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Szülők és nevelők báloztak

– huszadik alkalom frenetikus műsorokkal
A Bábolnai Általános Iskola szülői és pedagógusi közössége március 2-án huszadik alkalommal rendezte meg
jótékonysági bálját a Szabadidőközpontban. Szülők és
nevelők hónapok óta tervezgették a jubileumi alkalmat,
hiszen hagyomány, hogy műsorral is kedveskednek a
bálozóknak. Az alapos szervezőmunka meghozta eredményét, a bálterem is zsúfolásig megtelt.

A rendezvény Bajcsainé Hajagos Ildikó iskolaigazgató megnyitó
gondolataival kezdődött. Örömmel konstatálta, hogy az ismerős
arcok között sok új vendéget is felfedezhetett a bálon, és külön
említette azokat, akik gyermekei már nem általános iskolások,
mégis fontosnak tartják a szórakozással egybekötött jótékonykodást. Hangsúlyozta, hogy a bált megelőzően sokan reagáltak
felhívásukra, akik önzetlenül nyújtottak adományokat az iskola
számára. A rendezvény bevételét idén is oktatást támogató
eszközök vásárlására, iskolai közösségi programok, rendezvények szervezésére fordítják, de jut majd osztálykirándulások
támogatására is. Céljuk, hogy élményekben gazdagabbá tegyék
a diákok mindennapi iskolai életét. Beszédét a köszönet szavaival zárta, hiszen a tombolatárgyak, a támogatójegyek, a

hozzájárulások és a bál szervezőmunkája mind a gyermekek
érdekeit szolgálja. Kiemelte a szülői szervezet két vezetője,
Antos Zsófia és Szabó Krisztina tevékenységét, akik a bál előkészítésében és szervezésében vállaltak oroszlánrészt.
A bál szervezői három műsorszámot tartogattak a közönség számára, melyben három korosztály képviseltette magát.
Elsőként az iskola diákjai léptek a nézők elé Szabóné Kozári
Éva és Csordás Tamás felkészítésével és zenei kíséretével, akik
egy dalt énekeltek el. Ezzel a dallal köszönték meg a szülőknek, hogy húsz éve megrendezik a bált, mellyel támogatják
a tanintézményt, azon keresztül a gyermekeket. A kivetítőn
közben - és az egész este folyamán - az elmúlt húsz esztendő
báli eseményeiből készült film volt látható. Ezen előadásokból egyet kiragadtak a szervezők, mégpedig a második bálon
előadott első műsorok egyikét, egy Irigy hónaljmirigy paródiát.
Miközben a felvételt nézte a közönség, mindenki legnagyobb
ámulatára megjelentek az eredeti szereplők eredeti jelmezeikkel, és a 2001-es sikert megismételve újra learatták a babérokat.
A harmadik műsorszámra este tíz órakor került sor, ami szintén
a szervezők kreativitását, rendezői képességeit dícséri. Tétován
indult a produkció, mely Michael Jackson Thriller-jére alapult.
Fokozatosan csatlakoztak a kezdetben egyedül táncolóhoz
a közönség soraiból a résztvevők - szülők, pedagógusok -,
majd kialakult a remekül koreografált műsor. Slusszpoénként
a végére megérkeztek a Tiamo moderntáncosai is, akikkel
csúcspontjára érkezhetett a sikeres produkció. A bál hajnalig
tartó táncmulatsággal folytatódott, melyet csupán a tombolatárgyak sorsolása szakított félbe.

A szervezők elérték céljukat, hiszen a huszadik, jubileumi rendezvényen csordulásig megtöltötték a Szabadidőközpontot, a
műsorokon kitűnően szórakozott a közönség, és a bevételnek
köszönhetően megvalósulhatnak az iskola vágyai.
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Önkormányzati híradó
Február 14-én tartotta meg az év
rendes, munkaterv szerinti első
ülését a bábolnai grémium, mely
legfőképpen a költségvetés megalkotását célozta.
A bábolnai képviselő-testület húsz napirendi pontot tárgyalt, kezdve azokat az
elmúlt időszakot érintő ügyekkel: a két ülés
között történt eseményekről szóló beszámolókkal, a lejárt határidejű határozatokkal
és a bizottság által hozott döntésekkel.
Ez utóbbiak témakörében szóba kerültek a szociális segélycsomagokra érkezett
árajánlatok, mely kapcsán a Coop árajánlatát fogadták el. Dr. Horváth Klára polgármester beszámolt a 2018 decemberétől
történő segélyezéssel kapcsolatban, majd
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság által hozott döntések tekintetében a
képviselők a város szabályozási tervének
módosításával, véleményeztetésével
foglalkoztak. Kiadtak egy támogató nyilatkozatot is egy Bábolnán földterülettel
rendelkező cég részére, akik napelemes
parkot valósítanának meg a város területén, bemutató jelleggel is. Az egészségügyi
központ festési munkáinak árajánlatával is
foglalkoztak, a grémium tagjai elfogadták
a munkadíjakra vonatkozó összegeket.
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolója következett a
sorban, majd a téli rezsicsökkentés témakörében Parizek Zoltán egyéni vállalkozó
megbízásáról döntöttek. Ő vállalhatja fel
a tüzelő anyagok kiszállítását.
Foglalkozott a képviselő-testület a
Széchenyi lakótelep lakóinak parkolók
kialakítására irányuló kérésével. Miután
a lakók az önkormányzat által felkínált
megosztott, mintegy ötven százalékos
teherviselést nem vállalták egyöntetűen,
ezért a képviselő-testület nem támogatja
jelenleg ezt a projektet.
Szó volt arról a mammográfiás szűrőbuszról is, illetve az abban kínált egészségügyi szolgáltatásról, mely március
13-ig elérhető a településen, a Kardirex
parkolójában. A közmeghallgatás alkalmán már felmerült téma is előtérbe került,
miután a Győri Hulladékgazdálkodási Kft.
arról tájékoztatta a városvezetést, hogy a
jövőben ismét átveszi a veszélyes hulladék

kategóriába tartozó anyagokat. (További
információ a város honlapján.)
Sor került a tavalyi esztendő költségvetési rendeletének módosítására, mely
elsősorban technikai átvezetéseket tartalmazott. 2018-ban 2 milliárd 256 millió 236
ezer forinttal zárta a város a költségvetését.
A folytatásban kapott figyelmet az
önkormányzat munkáját, a város jövőjét
meghatározó kardinális kérdés: az idei
esztendő költségvetésének megalkotása.
Nagy összeggel indul a 2019-es büdzsé,
melyben 3 milliárd 54 millió 567 ezer
forint tényszámmal számolnak bevételi
és kiadási fő irányszámként. A kiadások és
a bevételek tükrében egy egyensúlyban
tartható költségvetés született, melyben
továbbra is az intézmények zavartalan
működtetése szerepel az első helyen. A
büdzsé megalkotása kapcsán elhangzott,
hogy abban már az intézményi béremelésnek is eleget tesznek, továbbá tartalmazza
a jubileumi jutalmakat is. A költéségvetés
megalkotását most is hosszas előkészítő
munka előzte meg, melynek része az intézményekkel, civil szervezetek képviselőivel
való egyeztetés, valamint egy rendkívüli
testületi ülés döntései is meghatározóak
voltak annak alakításában. A mintegy
három milliárdos főösszegben megtalálható a város hitele, melyhez a nagyberuházások okán folyamodott a városvezetés.
Az 1,2 milliárdos hitelösszeg mellett a
költségvetés keretszáma tartalmazza a
2018. december 31-ei pénzmaradványt,
mintegy 829 millió forintot, valamint az
államháztartási bevételeket, illetve a saját
közhatalmi bevételekből, adó-bevételeiből származó bevételeket. A kiadások
tekintetében a legnagyobb tétel a település igazgatására, fenntartására fenntartott
összegek, mely mintegy 700 millió forint.
Fejlesztésekre közel 2 milliárd 300 millió
forintot szán ebben az esztendőben a
település. Ezek egy része a TOP-os pályázat lebonyolítása (tehát a metángázos
kiserőmű megépítése, a Szabadidőpark
kivitelezése és befejezése, valamint a Csónakház megépítése a Szabadidőparkban),
ezen túlmenően saját erőből, valamint
hitelből, illetőleg esetleges kormányzati
támogatásból valósítja meg a város a
strand és fürdő kivitelezést. A kiadások

