermesék karakteres szereplői
gyakran feltűnnek újra a farsangi bálokon.
Az óvodai csoportokban színes maskarában vonultak és
mutatkoztak be a gyerekek. A mulatság kelléke minden
alkalommal a zene és a jókedv, így ezek sem hiányozhattak. A farsangi időszak a nevetésről, a hangoskodásról és
a táncról szól. Ez utóbbit illetően a slágertánc a kacsatánc
volt, melynek mozdulatait és lépéseit még a legkisebbek is
bátran előadták.
A farsangolók a mulatság idején az óvodai csoportszobákat is elhagyták, átsétáltak a folyosókon és más csoportokba is bekukkantottak.
Az óvoda intézménye is díszbe öltözött: álarcok, bohócarcok és színes lampionok köszöntek vissza a falakról.

Iskolai farsang
maskarás tinédzserekkel
Az általános iskolában a farsangi bált színeshét előzte
meg, minden nap más színű felsőruházatban érkeztek iskolába a tanulók és a tanárok is.
Hétfőn pirosba, kedden fehérbe, szerdán zöldbe, csütörtökön kockásba öltözködtek, pénteken nyakkendőt is vi8
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seltek. A ,,legszínesebb osztály”, aki ezeket az öltözködési
utasításokat betartotta, a 6./A és a 7./A lett. Jutalmul tortát
kaptak. Február 2-án, pénteken farsangi báljukat is megtartották a felsősök. A programot vidám osztályműsorok vezették fel. Az osztályok műsorait az 5.a-sok kezdték. „Na
még mit nem” című produkciójuk a dolgozatok, feleletek
nélküli kitűnő bizonyítvány után áhítozott. A hatodikasok és
a hetedikesek parodizáltak, a nyolcadikasok retróbulival készültek.

Az előadásokban szereplő tinédzserek is maskarát öltöttek, hiszen így lehetett kerek a produkció. Volt, aki csak
stilizált kellékekkel debütált, de így is szórakoztató műsort
kerekített ki előadásából. A produkciókat zsűri értékelte. A
felsősök vidám mulatságában ezt követően került sor a falatozásra, fánkot ettek és teát ittak az iskolások. Volt tombola is. A felsős farsangi bál koronája minden esztendőben
a hangos zeneszóval indított, oldott hangulatú diszkó, amit
most a gyermekönkormányzat szervezésének köszönhettek.

Farsang a pályán

A farsangi időszakban sem maradt sport nélkül a város
apraja. Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka a helyi
sportélet aktív szereplőit csábította az intézmény falai közé
február 7-én a sportos farsangra. Az esemény két születésnapos labdarúgó csemete ünneplésével kezdődött, kedves
vendéglátásban is részük volt a gyerekeknek. Ezt követően
a pályán folytatódott a sportos napi program, egy mérkőzésben vezethették le a nebulók felesleges energiáikat. Az
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Farsangi bálok nevetéssel, tánccal és jelmezekkel
esemény ezt követően farsangi mulatsággá változott, hiszen előkerültek a jelmezek is, a maskarás fiúk és lányok
ötletes külsejét zsűri bírálta el. A leglátványosabb jelmezek
viselőit ajándékkal jutalmazta Szilágyi Ágnes. A sportos farsang alkalmával a farsangi időszak kedvelt csemegéjét: fánkot kaptak a gyerekek.

Kisiskolások
jelmezes báljában
Az általános iskola alsós évfolyamán mindenki beöltözik,
az egyéni jelmezeket a február 14-én megtartott iskolai farsangi mulatság alkalmával vonultatták fel a művészeti teremben. A felvonulást megelőzően a tanárok szórakoztatták
a gyerekeket. Bohókás boszorkányos táncuk nagy sikert
aratott.
Ezután a gyerkőcök kreatív maskarákban vonultak, láthatóan sok szülő kitett magáért. A jelmezbálra ugyanis sokan
saját készítésű jelmezzel készültek. Szinte mindig van, így
most is volt királylány, aranyhaj, pókember és Batman. A
mesehősök ihletik meg leginkább ezt a korosztályt. Láthattunk még focistát, vadászt, pókot, angyalkát, cicát, ördögöt
és katonát.

A jelmezes felvonulást követően ügyességi feladatok vártak az alsósokra, majd tánc és tombola tarkította a programot.

Nem csak a húszéveseké
a világ...

megszakították a nyugdíjasok, a produkció meglepetésként
hatott. A nyöszörögve, fájós lábbal és meghajló derékkal
érkező asszonyságok kezdetben csak egy-két lépést mutattak. Nem bonyolították túl a koreográfiát, azonban szám
közben belekortyolva a „csodaitalba” rögtön fiatalos lendületben lejtettek. Valamennyien fiatalokat megszégyenítő
módon ropták a táncot Az asszonyok harsány produkciója
most is nagy sikert aratott, és megmutatta: nem csak a húszéveseké a világ...