közt szerepel a Kisfaludy lakóteleptől az
IKR-ig a közvilágítás javítása, kiépítése
sziget üzemű napelemes rendszerrel.
Újratelepítik a Wesselényi úttal szembeni
erdőterületeket is az Ácsi úttal párhuzamosan. A Kardirex épületében, egészségügyi
központunk épületében folyamatban van
a villamossági és informatikai korszerűsítés,
majd ezt követően a festési munkálatok,
mintegy 47 millió forint összeggel kerültek
a költségvetésbe, mely ugyancsak a jelentős kiadások közé tartozó munkafolyamat.
A városvezetés igyekszik kisebb tételű fejlesztéseket is intézni, így például soron lesz
közlekedési táblák cseréje, javítása, több
utcában kátyúzás is lesz a lakosság jogos
elvárása szerint. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a költségvetést, mely
meghatározza a település jövőjét hosszú
távlatokra gondolva.
Módosították a Kincstár felvetése szerint
az étkezési normák, térítési díjak árait, a
rendeletben ezeket bruttó összegekben
határozták meg. A következő napirendi
pontokban beszámolók kerültek sorra.
Török Sándor intézményvezető a 2018. évi
kulturális életről tájékoztatta a grémiumot,
mely alapján kijelenthető, hogy városunkban az év során kilencven eseményt
valósítottak meg a helyi civil szervezetek
bevonásával, a sportcsarnokban pedig
47 sportrendezvényen vehettek részt az
érdeklődők. A beszámolóhoz kapcsolódóan Török Sándor intézményvezető a
2019. évi tervet is letette az asztalra.
Ezután került szóba a 2019. évi közbeszerzési terv és a 2018. évi közbeszerzési
statisztikai összegzés, amit elfogadott a
testület. A folytatásban az önkormányzati
képviselők is beszámoltak munkájukról,
mely beszámolóknak a nyilvánosságot is
biztosították a város honlapján. Zábrádi
János, a Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke is
elmondta, hogy minden képviselő eleget
tett vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének. Sor került ezt követően a polgármester éves szabadságolási ütemtervének
jóváhagyására is.
Tárgyaltak továbbá a Bábolna Városgazda Kft. törzstőke emeléséről. Mint

Folytatás a következő oldalon!
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köztudott, ez az önkormányzati tulajdonú
társaság végzi, bonyolítja a strand és a
fürdő építését. Ezúttal 580 millió forinttal
emelték meg a társaság törzstőkéjét.
Porondon volt a városban már jól ismert
„Termelj otthon!” mozgalom. A programra
jelentkező 11 igénylő támogatásáról döntöttek végül. Valamennyien 3500 forint
értékű vetőmag csomagot kaphatnak
annak érdekében, hogy tevékenységükkel
elősegítsék a kiskerti művelést. Az is elhangzott az ülésen, hogy többen részt vesznek
majd a várost képviselve a Legszebb konyhakert országos mozgalomban is.
Szó esett az ülés menetében a Bábolna
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjéről, illetőleg a tanfelügyeleti
ellenőrzés során kialakított intézkedési
terv jóváhagyásáról is döntött a képviselő-testület. (A Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde nyári takarítási szünete 2019.
június 29-étől 2019. augusztus 16-áig lesz.
Ez idő alatt a gyermekfelügyeletet a Banai
Bóbita Óvodában lehet igényelni)
A kijelölt iskolai körzetek tervezetével
is foglalkoztak, illetve az önkormányzati
bérlakásokról szóló beszámolót is elfogadták. Ezt követően írták ki a strand és
fürdő üzemeltetésére vonatkozó pályázatot, mellyel jelenleg igazgatót keresnek a
létesítmény élére.
Csatlakozott az önkormányzat a Komárom-Esztergom megyei Foglalkoztatási
Paktumhoz is, majd megállapították és
kijelölték a strand és termálfürdő és létesítményeinek házszámait. (A metángázos
kiserőmű a Deák Ferenc utca 6. szám alatt,
a tanuszoda a 8-as, a strand és termálfürdő
a 10. alatti házszám bejegyzést kapta). A
következőkben a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok házszámát javították az intézmény
kérése szerint Mészáros út 1. szám jelöléssel.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Bábolna Városgazda Kft. ügyvezetője pályázatot ír ki a Bábolna Strand- és Termálfürdő igazgatói munkakörének betöltésére.
Vezetői megbízás időtartama:
Határozatlan idejű 6 hónap próbaidő kikötésével
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Bábolna Strand- és Termálfürdő fürdőüzemeltetési körébe tartozó feladatok vezetői végrehajtása, amelybe beletartozik:
a. a Bábolna Strand- és Termálfürdő üzemeltetésének előkészítése (pl.: szükséges szabályzatok összeállítása, hatósági egyeztetések lefolytatása, üzemeltetéshez szükséges munkatársak felkutatása),
b. a Bábolna Strand- és Termálfürdő ügyvezetője és Bábolna Város Önkormányzat által meghatározattak szerinti folyamatos, biztonságos, eredményszemléletű üzemeltetésének biztosítása,
c. a Bábolna Strand- és Termálfürdő működésének folyamatos figyelemmel kísérése, az ügyvezető és az alapító Bábolna Város Önkormányzatának tájékoztatása mellett.
Illetmény és juttatások:
-

Megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
-

felsőfokú végzettség (szakirányú végzettség előnyt jelent),

-

idegenforgalmi, turisztikai területen szerzett tapasztalat,

-

hasonló létesítmény üzemeltetésében szerzett jártasság.

A pályázathoz csatolni kell:
-

Részletes szakmai önéletrajzot,

-

Képesítést tanúsító okiratok fénymásolatát (eredeti okiratok meghíváskor történő bemutatása szükséges),

-

A Bábolna Strand- és Termálfürdő vezetésére vonatkozó programot, amely a
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseken alapul,

-

Három hónapnál nem régebbi hatóság erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt dr. Horváth Klára polgármester
nyújt a 34/568-000-as telefonszámon.

Elfogadta a grémium a TOP-os forrásból finanszírozott Csónakház építése
című pályázatra vonatkozóan a Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési
Kft. árajánlatát, mely a legkedvezőbb volt
bruttó 3 millió forintos összegben.

A pályázatot írásban, 1 példányban kell benyújtani a Bábolna Városgazda Kft.-nek
címezve (2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.). Az elbírálás a pályázat benyújtásától számított 30 napon belül történik.

A februári ülésen meghozott döntések,
a költségvetésbe foglalt vállalások tevékeny esztendőt ígérnek.

A pályázati felhívást kötelezően a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat internetes honlapján és Facebook oldalán, a Bábolnai
Televízió képújságjában, valamint a Bábolnai Fórum hasábjain kerül közzétételre.
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A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat közzététele:
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Megvalósul az álom: strand és fürdő lesz Bábolnán
Bábolna olyan beruházás végére tehet
pontot hamarosan, melynek gondolata, kezdete az 1980-as évek közepére nyúlik vissza, hiszen az egykori
mezőgazdasági kombinát akkoriban
talált meleg vizet a településen.
A fürdőfejlesztés előzményeként tekinthetünk a mezőgazdasági társaság kútfúrási
kísérleteire, amelyeket eredetileg olajért
kezdeményeztek az állattelepek működtetése érdekében. Akkor mintegy 38 fokos és
52 fokos termálvízre leltek a föld mélyén. Az
egyik kút vizét gyógyvízzé is nyilvánították.
A vizek hasznosítására több elképzelés is
megszületett az önkormányzat berkeiben.
Dr. Horváth Klára polgármester
elmondta, a vizek hőmérséklete ahhoz
azért alacsony volt, hogy az intézmények
fűtésére fordítsák vissza, a mezőgazdasági
célokhoz sem volt megfelelő, így a turisztikai irány is szóba került.
Többször próbálkoztunk külső befektetővel a fürdő létesítésére vonatkozóan, de
olyan is akadt, akivel a szerződés aláírása
előtt siklott ki az üzlet. Ezután, 2014-ben
döntött úgy a bábolnai grémium, hogy
saját költségvetésből, esetleges hitelből és
pályázati forrásokból megvalósítja a régi
álmot. Ehhez jó lehetőség volt a TOP-os
pályázati forrás is, mondta a polgármester.
Mint megtudtuk, a beruházásra szánt
területhez képest a kutak jóval messzebb,
két-három kilométerre vannak, de volt az
önkormányzatnak egy olyan nagyméretű
(nyolc-tíz hektáros) területe a sportcsarnok mellett, ahol korábban is folyt már
ipari tevékenység. Amikor a város végül
az európai uniós pályázatokra készült,
akkor egy gazdasági egyeztető fórumon
merült fel az ötletelés során egy barnamezős beruházás elképzelése a területen. A
tervek szerint itt mintegy hat-nyolc hektáron szabadidőpark létesülhet szabadidős
elfoglaltságokra alkalmas tavakkal, csónakházzal, erdei tornapályával, tanösvénnyel, egyéb sportlétesítményekkel:
funkcionális edző-, futó-, teniszpályával,
valamint szálláshellyel. Ehhez kapcsolódóan, a szabadidőpark melletti területen
jöhet létre a fürdő és a strand, mely beruházást is néhány éve fizikális lépésekkel
alapozott meg a városvezetés.
Az elmúlt években működőképessé
tettük kútjainkat, ide hoztuk le vezetékeken a termál és gyógyvizet, uniós forrással
valósíthattuk meg a metángázos kiserőmű

létesítését, amit az tett szükségessé, hogy
az egyik vízben jelentős mennyiségű
metángázt találtak. A metángáz leválasztását egy kiserőművön keresztül oldjuk meg
úgy, hogy a metángázt leválasztjuk a vízből,
elektromos energiává, hőenergiává alakítva,
amellyel megtakarítjuk a sportcsarnok és a
főzőkonyha energiaszükségletét. A megmaradt mennyiséget a strand és fürdő ellátására, üzemeltetésére fordítjuk, mondta el dr.
Horváth Klára polgármester, aki elégedett a
kivitelezés menetével, hiszen az eddigiekben zökkenőmentesen haladt az építkezés.
Három – egymástól független – kivitelező is dolgozik a terepen. Úgy tudjuk, a
szabadidőpark év végén készülhet el, a
csónakház alapozását nemrégiben kezdték.
A TOP-os pályázattal megvalósuló gázleválasztó kiserőmű június 30-án már működőképes lehet. Ehhez az is szükségessé válik,
hogy a vizet az elkészült tavakba tudják
engedni, illetve a stand és fürdőben létesítendő medencék rendelkezésre álljanak.
A strand és fürdő az őszi időszakban
valósulhat meg. A téli üzemeltetésben
két gyógymedence és egy termálmedence üzemel majd, melyhez egyéb
kiszolgálóegységek is tartoznak, így
például: szauna és pihenőtér, lesz kávézó
és étterem is. A nyáron igénybe vehető
rész 2020 áprilisában nyithat meg, ahol
további három medence vehető majd
igénybe, illetve egyéb szabadidős létesítményeket alakítanak ki, a gyerekeknek
például biztosan lesz játszótér...
Szeretnénk, ha az új létesítmény
„Idősbarát”, illetve „Családbarát” címmel
működhetne annak érdekében, hogy az
idelátogatók kiegészítő szórakozási lehetőségeket is igénybe vehessenek majd.
A Ménesbirtokkal, illetve egyéb idegenforgalmi jelentőségű intézményekkel

együttműködünk annak érdekében, hogy
Bábolna településén a turisták sokrétű
szórakozási lehetőséget találjanak, illetve
a helyiek is élvezhessék a város nyújtotta
előnyöket, mondta el a városvezető.
Idén is visszatérnek Bábolna hagyományos, látványos és minden korosztályt
megszólító rendezvényei: így például
lesznek nemzetközi lovasversenyek, vis�szatér a gazdanapok és a kukoricafesztivál,
melyek alapvetően is jelentős idegenforgalmat eredményeznek, de mindezek csak
tovább erősíthetőek a város nagyberuházásainak megvalósítása révén.
Az önkormányzat tulajdonában lévő
Városgazda Kft. jelenleg azon fáradozik,
hogy megtalálja a létesítmény igazgatóját,
akivel felépíthetik a munkaszervezetet. Az
egyes területek és feladatok ellátására is
keresnek megfelelő személyi állományt. Kérdésként lebeg még, hogy a büfék, kávézó és
étterem, tehát a vendéglátóegységek üzemeltetését külső vállalkozóval oldják-e meg,
vagy a városgazda intézmény irányítása alatt
üzemeltessék. Ennek megválaszolására még
a következő hónapok adnak időt.
A következő néhány esztendő arról szól
majd, hogy a létesítményt bevezessék a
köztudatba, bevezessék a piacra.
– A Bábolnai Strand és Termálfürdő nagyságát és befogadóképességét tekintve
nem a nagy, monumentális strandok
közé tartozik majd. Mintegy háromszáz
fő befogadására lesz mód a téli üzemeltetésben, nyáron ehhez még közel ötszáz
vendéggel bővülhet a kapacitás – mondta
el dr. Horváth Klára polgármester, aki bízik
abban, hogy megtalálják a látogatóközönséget, illetve hogy a metángázos kiserőmű
működtetésével gazdaságossá tehető az
üzemeltetés.

www.btv.hu

5

2019. március

BÁBOLNAI FÓRUM

Digitális Jóléti Programpont
Bábolna Város Önkormányzata még 2017-ben sikeresen
pályázott a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnél, melynek eredményeképpen bekerülhetett az
országosan létesített 1500 Digitális Jóléti Programpontok
közé. 2018. év végén a Városi Könyvtárban használatba
helyezték a pályázaton elnyert technikai eszközöket.
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség pályázatának
köszönhetően Bábolna Város Önkormányzata infokommunikációs
eszközöket nyert el, melyeket a Városi Könyvtárban helyeztek el és
állítottak üzembe 2018. decemberében. A pályázat további követelményeinek megfelelően a művelődési intézmény egy dolgozója
ehhez fűződő mentori tanfolyamon vett részt és sikeres vizsgát tett.
Ezen kívül az intézmény vállalta, hogy negyedévenként három
szemléletformáló és ismeretterjesztő bemutatót, illetve előadást és
gyakorlatot tart. Elsődleges közvetlen célcsoportként a középfokú
végzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint
az 50 év feletti korosztályt célozták meg, közvetett célcsoportként
pedig Bábolna város teljes lakossága is bekerült a pályázatba.
2018. év végén Bábolnán is telepítették a Digitális Jóléti
Programhoz tartozó informatikai és kommunikációs technikai
eszközöket. A Városi Könyvtárban használhatóak ezek a berendezések: 3 notebook, 2 tablet, 2 mobiltelefon, 1 multifunkciós
eszköz (ami tintasugaras nyomtatóból, szkennerből és faxból
áll), valamint egy előadásokat segítő projektor. Ezeken kívül egy
beltéri és egy kültéri WIFI hozzáférési pontot is létrehoztak, így a
kapott eszközök a beltéri vezeték nélküli hálózaton csatlakoznak
egymáshoz és az internethez. A kültéri WIFI bárki számára elérhető a nap 24 órájában. Használatához jelenleg nincs szükség
jelszóra, DJP_Guest néven találhatják meg az érdeklődők. Első
használatkor el kell fogadni egy adatkezelési hozzájárulást, ami
az ingyenes használat feltétele. A könyvtárban található eszközök
minden helyi lakos számára ingyenesen használhatók nyitvatartási időben. Ennek egyetlen feltétele, hogy alkalmanként alá
kell írni egy adatkezelési űrlapot, amely a működtető statisztikai jelentéséhez szükséges, ugyanis a könyvtár munkatársának
negyedévenként monitoring jelentést kell írnia a látogatottságról,
és ezt dokumentumokkal kell alátámasztani.
Az I. negyedévre vállalt programok az online álláskeresést
kívánják elősegíteni okostelefon, tablet és notebook használat
segítségével. II. negyedévben a Microsoft Office programcsomagra épülő irodai szoftverek használatának alapjait sajátíthatják
el a jelentkezők úgy, mint szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
prezentációkészítés. III. negyedévben az internet biztonságos
használata kerül előtérbe, ezen belül a nyílt forráskódú és ingyenesen használható programok és applikációk letöltése és kezelése
notebookon, tableten és okostelefonon, Windows 10 és android
operációs rendszerek alatt. A IV. negyedév a rosszindulatú programokról, azok felismeréséről, ártalmatlanításáról, illetve ezek
elterjedésének megelőzéséről fog szólni.
A negyedéves felbontásban szereplő előadások, gyakorlatok
és programok keddi napokon 15 órától kerülnek megrendezésre,
és kb. egy óra időtartamúak. Igény esetén péntekenként is lehetőség nyílik az eseményeken való részvételre. A továbbiakban
jelentkezni a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont facebook oldalán található jelentkezési lap kitöltésével, személyesen a könyvtárban, valamint a muvhazbabolna@gmail.com
6
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e-mail címen lehet. Egy-egy alkalommal kb. 5-6 főt tudnak
fogadni a szervezők.
Az önkormányzat által kötelezően vállalt feladatokon kívül igény
esetén alapfokú számítógépes, tablet és mobiltelefon kezelési
ismeretek elsajátítására is van lehetőség. Tervezik a mobiltelefonnal történő fényképezés előnyeinek és hátrányainak bemutatását
egy előadás keretén belül. Ez utóbbiakon is bárki részt vehet.
A bemutatókról, előadásokról, gyakorlati használatokról a
szokásos módokon tájékozódhatnak: intézményi facebook
oldal, BTV képújság, Bábolnai Fórum havilap, valamint szórólapokon keresztül.