Lovasiskolai farsang

A lovasiskolások hagyományaik szerint tartották meg farsangi mulatságukat február 22-én, a nyugdíjasokkal egyidőben. A diákok kifestve, maskarákban versengtek a számukra szervezett ügyességi játékokban. A fedeles lovardában
megtartott játékban a tanárok is részt vettek.
Természetesen olyan feladatokat kaptak a diákok, amelyek a lovakhoz, a lótartáshoz és az iskolai hétköznapokhoz
kötődtek.
A lovardai játékokat követően a kollégiumban folytatódott a mulatság. Itt már a tanárok szórakoztatták a diákságot. Ez egyfajta bevált hagyomány az intézményben, és a
vicces műsorszámok elsődleges élvezői a diákok, hiszen
olyan szerepekben láthatják tanáraikat, ahogy a valóságban soha. A télűző farsangi mulatság célja a vigadalom, a
felhőtlen nevetés és a tánc, amelyben a legjobban a pedagógusok teljesítettek. Dalukban poénok csattantak, balettszámukban pedig verhetetlennek bizonyult a tanárok köre.
A hattyú halála című idétlenül szórakoztató műsorszámukat
még sokáig emlegetik majd a diákok.

Február 22-én mulattak a nyugdíjasok. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ szervezésében megtartott mulatság
először jelmezes felvonulással kezdődött a Szabadidőközpontban. A szépkorúak kreatív jelmezeiket úgy mutatták
be, hogy igyekeztek a maskarához köthető narrációval is
vidítani az asztaloknál ülő népes társaságot. Néhány jelmezes egy generációs fonalra fűzte fel a kosztümöket.
Majd láthattak indiánt, gésát, pillangót és szakácsot is. A
bál tánccal folytatódott, a talpalávalót Fecó zenész húzta,
aki a szépkorúak kedvelt slágerdalait játszotta a jelenlévők
kedvére. A táncos kavalkádot egy műsorszám erejéig ismét
www.btv.hu
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támogatói jegyekkel több, mint 300 ezer forintot gyűjtöttek
össze, melyet teljes egészében a diákokra, az oktatás fejlesztésére fordítanak
A Bábolnai Általános Iskola nevelőtestülete és tanulói nevében köszönöm a támogatói felajánlásokat az Iskolánkért Közhasznú Alapítvány számára, valamint cégeknek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a felajánlott tombolatárgyakat.
Köszönöm a szervezőknek a munkáját, akik hozzájárultak a
jótékonysági bál sikeres lebonyolításához.
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető

A farsangi időszak minden esztendőben várva várt eseménye a Szülők és nevelők bálja, amelyet idén február 17én rendeztek meg a Szabadidőközpontban. A jótékony célú
estélyen Bajcsainé Hajagos Ildikó iskolaigazgató köszöntötte a szép számmal megjelent bálozókat, majd Antos Zsófia,
az iskolaszék elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Az est programjának rövid ismertetése után mindenkit tombolajegyek vásárlására buzdított, hiszen ezzel az értékes nyeremények
reménye mellett az iskolát is támogathatták a szülők.
A hivatalos megnyitót követően humorban gazdag műsorral szórakoztatták a közönséget. A szülőkből alakult alkalmi
színtársulat meglepetésműsorral kedveskedett a bálozóknak. Tréfás jelenetük a tanár-diák kapcsolat kifigurázásával
alapozta meg a rendezvény hangulatát. Gyors átöltözés, és
a diákokból máris fűszoknyás disco-táncosok lettek, akiket
hatalmas ovációval fogadott a közönség. Itt már egyre erősödő retro-hangulat kezdett eluralkodni, ami aztán a hajnalig tartó táncmulatságban folytatódott.
Az esemény célja, hogy az iskola falain kívül is közelebb
hozza egymáshoz a szülőket és pedagógusokat, lehetőséget adva kötetlen beszélgetésre, melyekre a hétköznapi
találkozások során esetleg nem adódik alkalom. Idén közel
kilencvenen vettek részt a jótékonysági bálon, melyen a belépő-, és tombolajegyekkel, illetve a nagy számban váltott