A bábolnai DJP pont 2019.
márciusi programterve
1. Modern multimédiás eszközök használata az álláskeresésben szemléletformáló és ismeretterjesztő bemutató
ismeretterjesztő gyakorlat 1-2. – okostelefon, tablet, laptop
2. Alapfokú számítógép-kezelői ismeretek

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
2019. március 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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Popovics György: „Büszke vagyok Bábolnára, szeretem a bábolnaiakat...”
2010 óta
elnökként
vezeti a
KomáromEsztergom
megyei
közgyűlés
munkáját
Popovics
György, akit
Bábolnán
talán senkinek nem kell
bemutatni.
A helyiek ismerhetik őt korábbi önkormányzati képviselői múltjáról, de jelenleg
is nagy támogatója a bábolnai sportéletnek, megyei elnökként pedig sosem felejti
bábolnaiságát. Portré sorozatunkban Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét
kérdeztük.
−− Hogyan tekint a múltbéli Bábolnára,
milyen szálak fűzik a városhoz?
−− 1987-ben jöttünk Bábolnára, az életem
nagy részét itt éltem le, itt neveltük fel
feleségemmel gyermekeinket. Büszke
vagyok rá, hogy mindhárom gyermekünk a Bábolnai Általános Iskolába járt
nyolc éven keresztül. Nagyon szeretjük
a várost. Boldog vagyok, hogy helyi
képviselőként sokáig szolgálhattam a
települést. A kilencvenes évek elején az
önkormányzatiság még gyerekcipőben
járt, majd ezután folyamatosan épült,
szépült, akárcsak Bábolna. Megéltem a
mezőgazdazdasági kombinát megszűnését követő folyamatot is, így sok változásnak voltam szemtanúja. Nagyon
örülök, hogy mostanra azt a hatalmas
űrt, amit maga után hagyott, a település
maga mögött tudta hagyni, és úgy érzem,
ebben nekem is volt egy kis szerepem.
−− Több ciklusban volt önkormányzati
képviselő Bábolnán, 2010 óta pedig
megyei közgyűlési elnök.
−− Az 1990-es önkormányzati választások
idején alapítottuk meg Bábolnán a
Fideszt, természetes volt, hogy elindulunk
az önkormányzati képviselői választáson
is. Nagy boldogság volt a számomra,
hogy bekerülhettem a megyei önkormányzatba, és két év múlva egy képviselői lemondás után a helyi képviselő-testületbe is. Miután a megyei önkormányzat
a települési önkormányzatok pályázatai
ügyében 2014-től döntéshozói szerepkört

lát el, az összeférhetetlenség miatt nem
vállalhattam a helyi képviselői szerepet,
pedig a legörömtelibb mindig az, ha a
saját településünkért tudunk dolgozni.
−− Bábolnát illetően mégis tevékeny, a
hidaskürti testvértelepülési kapcsolatért is sokat tett. Milyen lelkülettel
gondol erre?

kitartó munka és az együttműködés
eredménye a szabadidőpark létesítésére elnyert 590 millió forint is, melyhez
ráemeléssel nemrég további 87 millió
forintot tudtunk hozzátenni. Fontos a
kiserőmű kivitelezése is, mely hatalmas
energiamegtakarítást és környezetkímélő megoldást jelent Bábolnának.

−− Örökké hálás leszek Kovács József −− Milyen egyéb pályázati lehetőségek
polgármester úrnak, hogy akkoriban
kínálkoznak?
meghallgatta a kérésemet, a kezde−− A megyei önkormányzat létrehozott egy
ményezésem mellé állt. Családi érinTerületfejlesztési Kft.-t, mely a legtöbb
tettségem miatt egy kitelepítettekkel
TOP-os beruházás menedzselésében
kapcsolatos fórumon jártam egykoron
tevékenyen részt vesz. A turizmus terüleHidaskürtön, akkor merült fel a felvidéki
tén TDM szervezetet hoztunk létre, mely
magyar településsel való partnerség
sok
pályázatnál alapvető követelmény.
lehetősége. Életem egyik legnagyobb
Bábolnának
a tatai TDM-hez való csatlaélménye, amikor ennek a kapcsolatnak
kozásával lehetősége nyílt a csónakház
a szerződését aláírtuk Hidaskürtön, és
projekt megvalósítására, ami ugyancsak
mindenki szívére tett kézzel énekelte
emeli majd a szabadidőparki szolgáltaa magyar Himnuszt. Természetesen a
tások színvonalát. Komoly lehetőséget
köszönet szava dr. Horváth Klára polgárkínálnak az INTERREG (határon átnyúló
mester asszonyt is illeti, aki ezt a kapcsolatot azóta is ápolta és ápolja.
együttműködést pártoló) pályázatok,
például a Kisprojekt Alapban mikro-pro−− Beszéljünk a konkrét fejlesztésekről,
jektek megvalósítására elnyerhető 7
érintve a szívügyét, az útfejlesztéseket.
millió euró. A Kisprojekt Alap koordiná−− Az utak minősége nagyban meghatálását a megyei önkormányzat társtulajrozza egy közösség komfortérzetét. A
donában működő Rába-Duna-Vág EGTC
Nagyigmándtól Banáig terjedő út felújínevű speciális cég végzi. Az első kiírátása régi vágya volt a településnek. Nagy
sunkon - nagy örömömre - elsők között
öröm, hogy a megyei önkormányzat
nyert forrást, 15 millió forintot Bábolna
által koordinált TOP-os pályázatok kereés Hidaskürt együttműködésben megtében sikerült folytatnunk a felújítást, így
megújulhatott a Tárkányi út is, a sportpáfogalmazott pályázata, mellyel - többek
lyától egészen a gyógyszerüzemig.
közt - a Bábolnai Televízió eszköztára is
bővülhet majd.
−− Fontos feladatának tekinti az említett
Terület- és Településfejlesztési Opera- −− A bábolnai sport ugyancsak szívtív Program pályázatainak koordiügye, létrehozott egy szponzori
nálását a megyében és Bábolnán is.
szervezetet is...
Hogyan hasznosulnak Ön szerint a
−− A bábolnai focival fiam révén kerültem
TOP-os források?
kapcsolatba. Azóta önkéntes tevé−− A megyei önkormányzat koordinálja
kenységként a megyei, de legfőképpen
ezt az Európai Unió által támogatott,
a bábolnai labdarúgás támogatását
előnyös konstrukciót, amelyben önkortűztem ki célul. A városban létrehoztam
mányzatok, egyházi- és civil szervezetek
a BSE 100 Klubot, mely eddig mintegy 20
is pályázhatnak. A mi feladatunk az volt,
millió forinttal segítette a helyi sportot.
hogy felmérjük az igényeket, és véleAz
MLSZ társadalmi elnökségének is
ményezzük azokat. Nagyon sokrétű a
tagja
vagyok, az általuk odaítélt tártámogatási terület, Bábolnán például a
sasági adón keresztül ugyancsak közel
Százszorszép Óvoda is ebből a forrásból
százmillió forinthoz juthatott a Bábolnai
újulhatott meg nemrégiben. A szabaSportegyesület.
Nagy öröm, hogy ebből
didőparki fejlesztés finanszírozásában
megújulhatott
a
sporttelep, és finanszíis fontos szerepe van a TOP-forrásnak. A
rozható
az
edzői
munka.
Büszke vagyok
barnamezős beruházásokat is szerettük
ugyanakkor a bábolnai kézilabdára és a
volna támogatni, Bábolna pedig jól
használta ki a kínálkozó lehetőséget. A
tekézőkre is. Hajrá Bábolna!
www.btv.hu

7

2019. március

BÁBOLNAI FÓRUM

Előzzük meg a tűzeseteket! Három halálos áldozat megyénkben
A téli időszakban több fórumon: honlapján, televíziókban és rádióműsorokban is a lakástüzek megelőzésére
hívta fel a figyelmet a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság. Nem véletlenül.
Az elmúlt egy hónapban országos szinten
közel ezer lakástűz történt, megyénkben
pedig három halálos áldozatot is követeltek a lángok. Káli Sándor tűzoltó alezredes,
szóvivőhelyettes februárban személyesen
is Bábolnán járt, hogy a lakástüzek megelőzéséről beszéljen.
Mint megtudtuk, az országosan keletkezett mintegy ezer esetben harmincan vesztették életüket. Ebből sajnálatos módon
megyénk is kivette részét.
Amit tehetünk, hogy tájékoztatunk.
Felhívjuk a figyelmet a megelőzés fontosságára, az óvintézkedésekre, valamint
igyekszünk érzékenyíteni a lakosságot,
hogy legyenek körültekintőek, és lehetőleg környezetükben másokra is figyeljenek
oda. Mindenképpen szeretnénk, hogy ez
a számadat csökkenjen. Szeretnénk eljutni
azokhoz a személyekhez, akik a lakástüzekben leginkább veszélyeztetettek.
Minden tűzeset után összegezzük az adatokat. Szinte az összes érintett lakástűzben
elhunyt személy egyedül élő, idős lakos,
magyarázta a szóvívőhelyettes, aki arra is
rávilágított, hogy a tűzesetek többsége
vidékies környezetben történt, amelynek
ugyancsak van jelentősége.

Szomoron, Kocson, majd Grébicspusztán is
éjszaka ütött ki a tűz, mindhárom halállal
végződő esetben a tűzeset a fűtéssel kapcsolatos problémából adódott. A tűzesetek
többsége alapvetően négyféle módon
keletkezik: leggyakrabban az elektromos
árammal történő fűtésnél.
Ha azt tapasztaljuk, hogy az elektromos
fűtőberendezésünk gyakran lecsapja a
biztosítékot, vagy valamilyen módon a
8
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konnektor elszíneződik, akkor ezek meghibásodásra utaló jelek, amelyeket haladék
nélkül orvosolni kell. A másik jellemző ok a
dohányzás. Legyünk óvatosak: ne aludjunk
el hamarabb, mint a cigarettacsikk... Az
egyik megyei halálesetet éppen az ágyban
való dohányzás okozta. Fontos odafigyelnünk tüzelő-berendezéseink állapotára is.
Alapvetés, hogy évről évre a fűtési idény
előtt vizsgáltassuk meg azokat, majd a
fűtési szezonban rendeltetésszerűen,
megfelelő tüzelőanyaggal használjuk.
Takaríttassuk ki a kéményt, ne tüzeljünk
háztartási hulladékkal. Ha nem megfelelő
fűtőanyaggal tüzelünk, akár két hét alatt
elérheti kéményünk a kritikus, kéményseprést igénylő állapotot. A kéménylerakódás
is tűzveszélyes. Volt ilyen tüzünk az elmúlt
hetekben is, amikor a teljes családi ház
tetőszerkezete égett le azért, mert hulladékot vagy szemetet égetettek a kályhában.
Általános, jellemző veszélyforrás a konyhai
sütés-főzés. Gyakran előfordul még mindig,
hogy az égő olajat vízzel próbálják eloltani.
Ez egy automatikus mozdulat, de hatalmas károkat okozhatunk, ha így teszünk,
magyarázta Káli Sándor, aki arra biztatja
hivatásos szervezete képviseletében a
lakosságot, hogy érzékenyen tekintsenek
az egyedül élő, idős embertársaikra. Mint
mondta, sok esetben az életüket akár egy
füstérzékelő is megmentheti, mely készülék nem drága, és könnyen beszerezhető
akár nagyobb bevásárlóüzletekben is.
Az emberi élet és a vagyonbiztonság
érdekében is fontos, hogy időben érzékeljük a tüzet, és ebben lehet segítségünkre a könnyen felszerelhető, elemmel
működő készülék.
– A füstérzékelő gyakorlatilag az első
pillanattól kezdve egy hangos sípszóval
jelzi a füstöt, vagyis azt, ha a helyszínen
tűz keletkezik. A készülék gondozásmentes, felszerelését követően nincs vele
dolgunk, esetlegesen olykor az elemet
kicserélni nem árt. Én azt gondolom, hogy
mindenkinek a biztonsága megérheti azt
a mintegy öt-tízezer forintot, amibe egy
ilyen készülék kerül. Mi azt ajánljuk, hogy
idős hozzátartozóink számára is szerezzük
be akár ajándékként a berendezést.
Káli Sándor azt is elmondta, gyakran
származik tűz abból is, hogy az egyedül élő
időseknek kiegészítésként a családtagok
hősugárzókat vásárolnak. Ezek használata
gyakran okoz tüzet. Ezeket a berendezéseket van, hogy nem megfelelően kezelik:

például letakarják, mert éppen ezen szárítanak, túl közel teszik a fekhelyhez, esetleg
nem stabilizálják, ami miatt eldőlhet.
– Számtalan hibaforrás említhető, de
elmondható a statisztikai adatok alapján,
hogy évente legalább két, halálos kimenetelű ilyen tűzeset van megyénkben. A
hősugárzókkal kapcsolatos tűzeseteknél
mindig komoly károk keletkeznek az
ingatlanban. Nagyon sokszor találkozunk
olyan esettel, ahol egészen kicsi területen
kezdődött tűz, a csukott nyílászárók miatt
azonban nem kapott megfelelő mennyiségű oxigént az égéshez, ezáltal hatalmas
füst keletkezett. A tűz nem volt nagy,
azonban a füst mérgezést, végül halált
okozott. Azt reméljük, hogy a téli időszakban megszaporodott lakástüzek száma
a fűtésszezon végén, áprilisban csökken
– magyarázta a szóvívő-helyettes, aki mindenkit arra kér, hogy a további halálos
kimenetelű esetek megelőzése érdekében
érzékenyen forduljon a témához.

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi segélyre közép,
valamint felsőfokú intézményben
tanulók részére.
Pályázati feltételek:
Ø Az általános iskolát Bábolnán
fejezte be.
Ø Állandó bábolnai lakos.
Ø Szociális rászorultság.
Ø Középiskolások esetén legalább
4.00 tanulmányi átlag.
Ø 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:
2019. március 14. (csütörtök)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási Bizottság 2019. márciusi
ülésén bírálja el.
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„Élj a filmben Bábolna!”
Filmkészítő szakkör, filmklub!
A Komárom-Esztergom Megyei kerültek a filmkészítés kulisszatitkainak
Nemzeti Művelődési Intézet és a megismeréséhez.
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési
A legközelebbi alkalmat március 25-én
és Sportközpont szervezésében 2019. este hat órakor tartják a fent említett helyfebruárjában újra elindult a filmklub. színen, központi témája pedig a filmkészítés technikai eszközeinek kezelése lesz.
Ebben az évben minden hónapra tartogatA szervezők kérték a résztvevőket, hogy
nak programot a szervezők. Jellemzően a
amennyiben vannak ilyen eszközeik, úgy
résztvevők megismerkedhetnek a filmkéhozzák azt magukkal. A technika mellett
szítés fortélyaival elméletben és gyakorlatszó lesz a kamera elé kerülő témáról is,
ban: kamerakezelés, filmvágási technikák,
interjúkészítés, stb. A „szakkör” célja, hogy
az év folyamán létrehozzanak egy közös
kisfilmet a klub résztvevői által kitalált
témában, amelyet az utolsó összejövetelen a Szabadidőközpontban mutatnak be.
Az első alkalomra február 27-én 18
órakor került sor a Helytörténeti Gyűjtemény épületében, ahol az érdeklődőknek
Edelmayer Zsolt, a KEM Nemzeti Művelődési Intézet módszertani referense ismertette a filmklub programját. Mint mondta,
a korábbi, „Élj a filmben” projekt bábolnai
sikere ösztönözte őket arra, hogy újabb
filmes programokkal térjenek vissza a
településre. Tizenkét alkalmat terveztek a
projekt keretében, melynek során a filmkészítéshez szükséges alapvető tudást
szeretnék a részvevőknek átadni. Az első
foglalkozáson felmérték a csoport tagjainak igényeit, elvárásait a programmal
kapcsolatban. Legfontosabb elemeként az
új tudás megszerzése állt, mely életkortól
függetlenül, általánosságban fogalmazódott meg a résztvevők körében, akik közt
a középiskolástól a 90 évesig minden korosztály megtalálható.
Jáger Dávid filmes szakértő irányításával
a csoport tagjai egy kis játékban is részt
vehettek, melynek során filmes szakmák
alaptulajdonságait kellett felismerni a
résztvevőknek, így egy lépéssel közelebb