Zúzós dallamok

Városunk is csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű, a Közművelődés ünnepéhez kapcsolódó országos
programsorozathoz, mely során február 3-án a rockzene
kedvelői vehették birtokba a Szabadidőközpontot. Török
Sándor, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont vezetője lapunknak elmondta, az eddig szervezett rockestek nagy népszerűségére való
tekintettel döntöttek úgy, hogy a
rendezvénysorozat apropóján a
keményebb zeneműfaj rajongóinak kedveznek.
A jó hangulatról két környékbeli amatőr zenekar gondoskodott,
akik ismert feldolgozásokkal és
saját zenéikkel hamar felrobbantották a színpadot. A rendezvény
a kapuvári Rock Essence együt10
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A „SZÜLŐK-NEVELŐK BÁL” RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
Ágostonné Dobrosi Ildikó; Agrármester Kft.; Agroázis-Mon Kft.;
Agrotec Magyarország Kft.; Améta Bt.; Andre von Olst Kft; Angyal
Gábor; Antos Zsófia; Árkád ABC-Dizo-Mix Kft.; Babarczi Norbert;
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok; Bábolna Város Önkormányzata;
Bajcsainé Hajagos Ildikó; Balogh Tibor; Baráth László; Beautyland
csapata; Bertáné Knoll Julianna; Bierbauer Imre; Bors Erika; Café
Bábolna; Csomó Zsuzsa; Csongrádi Péter; Czinderné Francsics
Judit; Horváth Attila; dr. Horváth Klára; Faragóné dr. Novadovszky
Nóra; Farm Hús Kft.; Főnix Virágbolt; Frézia Virágbolt; Gintli Virág;
Gold Autumn Kft; Görözdiné Major Gyöngyi; Hermann-né Sulyok
Edina; Horváth Attila; Horváth Márta; Horváthné Szabó Diána; IKR
Agrár Kft.; J.H. Ziegler Kft.; Janecskó Annamária; Kállai Andrea;
Kárpáti Gábor Györgyné; Kassai Éva; Katona Lászlóné-Bioporta; Kerepesiné P. Erika; Kériné Váradi Marianna; Kisbábolna Kft.;
Kiskert Kuckó Gazdabolt; Klincsok László; Klincsokné Sarf Lívia;
Kocsi Nikoletta; Koko Autósbolt; Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat-Popovics György; Kopi Trans; Kovácsné Geszterédi Renáta; Körmendi Eszter; Kustorné Koppán Bernadett; Lányi
Ildikó; Lányi Szilvia; Lányi Zoltán; Lipótné Horák Valéria; Lukácsi
család; Lukáts Orsolya; Marcinkó Norbert; Mária Gyógyszertár;
Mentor Kft.; Mészáros András; Molnár Csaba; Morvai Edina; Nagy
Attila; Németh Ferencné Hegedüs Edit; Osgyán László; OTP Bank
Nyrt; Pankovics Viktória; Pál és Horváth Bt.; Parizek Zoltán; Pecze
Zsuzsanna; Peresztegi Gábor és Peresztegi Gáborné; Péter Attila;
Péter Julianna; Petőcz Gabriella; Pisztráng Falatozó; Pongrácz Szilvia; Prekishop Kft.; Rádoki László; Rózsahegyi Tamás; Sebestyén
Andrea; Simonné Farkas Beáta; S-WA Euro Kft; Szabacsiné Szőke
Edit; Szabó Ferenc; Szabó Lászlóné Marika; Szabóné Jelen Ildikó;
Szabó Zoltán; Szalai Károly; Szarkáné Ágoston Orsolya; Szeimann
Istvánné; Szele család; Szijártó László; Szijártó Mihály; T-Kopiker
Kft.; Tompos-Prekler Orsolya; Török Sándor; Trifusz Barnabás;
Veresné Szkocsek Mária; Veres Zoltán; Vida Pékség; Zsamill Kft;
Zsömbölygei Erzsébet.

tes fellépésével vette kezdetét, akik a metál mellé dallamosabb rockzenét vegyítettek, illetve a punk műfaj kedvelői is
megtalálhatták kedvenc slágereiket. A részben családi zenekar tagjai nagyrészt a rockzenén nőttek fel, már gyermekkorukban beléjük ívódott a zúzos akkordok szeretete, ám a
klasszikus műfaj sem áll távol tőlük.
A hangulatot a Noise+ zenekar izzította tovább, akik immár 13 esztendeje alkotnak egy
csapatot. A női énekessel kuriózumnak számító együttes saját
szerzeményeket is előadott, de
felhangzottak a jól ismert vad slágerek is.
A nagy népszerűséget arató
rockestet várhatóan a jövőben
ismét megrendezik majd. A kora
este kezdődő rock and roll buli
éjszaka is tartott, a szórakozni
vágyó helyi rocker fiatalok legnagyobb örömére.
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Az életben barátságban, a színpadon házasságban

Hernádi Judit és Kern András nem hitte volna...
Hernádi Judit és Kern András ismert magyar színészek előadását február 14-én élvezhette
a bábolnai közönség a város által támogatott színházi bérletsorozatban. Az Orlai Produkciós
Iroda vállalása az idősebb korosztálynak nyújt reménysugarat. A Hitted volna? című darabot
Verebes István rendezte.
Hernádi Judit és Kern András egy
színpadon szórakoztat Richard Bear
darabjában. A Hitted volna? című
egyfelvonásos produkciót a Belvárosi
Színház berkeiben vitték színpadra,
első ízben 2013-ban. Ezt megelőzően
27 éve játszott egy pódiumon a két
ismert színész, akiknek életében több
kapcsolódási pont is említhető. Ilyen
például a Vígszínház, ahol színházi
karrierjük indult.