www.btv.hu

azokról az ötletekről, irányvonalakról,
melyeket tartalmazni fog majd a közösen
elkészítendő film.
A szervezők továbbra is várják a filmklub iránt érdeklődőket, akik bizalommal
fordulhatnak Sebestyén Szabolcshoz a
Helytörténeti Gyűjtemény nyitvatartási
idejében, vagy a 06 30 190 0434-es telefonszámon, illetve a varosipadkaszt@gmail.
com e-mail címen.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
és KOSZORÚZÁS BÁBOLNÁN,
az 1848-as FORRADALOM és
SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE

2019. MÁRCIUS 15-ÉN

15 órakor

ÜNNEPI MŰSOR, MEGEMLÉKEZÉS

Ünnepi beszédet mond: Dr. Horváth Klára polgármester

Közreműködők: Anonim Drámacsoport

Helyszín: SZABADIDŐKÖZPONT

15.50 órakor

KOSZORÚZÁS

16.10 órakor

KOSZORÚZÁS

Helyszín: RÉGI TEMETŐ
Közreműködők: Bábolnai harsonások

Helyszín: HŐSI KAPU

16.30 órakor

KOSZORÚZÁS

Helyszín: BÁBOLNAI CSATA EMLÉKMŰ

(Az emlékműhöz kb. 16.20 órakor indul az autóbusz a Hősi Kaputól)
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Maskarázást hozott a február
Mesehősök az óvodai bálban

Farsangolás az alsós évfolyamon

Izgalmas ünnepnap a farsang az óvodában, hiszen a gyerekek

A farsang a gyerekek körében mindig egy várva várt alkalom,

erre az eseményre mindig lelkesen, izgatottan készülnek. A szülők

hiszen ilyenkor mindig valaki más bőrébe bújhatnak. A február

ilyenkor jelmezt készítenek csemetéiknek. De nemcsak az elké-

14-ei iskolai bálon legtöbben most is valamilyen mesehősnek

szült maskara, hanem a jelmezes tánc is nagy örömet okoz a

öltöztek. Elsőtől negyedik osztályig minden gyermek felvonult az

csöppségeknek, akik kéz a kézben, önfeledt mosollyal az arcukon

iskolai farsangi mulatságon, mely idén is a hagyományok szerint

azonosultak mesehős szerepükkel. A Százszorszép Óvodában

zajlott. A felvonulásban minden gyermek megmutathatta mas-

február 22-én tartották meg jelmezes mulatságukat. Minden

karáját, melyből sokat otthon saját kézzel állított elő a család.

csoportban állt a bál, hangosan szólt a muzsika, melyre kreatív

A díszes menet után ügyességi feladatok vártak a diákokra, A

gúnyákban pördültek táncra a gyerekek. Volt olyan csoport, ahol

gyerekek a farsangi kavalkádban a jól teljesített feladatokért

lufikkal a kezükben táncoltak a gyerkőcök. Előkerültek a farsangi

ajándékot kaptak. A jó hangulatú vigasságban a pedagógusok

versikék és dalocskák is a tarsolyból, majd ügyességi játékokkal

is kivették részüket a szórakoztatásból. A tanítónők táncproduk-

szórakoztatták az ovisokat a nagy napon. A színes álruhában

ciója megalapozta a jókedvet a gyerekek körében.

minden gyermek jól érezte magát: illegtek, billegtek, vidáman
követték az óvónénik által diktált tánclépéseket.

A felsőben minden osztály színpadra lépett
Az általános iskola felső tagozatosainak farsangja idén is a korábbi

A végzős évfolyam műsorainak sorát a 8. b indította. Produkcióju-

évek szokásainak megfelelően az osztályok tréfás műsoraival

kat a sport köré fűzték, de egy kis tánc is belefért a vidám játékba.

indult február 28-án. A művészeti terem színpadán ezúttal

Utolsó fellépőként a 8. a osztály állt színpadra, ők saját múltbeli

minden felsős osztály fellépett vidám produkciókkal. Ezt meg-

fellépésüket hozták párhuzamba a mostanival. Az előadásokat

előzően azonban Boros Ferenc, az iskola egykori tanulója művészi

fánkevés, teázás, illetve disco és tombolasorsolás követte.

akrobata mutatványaival szórakoztatta a diákokat. A műsorokat
az 5.a-sok indították, osztályfőnökük irányítása mellett saját életüket parodizálták óvodás kortól napjainkig. Az 5. b osztály egy „jó”
család életének egy momentumába engedett bepillantást görbe
tükrön keresztül. Esküvőt, lakodalmat, majd az azt követő bonyodalmakat figurázta ki a 6. a. A párhuzamos osztály, a 6. b műsora
három részből állt. Az első standup az egészséges életmódra
történő rábeszélős paródia volt, majd táncprodukció következett,
végül egy telefonos kvízműsor tréfás előadása zárta produkcióik
sorát. A 7. a-sok időutazása 1919-be kalauzolta el a nézőket, a
7. b osztály pedig egy iskolai napjuk paródiáját vitte színpadra.
10
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Bolondos, lovas játékok
lovasoknak
Maskarába bújtak, ügyességi feladatokban vettek részt és műsort is
adtak a lovasiskolás diákok farsangi mulatságuk alkalmával, melyből
tanáraik is aktívan kivették részüket. Népi gúnyába öltözött a bábolnai
lovasiskola tanári kara, a diákok színes jelmezkavalkádban jelentek
meg a fedeles lovardában, ahol jelmezes felvonulással vette kezdetét
farsangi mulatságuk. A diákok nagy örömére a pedagógusok is kiléptek
a hétköznapokból, és vidáman vegyültek el a fiatalok társaságában.
Nem véletlen ez, hiszen a farsangi összejövetelnek – jól tudja mindenki – közösségépítő ereje van. Erre alapoztak, illetve a diákság derűs
hangulatára. A lovasiskolások is nagyon lelkesen bizonyítottak a nekik
kitalált ügyességi játékban. Néhányan ugyan kiborultak a talicskából,
de ezen a napon ezt sem bánták... A maskarás ügyességi játékokat
követően az iskola tornatermében folytatódott a középiskolások

vigassága. Az osztályműsorok is jó néhány derűs percet szereztek, a
csikósbőrbe bújt tanári énekkar – a gulyások népdalának dramatikus
változatával – maradandó élményt nyújtott. A farsangolás rögtönzött
moldvai táncházzal zárult.

Ha február, akkor fánksütés
Visszatért a fánksütés az Idősek Klubjába, ahol most sem spóroltak az alapanyagokkal. Február 13-án korán munkához láttak
és hagyományos szalagos fánkot sütöttek több kilogrammnyi alapanyagból. Tésztát gyúrtak, kelesztettek, nyújtottak és
szaggattak az asszonyok, akik számára a sütés-főzés már egy
bejáratott elfoglaltság. A rutinnak és az irigylésre méltó konyhai
fortélyoknak köszönhetően szép aranysárgára sültek a fánkok,
oldalukon a világos csíkkal, melyről nevét kapta ez az édesség. A
mennyiséget ezúttal sem aprózták el, így bőven jutott mindenkinek a finomságból.

Kortalan farsangolás, felhőtlen vidámság
Nyugdíjasok hagyományos farsangi mulatságát rendezték a Szabadidőközpontban február 28-án. Az eseményt minden évben
nagy várakozás előzi meg, az idei bálra is régóta készültek már az
Idősek Klubjának legaktívabb tagjai. Ezúttal a móri nyugdíjas klub
népes küldöttségét is vendégül látták, így szinte egy tűt sem lehetett volna leejteni az intézmény aulájában. Berkesné Szűcs Ágnes
intézményvezető köszöntő szavait követően dr. Horváth Klára
polgármester üdvözölte a bálozókat. Néhány mondatban helyi
aktualitásokról szólt. Említést tett arról, hogy március hónap egy
délutánján nyílt napot tartanak az épülő termálfürdőben, amikor
bárki megtekintheti testközelből is a készülő beruházást. Kérte a
lakosság türelmét az egészségügyi központ felújítása közben kialakult kényelmetlenségek miatt, melyek várhatóan másfél hónapon
belül megszűnnek. Végezetül jó szórakozást és kellemes időtöltést
kívánt a jelenlévőknek. Greskó Gáborné, a móri Ezerjó Nyugdíjas
Egyesület elnöke már most meghívta bábolnai barátaikat május
21-ére az “Apák napja” elnevezésű rendezvényükre, melyet a Vértesben, gyönyörű környezetben tartanak majd.

felvonulása hamarosan átcsapott felhőtlen tánccá, melynek
“kivetkőzés” lett a vége. A poénáradatnak itt még nem volt vége,
Gedeon bácsi hölgyrajongóinak hajkölteményeit készítette, a
fodrász nem véletlenül lehetett a nők bálványa. A móri vendégek
is készültek előadással, a félreértések tárházát felvonultató vers
végén azért kiderült, mi is volt az igazi mondanivaló. Három móri
hölgy nemzetközivé tette a rendezvényt. Magyar, spanyol és bajor
népviseletükkel a békés egymásmellet élésre, a nemzetek közötti
barátságra, szeretetre igyekeztek felhívni a figyelmet.

A télűző mulatság folytatásaként jelmezes műsorokkal készültek
a bábolnai nyugdíjasok. Elsőként Hacsekné és Sajóné beszélgetésébe kapcsolódhatott be a közönség, majd gyermekkori mesénk
hőse, Lúdas Matyi produkciójának tapsolhattak a résztvevők. A
műsorfolyam egy rendkívüli produkcióval érkezett csúcspontjára, A farsangi bál felhőtlen táncmulatsággal folytatódott, melynek
Bábolna “szűzlányai” léptek színpadra. Az apácák visszafogott fontos kelléke, a tombolatárgyak sorsolása sem hiányozhatott.
www.btv.hu
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Jó évjárat volt a tavalyi
Február 14-én és 15-én a korábbi évek és évtizedek
hagyományainak megfelelően megmérettették boraikat
a Bábolnán és környékén tevékenykedő amatőr borászok.

dunaalmásiak nyerték a legtöbb érmet. Ők is fantasztikus technológiával dolgoznak. Kézműves bornak nevezik pincészetüket,
miután valamennyi munkafolyamatban a kézi tevékenységet
helyezik előtérbe.
A 26. borverseny alkalmával is szakmailag jól képzett, öttagú
zsűri kóstolta a nedűket. Alapvetően finom borok kerültek terítékre, amelyekért köszönetet mondtak a gazdáknak, hiszen a
borbarát tagok is fontos szereplői a régió, a megye turizmusának.
A borosgazdák munkája az idegenforgalom területén is lecsapódik, hiszen az idelátogató helyi termékeket kíván megkóstolni,
tehát fontos feladat, hogy ezek a termékek, köztük a bor is, kiváló
minőségűek legyenek.

Cseh László elnök egy közelmúltban elhunyt borostársuk,
Varga József családjának adott át tisztelgő ajándékot

A Bábolnai Borbarátok Egyesülete a tavalyihoz hasonlóan két
naposra tervezte az eseményt. Az első napon szakértő zsűri
bírálta a beküldött borokat, másnap pedig ünnepélyes keretek
közt kihirdették az eredményt.
Jó évjárat volt a tavalyi, összegezte a borászok lehetőségeit
Cseh László, a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke, aki
mindezt arra vezette vissza, hogy a szőlő virágzása két héttel
korábban kezdődött, ezáltal a tenyészidőszak meghosszabbodott,
így több idő volt a bogyó érlelésének. Szerinte szeptemberben,
a vénasszonyok nyara is nagyon jól produkált. Ezért mennyiségében is és minőségében is jó évjáratnak örülhetnek a gazdák.
A 26. borversenyen többek közt ezt is megvitathatták a helyi
termelők, hiszen a szakmai összejövetel valódi tapasztalatcserére
ad lehetőséget körükben. Cseh László elnök elmondása szerint az
idei alkalomra 19-en neveztek, 56 bort kóstoltak és minősítettek.
Ebből 34 fehéret és 22 vörösbort. A szakmai zsűri bírálata alapján
8 arany, 17 ezüst és 13 bronzérem született.
A borversenyen csupa ismerős arc bukkant fel. Cseh László
elmondása alapján valamennyien egyre jobb borral érkeznek,
mely betudható annak a fejlődésnek is, amit részben a borversenyeken elhangzott tanácsok idéznek elő. Érintette az elnök
azt is, hogy a szákszendiek élenjrátak a fehérborok készítésében,
fejlett előállítási technológiáiknak is köszönhetően. A vörösboroknál viszont van még mit tanulniuk. Mint megtudtuk, idén a

Idén is szakértő zsűri bírálta a borokat

A zsűriben helyet foglaló házigazda, Szaxon J. Attila évek óta
figyelemmel kíséri, zamatolja a helyi borosgazdák portékáit. Erre
minden jogosultsága megvan, hiszen borásztechnikus végzettséggel is rendelkezik amellett hogy mezőgazdasági szakember,
valamint több borlovagrend tagja. Mint beavatta lapunkat,
alapvetően a száraz borok kedvelője, de egy édességhez egy
desszert bor elfogyasztása is kellő élményt nyújt számára. Mint
fogalmazott, egy borbírálónak nyitottnak kell lennie.
Szaxon J. Attila, a Borbarátok Egyesületének tagjaként most is
támogatóként is segítette az egyesületet, melynek alapításától
kezdve, 1998 óta vesz részt „főkóstolóként”. A zsűriben a nedűket
bírálták továbbá Kiss Bertalan, Katona Ferenc, Polácska Gyula és
Liszkai László elismert borászok, akik valamennyien átfogó képet
kaphattak a helyi és környékbeli gazdák szőlőtermelő, borkészítő
munkájáról.
A boros vacsorával zárult borversenyen Popovics György megyegyűlési elnök és dr. Horváth Klára polgármester is megjelent.

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben az előző hét eseményeiről készült műsorszámainkat láthatják.
Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján.
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Koltai Róbert: Lerajzolom percek alatt
A bábolnai Színházi esték februári előadásában a közismert
színművész és rendező Koltai Róbert lépett színpadra a Szabadidőközpontban. Lerajzolom percek alatt című önálló estjében
kellemes elegyet kaphatott a közönség a színművész pályájának
legvidámabb pillanataiból és kedvenc dalaiból. Előadásának apropóján kérdeztük a népszerű színművészt.
−− Színházi múltja is természetesen hihetetlen magasságokba emeli
ismertségét, az emberek többsége azonban a filmekből ismeri. Hogyan
jött a színpadról a film világa?
−− Az élet minden egyes mozzanatához valamilyen elhivatottság kell.
Azonban legalább olyan fontos, hogy jókor, jó helyen, jó emberekkel
találkozva, jó ügybe keveredjen bele az ember. Nagyon nehéz, küzdelmes
pálya van mögöttem. Főiskolára sem volt könnyű bejutni, elsőre nem is
sikerült. Aztán amikor elvégeztem, akkor magasan az ország két legros�szabb színháza közül az egyikbe kerültem, és később derült ki, hogy ez
lett az egyik szerencsém, mert ott volt erő, energia, képesség, tehetség. A
nulláról sikerült felépíteni az ország egyik legjobb színházát, a kaposvárit. Ebben pedig tevékenyen részt vettem. Kínlódtam eleinte, szörnyűnek
tűnt minden. Azonban néhányan: Zsámbéki Gábor, Tímár Éva, Csíkos
Gábor, Pogány Judit már ott voltak. Tehát volt egy olyan alap, amely
alapján elindult az a teátrum, ami kitermelt tíz, tizenkét Kossuth- díjast
és egy pár Kiváló Művészt. Azt mondhatjuk, hogy ezek az emberek ott
vannak a budapesti színházak élén. Az én életemben úgy alakult, hogy
a történet mesélő énem kerekedett felül, és szerencsés találkozások révén
megszületett az első történetem: a „Sose halunk meg”, amely magával
hozta a többi filmet. Örülök, hogy így alakult, hogy majdnem minden
vidéki színházban is játszhattam. Szabadúszóként dolgozom immár 25
éve, a Sose halunk meg című filmem óta. Büszke vagyok arra is, hogy a