egykori legjobb barátja: Kern András,
a darabbéli Herman. Csenget a kaputelefonban, és hiába tagadná le magát
Christine, az idős úr akarata győzedelmeskedik. Belép az ajtón, a kabát
is lekerül róla, majd üdítővel is megkínálják, és úgy tűnik hosszasabb beszélgetés indul. A két özvegy már nem
finomkodik, szókimondóan tálalja véleményét. Szót váltanak temetésről, családról, múltról, és miközben Christine

Hernádi Judit elárulta, az ő életének
fontos állomása, valódi közös és sorsfordító pont a Vígszínház, mely számára a nagybetűs színház, mert eddigi
pályafutása alatt csak ezzel az intézménnyel volt szerződéses viszonyban.
Habár az első deszkákat viszonylag
hamar otthagyta, barátságuk Kern
Andrással azóta is töretlen.
További közös köteléket jelent életükben Verebes István rendező személye, akivel egykoron az amerikai Murray Schisgal két egyfelvonásos művét:
A gépírókat, illetve A kínaiakat dolgozták fel.
A múltból visszatérve a jelenbe megfogalmazható, hogy a két színészre öltöztetett komédia, a Hitted volna? életízű, de mégis lehetetlen.
Hernádi Judit az özvegy Christine
szerepében az újrakezdést tervezi.
Idősebb éveire New Yorkból Floridába
készül, lakásában költöztetők dobozolnak. Majd betoppan az egykori férj

személyes tárgyaival telnek a lakásban
a dobozok, közösen mormogják életük
múltbéli elvarratlan szálait és számon
kérik egymástól a jelen lépéseit is.
Bonyolult cselekményre nem kell
számítani, a két színész azonban kiváló játékkal és humorral kárpótolja
a nézőt. A történetbe beleszólnak a
költöztetők is, minden mondandónak,
minden kiejtett szónak és mondatnak
súlya, szerepe van. Sok kérdés is felmerül: például, hogy menni vagy maradni, megszokni vagy megszökni,
kockáztatni vagy biztosra menni? A két
özvegy azonban a végére egymásra
talál Herman képtelen ötletéből fakadóan.
A mű a magányos időskorra világít
rá, illetve arra, hogy nem kell végleg
feladni az álmaikat, csak amiatt, mert
az évek elszálltak felettük...
Hernádi Judit és Kern András is úgy
fogalmaztak: bár nekik nem kellett
megtapasztalni az özvegységet, de

a magány és az egyedüllét számukra
nem olyan ijesztő. Sőt, Hernádi szerint
mindenkinek jobb, ha ő egyedül van.
Mint fogalmazott mosolyogva, csak
akkor van mással, ha éppen ő is úgy
akarja. Kern András hozzáfűzte, a darab amerikai kommersz történet. „Van
benne szív, sárm, lélek, humor, ami jó.
Műfajában kereskedelminek minősített, de nincs távol a művészettől. Értéke, hogy megszólítja az embereket.
Hernádi elmondása alapján sajátságos
nézőpontból értékeli a két idős ember
történetét, hogy mi történhet akkor, ha
barátok...
Hernádi Judit és Kern András énekesként is hallható volt közös koncerteken, közös albumokon. A színésznő
kérés nélkül is méltatja Kern András
egykoron aranykort megélt zenéit.
Szerinte azért szerethető, mert dalai
mindig saját gondolatokból és érzésekből születtek, az emberek kön�nyen azonosulhattak velük. Kern András mindehhez csak annyit tett hozzá
Shakespeare szavait idézve „a színjáték föladata most és eleitől fogva az
volt és az marad, hogy tükröt tartson
mintegy a természetnek...”
A színészeket televízióban és a népszerű Heti Hetesben is gyakran láthatták a nézők, szerintük ezért gondolnak
rájuk úgy, hogy folyton együtt vannak.
Barátságukra azonban mindketten
tisztelettel tekintenek. Ugyanebben a
minősítésben említette Kern Verebest,
akivel tizennyolc éves kora óta ismerik
egymást. Az is kiderül: a színművészeti
főiskolán egy osztályba jártak, színpadi produkciókban is összefonódott az
életük. Hernádi életét pedig Verebes
István azzal határozta meg, hogy a Sohase mondd című dalt megírta neki.
Amíg Hernádi Judit és Kern András
az életben cinkos, őszinte barátok,
a színpadon – a mű csattanó megoldásaként – házasok lesznek. A darab
címadó kérdésére pedig csak annyit
mond a két nagy játékos: ők sem hinnék, hogy a való életben ilyesmi megtörténhet...
www.btv.hu
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
és KOSZORÚZÁS BÁBOLNÁN,
az 1848-as FORRADALOM és
SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE

2018. MÁRCIUS 15-ÉN
15 órakor

ÜNNEPI MŰSOR, MEGEMLÉKEZÉS

kb. 15.50 órakor

KOSZORÚZÁS Helyszín: RÉGI TEMETŐ

kb. 16.10 órakor

KOSZORÚZÁS Közreműködők: Bábolnai harsonások   Helyszín: HŐSI KAPU

kb. 16.30 órakor

KOSZORÚZÁS Közreműködők: Bábolnai harsonások

Ünnepi beszédet mond:
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, kormánybiztos
Közreműködők: Cseperedők Néptánccsoport   Helyszín: SZABADIDŐKÖZPONT

Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMŰ

(Az emlékműhöz kb. 16.20 órakor indul az autóbusz a Hősi Kaputól)

MEGHÍVÓ
Bábolna Város Önkormányzata,
és a Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület,
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt
a

IX. TIPEGŐ
MEGYEI GYERMEK
NÉPTÁNCFESZTIVÁLRA
a bábolnai Szabadidőközpontba

2018. március 24-én 13 órára
A rendezvényt dr. Horváth Klára,
Bábolna város polgármestere nyitja meg.

12

www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

2018. március

Közös igehallgatás felekezettől függetlenül
Ökumenikus istentiszteletre invitálták a keresztény
hívőket városunk protestáns templomába február
18-án. Az evangélikus, a
református és a katolikus
egyház hívei számára tartottak együttes vallási alkalmat a januári ökumenikus
imahét alkalmából.
Amint azt Veres József,
komáromi
evangélikus
lelkésztől, a rendezvény
szervezőjétől megtudtuk, a
januári ökumenikus imahét
komoly hagyományokkal
rendelkezik a protestáns
gyülekezetek berkeiben. Ennek során a hívek meglátogatják egymás templomait, hogy ott közösen hallgathassák
az igét, és együtt imádkozzanak. Az egyes alkalmak célja, hogy a felekezetek tagjai jobban megismerjék a másik
templom szokásait, liturgiáit és nem utolsósorban a hívők
is közelebb kerülhessenek egymáshoz. A bábolnai gyülekezet a Komáromi Evangélikus Egyházközséghez tartozik,
településünkön a hónap első és harmadik vasárnapján délután három órára meghirdetett istentiszteleteken gyakorolhatják vallásukat a hívők.
Az istentiszteleten jelen volt Simon Norbert református lelkész is, aki fél évvel ezelőtt érkezett ebbe a körzetbe. Bana
és Bábolna református hívőinek lelkipásztora, településünkön vasárnaponként 11 órától tart istentiszteletet. Lelkész úr
lapunk számára elmondta, még nincsenek komoly tapasz-

templom padsoraiban.
Az ökumenikus istentiszteletre a házigazda Veres József
meghívta a Komáromi Evangélikus Egyházközség énekkarának öt tagját, akik előadásukkal emelték a rendezvény
hangulatát. Veres József a rendezvény fő mondanivalójául
az egységre való törekvést emelte ki. Mint mondta, nem vagyunk olyan különbözőek, legyen valaki református, evangélikus, vagy római katolikus. Egy az Isten, ugyanaz az
Isten szólít meg bennünket, és ugyanaz az Isten szeretné,
hogy elinduljunk felé egységesen – hangsúlyozta az evangélikus lelkész.
A bábolnai protestáns templomban március hónapra is
terveznek egy rendezvényt. A keresztyén házasságról tartanak majd előadást, mely a házasság hetéhez kapcsolódik,
az időpontról később értesítik az érdeklődőket.

SZENTMISÉK RENDJE

PROTESTÁNS TEMPLOM

Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Március 11-én vasárnap
Nagyböjt 4. vasárnapja

Március 18-án vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnapja

Március 25-én vasárnap

Virágvasárnap (barkaszentelés)

Április 1-jén Húsvétvasárnap
(Étel-ital szentelés)

Április 2-án Húsvéthétfőn
(Étel-ital szentelés)

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

Ácsi Katolikus Templom

Március 29-én Nagycsütörtökön
Utolsó vacsora

Március 30-án Nagypénteken

Megváltó kereszthalála

Március 31-én Nagyszombaton
Jézus kereszthalála

19.00 órakor

15.00 órakor
igeliturgia
21.00 órakor
Húsvét vigíliája

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

talatai a helyi gyülekezettel és a másik két egyház
viszonyával kapcsolatban,
de kiemelkedőnek tartja a
bábolnai adventi éneklések ökumenikus összetartó erejét. A négy vasárnap
estéjén az egyházak együtt
gyújthattak gyertyát, a hívek együtt énekelhették a
karácsonyt idéző dalokat.
Varga Imre katolikus plébános betegsége miatt
személyesen nem tudott
jelen lenni, de katolikus
hívők egy csoportja ott ült
és imádkozott a protestáns

BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje

MÁRCIUS 18.

– Vasárnap

11 óra

MÁRCIUS 30.

– Nagypéntek

11 óra

MÁRCIUS 25.
ÁPRILIS 1.

– Virágvasárnap
– Húsvét Vasárnap (Úrvacsora)

11 óra

– Vasárnap

11 óra

ÁPRILIS 2.

– Húsvét Hétfő

ÁPRILIS 15.

– Vasárnap

ÁPRILIS 8.

11 óra
11 óra

11 óra

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész - Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
MÁRCIUS 18. Vasárnap 15:00 óra
ÁPRILIS 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.
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Labdarúgás: erőnlétben, játékban jók vagyunk,

a góllövést kell még gyakorolni
Bár a tél február végén mutatta
meg igazi arcát, a szinte mindennapos havazást követően sarkvidéki hideg árasztotta el az országot, március első hétvégéjén már
a tavaszi szezon első mérkőzését
játszották a megyei első osztályú
labdarúgó-bajnokságban. A bábolnai focisták Kecskéden kezdték a sorozatot. Bár az ellenfél öt
hellyel mögöttünk állt a tabellán,
Csongrádi Péter vezetőedző az átigazolásokat szemlélve
nehéz mérkőzésre számított. Mivel jóval lapzártánkat követően játszották a találkozót, ezért csupán az eredményt tudjuk közölni, bővebben következő lapszámunkban olvashatnak a bajnoki fordulókról. WATI Kecskéd KSK – Bábolna
SE felnőtt 3:0, U19 2:3.
Labdarúgóink a téli időszakot szorgalmas, kemény felkészüléssel töltötték. Kihasználva a korábbi enyhe időjárást,
elsősorban szabadtéren tartották edzéseiket és barátságos
mérkőzéseiket. Ezen a télen nem neveztek a megyei műfüves tornára, heti egy-két edzőmérkőzést beiktatva igyekeztek formába lendülni. Ellenfélként a Bana együttesével
többször is találkoztak, valamint Győr megyei másod osztályú csapatok ellen mérkőztek hol Bábolnán, hol pedig idegenben. A téli időszak alkalmat adott játékosok igazolására
is. Együttesünkhöz mindössze egy focista érkezett Simon

Máté személyében, aki középpályásként segíti majd a támadásokat. Legutóbb Enyingen játszott,
jelenleg a Ménesbirtokon dolgozik lovászként. Távozott a gyors
és robbanékony csatár, László Tihamér, aki Győrújbaráton folytatja
pályafutását, illetve az aktív labdarúgóélet befejezését tervezi. Hos�szú sérüléséből felépülve visszatért Pécsváradi Attila kapus, illetve
Csillag Máté is edzésben van már műtétjét követően.
A vezetőedző úgy látja, a téli szünetben főként a játékosok erőnlétén sikerült javítani. A csapat játékstílusa és a mezőnyjátékban mutatott összhang is sokat javult, az összetartás és a hangulat is kitűnő. A téli edzések látogatottsága is
felülmúlta a korábbi évekét, több, mint tizenöt fő vett részt
az egyes alkalmakon az U19-es csapat néhány játékosával kiegészülve. A lelkesedésre és az összetartásra jellemző, hogy például egy Nagyszentjános elleni edzőmérkőzést
megelőzően a focisták zöme hólapátokkal felfegyverkezve
takarította le a műfüves pályát, hogy szabadtéren játszhassanak. Csongrádi Péter csupán egy negatívumot emelt ki
együttese játékából. Mint mondta, a támadások befejezése
még mindig nem elég hatékony, a csatárok az utolsó pillanatok döntéseinél gyakran hibáznak.
hp

Újjáalakult a bábolnai U17-es női focicsapat

A Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom
megyei Igazgatóságának téli utánpótlás futsaltorna sorozata keretében a fiúk mellett a lányok számára is szerveztek
megmérettetéseket. Február 10-én az U19-es, majd február
11-én az U17-es korosztály B csoportjának küzdelmei zajlottak a bábolnai sportcsarnokban. Az újjáalakult bábolnai
lány focicsapat a vasárnapi tornán volt érdekelt.
A bábolnai lányok mellett Bakonysárkány, Környe, Tata és
Szákszend csapatai versengtek a döntőbe jutásért. Lányaink az első mérkőzésen 6:0-ás vereséget szenvedtek Környétől, de ellenfelük a megye egyik legerősebb csapata. A
tornát is ők nyerték, így juthattak a döntőbe. A Bakonysárkány ellen a bábolnai hölgyek már 2:2-es döntetlent játszot-
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tak, majd igazi meglepetésként hatott, hogy a Szákszendet
10:2 re verték. Utolsó meccsükön a Tata csapatával küzdöttek, tőlük 2:1 es vereséget szenvedtek, ők is kemény ellenfélnek számítanak. 13 gólt szereztek, ahhoz képest, hogy
először játszottak együtt, ez remek teljesítmény, ami talán
ösztönzőleg hat a folytatáshoz. A csoportból egyébként a
Környe és a Tata jutott döntőbe, amit aztán a tatai lányok
nyertek.
Bábolna számára ez egyfajta visszatérés volt a női foci
világába. Úgy 4-5 évvel ezelőtt az akkori csapattal szép sikereket értek el, a megyei szabadtéri bajnokság 3. helyét
sikerült megszerezniük. A következő évben hatodikként végeztek, majd egy Szákszenddel történt fúzió után egy időre
megszűnt a bábolnai női labdarúgás.
Csongrádi Péter edző lapunk számára elmondta, sok lehetőség rejlik a lányokban, akiknél jól fenntartható a futsal
iránti érdeklődés. Ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos lányokból sikerült összeverbuválni egy olyan csapatot, akik rendkívül lelkesek. Egyik játékos, Szabó Lotti már
sok rutinnal rendelkezik, a többiek a kézilabda világából érkeztek. Az együttes az U14-es fiúkkal kezdett edzeni, rövid
idő alatt sok alapdolgot elsajátítottak már.
Van még hová fejlődniük, az edző szerint a passzok területén még csiszolni kell a lányok tudását. Vasárnap remek
összjátékot produkáltak, gólok is születtek. Az ilyen mérkőzések alkalmat teremtenek arra is, hogy a tehetségeket is
felfedezzék.
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Labdarúgótorna Halasy Károly emlékére
Halasy Károly, egykori sportvezető, a labdarúgás elkötelezett híve
és támogatója emlékére rendezett
utánpótlás labdarúgó tornát a Tárkányi Sportegyesület február 18-án
városunk sportcsarnokában. Ács,
Bábolna, Nagyigmánd és Tárkány
U11-es focistái vívtak színvonalas
mérkőzéseket.
A torna névadója, Halasy Károly
bár bábolnai lakos volt, Banán, majd
Tárkányban edzősködött a helyi labdarúgócsapatot irányítva az 1980-as
évek elejétől a végéig. Igazi sikereit
Tárkányban érte el, a járási együttessel többször is megnyerte a bajnokságot. Karvaj Ottó, a Tárkányi Sportegyesület jelenlegi elnöke maga is
Karcsi bácsi keze alatt lett futballista,
követendő példaképként állítja egykori mesterét a mai ifjú labdarúgó palánták elé. Mint mondta, Karcsi bácsi
jókedélyű, ugyanakkor szigorú, céltudatos ember volt, óriási futballszeretettel a szívében. A labdarúgás
legmagasabb szintjén is ismerték a
nevét és munkásságát, rengeteg barátja volt labdarúgó berkekben. Halasy Károly annak idején nem csak

a felnőtt focistákkal foglalkozott, de
felkarolta az utánpótlás korosztályt is.
Ezt teszik napjainkban is Tárkányban
azért, hogy legyen miből építkezniük
a jövőben, amikor már a felnőtt csapat sikereiről szeretnének beszélni.
A főszervező az emléktorna fő céljául
tűzte ki, hogy a fiatalok is megismerjék a környék sportért tettre kész elődeit, azt a fajta labdarúgó mentalitást,
amit például Halasy Károly is képviselt
a maga idejében.
Karvaj Ottó, a torna főszervezője
úgy látja, kiváló, nívós tornán van-

nak túl, melyen négy csapatot tudtak
szerepeltetni. Bábolna vitte el ugyan
a kupát, a szervező Tárkánynak nem
sikerült a végső győzelem, de semmi
okuk a csüggedésre. Az első helyet
tehát Bábolna U11-es gárdája szerezte meg, másodikként a tárkányi
legénység végzett, a harmadik helyet
az Ács, a negyediket pedig a Nagyigmánd együttese szerezte meg. A gólkirályi címet Horváth Gábor ácsi ifjú
focista nyerte el, a legjobb kapusnak
járó díjat pedig a szintén ácsi Kelemen Dániel vihette haza.

Teke: Fokozatosan lendülnek formába
Már a negyedik tavaszi fordulót bonyolították február
utolsó hétvégéjén az NB I-es tekebajnokságban. A január
20-i rajtot vereséggel kezdte együttesünk a Pápai Vasas
otthonában meglehetősen gyenge teljesítménnyel. Ellenük ősszel hazai pályán nyerni tudtak, most viszont alig
dobták túl a 3000 fát, míg a Pápa is csupán 3206 fát ért el.
A találkozó pozitívumaként említhetjük, hogy az ificsapat
viszont nyerni tudott.
Aztán két hét szünet következett, majd Herendre látogattak tekéseink, ahol már biztató eredmények születtek,
mellyel döntetlent sikerült elérni. Minden játékosunk bőven
500 fa felett teljesített, Kiss Norbert és Szász László pedig 560 fa felett dobott. Mindez a döntetlenhez volt elég,
méghozzá úgy, hogy a hazaiak dobtak több fát, a mieink
viszont több csapatpontot szereztek. Az ifjúsági csapatunk
ellenfele a bajnokaspiráns volt, Katona Péter és Burián Dávid nem bírt az éllovassal. Herend VTK – Bábolna SE 4:4
(3259:3240), ifi 4:0 (1083:1020).
Ismét egy hét szünet után rivális együttes, a zalaegerszegi Lauf-B TK gárdája látogatott Bábolnára. Legényeink
ezúttal olyan formában játszottak, amivel az élmezőny csapatait is le lehet győzni. Minden játékos magasan 500 fa
felett teljesített, Kiss Norbert pedig szuperligás szintű versenyzéssel kiemelkedő 624 fát ért el. A csapat összteljesítménye is megközelítette a bábolnai pályacsúcsot, a 3374
fa a forduló második legnagyobb összpontszáma volt. Az

ifjúságiak is remekül játszottak, Burián Dávid és Jurics
Gergő magabiztosan nyerték a találkozót. Fontos győzelemnek értékelte Skuba István szakosztályvezető a találkozó végeredményét, hiszen a nyertes csapat – megelőzve
ellenfelét – feljebb került a tabellán. A szakosztályvezető
szerint ha a többi mérkőzésen is hasonló teljesítményt tud
produkálni csapata, akkor el tudják kerülni a kiesést, mi
több, akár a középmezőny felső régiójában is végezhetnek. Felnőtt csapatunknak egy helyet sikerült előrelépni,
jelenleg a 7. helyről várják a folytatást, míg az ifjúságiak
egyelőre a 8. helyet foglalják el a 11 csapatos bajnokságban. Bábolna SE – Lauf-B TK 7:1 (3374:3129), ifi 4:0
(1027:981).
A Bábolna SE tekézői rendszeresen megmérettetik magukat egyéni versenyeken is. Az Oroszlányban megrendezett megyei döntőn Kiss András és Szász László nyújtottak
kiváló teljesítményt, majd a székesfehérvári területi döntőben Szász László 607 fás dobásával a dobogó 3. fokára állhatott fel és jogot szerzett a nyugat-magyarországi
döntőben történő versenyzéshez. Istenes Hanna és Pintér
Dominika a Bábolnán megrendezett iskolabajnokság negyedik fordulójában 1., illetve 2. helyet szereztek. Morvai
Dániel is korosztályának győztese lett, amely eredmén�nyel mindhárom utánpótlás korú versenyző a március 2-i
oroszlányi területi döntő résztvevője.
- hantos www.btv.hu
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Kézilabda:

U13-ban ismét Bábolna rendezhet fordulót

A téli bajnoki szünetben a Bábolna
SE utánpótlás korosztályú kézilabdás
lányai februárban is folytatták felkészülésüket. Az edzések mellett február
3-án részt vettek Ácson egy felkészü-

lési tornán, ahová U10-es és U13-as
csapatukkal érkeztek. Komárom, Ács
és Öttevény hasonló korú kéziseivel
mérkőztek, végül mindkét bábolnai
gárda ezüstéremmel távozhatott. Rá-

adásul a torna legjobb játékosai címet
is elhozták mindkét korosztályban,
Rózsahegyi Blanka és Szabó Bernadett érdemelte ki az elismerést.
Február 15-én már a diákolimpia területi versenyén vettek részt a 11-12
éves korcsoportú lányok Komáromban. Mocsa és Komárom voltak az
ellenfelek, mindkét csapat ellen győzelmet arattak. A diákolimpia területi
döntőjének második fordulóját február 20-án rendezték Ácson. A vendéglátók sajnos legyőzték a bábolnai
lányokat, míg Komáromot sikerült legyőzni, így a 2. helyen végeztek, és
sajnos nem jutottak tovább a megyei
döntőbe.
Mire lapunk megjelenik, már elkezdődik a bajnokság is, ráadásul március 11-én ismét a bábolnai sportcsarnok adhat otthont az U13-as
korosztály fordulójának. A bábolnai
lányok ellenfelei ezúttal a Csákvár és
a Dorog együttesei lesznek, a további
mérkőzéseket pedig Szekszárd, Várpalota és Tamási csapatai játsszák.

Bábolna Városi
Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24.
Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00–22.00
• szombat-vasárnap:
előzetesen történt időpont
egyeztetéssel.

Terembérlet:
• 4500 Ft/óra
• rendezvények esetén
megegyezés szerint.
Időpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes
tel.: 30/417-9236

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő: Hantos Péter
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 222-797, (20) 390-4997
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr
Lapzárta: minden hónap 25-én.
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