második szerepet játszatom a Zenthe Ferencről elnevezett salgótarjáni
színház keretén belül, illetve napjainkban Budapesten játsszuk immár
negyedszer a Lovagias ügy című Hunyadi darabot, (Verebes István
megzenésítését), Gál Ildikó rendezését. Most ezzel a művel is járjuk az
országot, amelyben a képzelt beteget játszom. Tizenkét futó darabban
vagyok ott a Körúti Színházban, a József Attila teátrumban pedig április
elsején lesz a négyszázadik előadásunk. Huszonkét esztendeje játsszuk
a „Balfácánt vacsorára” című vígjátékot viharos sikerrel és még mindig
pótszékes teltházzal Vándor Évával, Besenczi Árpáddal...
−− Színészi alakításaiban elsősorban a drámai humort képviseli, ezzel egyetért?
−− Színészként indultam és egy színésznek az a dolga, hogy a pillanatnyi
helyzetben érezze magát otthon, hogy a közönség boldog legyen. Ebben
pedig nagyon jól megfér egymás mellett egy könnyfakasztó dráma is és
persze a könnyfakasztó humor is. Én ezt képviselem a filmjeimben is. Hogy
egyszerre a szívre is hasson, az értelemre, és persze a nevetőizmokra is.
−− Legendás szerepek és rendezések kísérték az útját. Érinti a bábolnai
megmutatkozás ezeket?
−− Élvezetes színházat szeretnék magamból vinni minden alkalommal:
versekkel, dalokkal, improvizációkkal, a közönség bevonásával. Az a
lényege, hogy a tisztelt publikum az előadás végén boldogan álljon fel...
Koltai Róbert színművésznek köszönhetően Bábolnán is gyönyörű Dés
dalokat, Darvas Ferenc remek zongorakíséretét ugyan felvételről, kabarét,
humort és drámai történeteket is kapott a közönség. Koltai Róbert megharcol minden estéért, minden alkalomért, amikor színház születik a
színpadon, fogalmazta meg hitvallását az immár hetvenöt esztendős
színművész, akit – nem túlzás azt állítani, hogy - egy ország szeret.

KÖNYVAJÁNLÓ
J. K. Rowling: Bogar bárd meséi
Ki ne ismerné Bogar bárd meséit? Hiszen e könyv minden
valamirevaló varázslócsaládban ott van a gyerekek könyvespolcán, ugyanúgy, ahogy a mugliknál (vagyis a varázstalan
népeknél) a Grimm mesék.
Bogar bárd itt olvasható öt meséjének mind megvan a maga
mágusa, varázslója, s mindegyik más-más módon szórakoztat,
nevettet vagy emlékezik meg halálos veszedelmekről.
Albus Dumbledorenak – A Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola legendás igazgatójának – a mesékhez fűzött
kommentárjai még élvezetesebbé teszik az olvasást, varázslók
és muglik számára egyaránt.
Egy különleges és varázslatos kötet a szerző, J.K. Rowling rajzaival.

Mary Ann Shaffer – Annie Barrows: Krumplihéjpite
Irodalmi Társaság
1946 januárjában a Londonban élő Juliet Ashton levelet kap
egy ismeretlen férfitól a Csatorna-szigeteki Guernsey-ről. A
levél írója elmeséli, miért alakították meg a második világháború alatt, a német megszállás idején a Krumplihéjpite
Irodalmi Társaságot, és hogyan segítette a sziget lakóit abban,
hogy átvészeljék a háborút. Így kezdődik a szívet melengető,
varázslatos kisregény, melyben levélváltásokból, apránként
rajzolódik ki előttünk a festői Guernsey-n élők humorral
átszőtt, embert próbáló története.
„A szerzőpáros magával ragadó, ugyanakkor szívbe markoló
könyvet írt – Jane Austen-i hangulatú, történelmi tanmesét. A
leveleket nem az olvasónak címezték, mégis neki szólnak.” Sarah Addison Allen
„Hihetetlen szerelmi történet, mely egyben a túlélésről és a hősiességről is szól, emléket állítva
egy kis közösségnek, melyet a könyvek szeretete kovácsolt eggyé.” The Charlotte Observer
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Kulisszatitkok nyomában
Január 30-án az Anonim drámacsoport jóvoltából nyílt
órára látogathattak a színjátszók szülei, hozzátartozói
az általános iskola művészeti termében.
Az esemény célja az volt, hogy a szülők betekintést nyerhessenek
a színjátszás és a drámapedagógia rejtelmeibe, megismerjék
fejlesztő hatásukat.
Veresné Szkocsek Mária, az Anonim drámacsoport vezetője
lapunk kérdésére elmondta, a rendkívüli drámaórán bemutatták
azokat a technikákat, amelyekkel egy-egy előadásra felkészülhetnek a gyermekek. Ezúttal nem színdarabot, vagy elpróbált
műsort láthattak a vendégek, az óra a kiskamasz fiúk és lányok
kapcsolatának témája köré szövődött, a félévi vizsgák után egy
picit könnyedebb hangulatban zajlott. A tematika és a feladatok meglepetésszerűen érték a színészpalántákat, akik ügyesen
rögtönöztek a különféle helyzetek bemutatása során. A gyakorlatokat játékos formában oldották meg, a gyermekek felszabadultan szerepeltek, melynek következményeként a lámpalázukat
is elveszthették, elmúlt a színpadra lépés előtti drukk.

Az első feladat során frappáns válaszokban kifejthették véleményüket arról, hogy ki mit szeret, illetve nem szeret a másik
nemben. Ennek során kiderülhetett az, hogy ki mennyire ismeri
önmagát és a többieket, így a drámapedagógia kedvező hatása
a személyiségfejlődésben is megmutatkozott. A fiúnak vagy
lánynak lenni jobb? kérdésre válaszolva a meggyőzés technikáját gyakorolhatták, míg az úgynevezett némajáték során a
gesztusokra, mimikára, testbeszédre éleződött ki a figyelmük.
A drámapedagógiában fontos szerepet kap a halandzsa nyelv,
melynek során improvizatív feladatokat oldhatnak meg, remekül
fejlesztve ezzel kreativitásukat. A foglalkozás lezárásaként egy
tréfás hangulatú levelet írtak a gyermekek, amelyben összefoglalták az óra során tanultakat. Az egymásnak írt kedves üzenetek
bizonyították a csoport összetartó erejét is.
A rendkívüli drámaórának köszönhetően a közönség soraiban
ülő szülők láthatták, hogy milyen hasznos elfoglaltsággal tölti
csemetéjük a szabadidejét. A játékosság mellett kemény munka
is jellemzi a drámacsoport mindennapjait: lelkesen készülnek az
ünnepi előadásaikra, illetve egy tanuló művészeti alapvizsgájára
készül, míg egy másik társuknak a megyei Szép magyar beszéd
versenyen drukkolhatnak a valódi közösséget alkotó csapat tagjai.
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A színház a világ és önmagunk
megismerésének egy
lehetséges eszköze
Távol a város zajától, a Cseperedők néptánccsoport próbatermében megbújva készültek következő előadásukra
a Nem árt a Name elnevezésű színi társulat tagjai február
utolsó hétvégéjén.
A Győrből érkezett formációnak a Kazinczy Ferenc Gimnázium ad otthont és a Keleti István Művészeti Iskola
működteti.

Horváth Márk Alex drámapedagógus lapunknak elmondta,
hogy a 11 tagú társulat heti rendszerességgel, szakkörként működik. A legfiatalabb kisdiák hét esztendős, míg
a legidősebb 18 éves. Az interaktívan működő csoport
alternatív módon, a nézőközönséget is bevonva adja elő
műsorát. Évente több fellépéssel is büszkélkedhetnek, a
szülőknek zártkörű műsorokat adnak, illetve a Regionális
Diákszínjátszó Fesztiválnak is rendszeres résztvevői. A lelkes
színészpalánták közül többen is drámapedagógusként vagy
színészként folytatják tanulmányaikat. Erre az iskola képzései is lehetőséget adnak. Az intézmény tanárai elismert
drámapedagógusok, előadóművészek, elméleti és gyakorlati szakemberek.
A városunkban eltöltött nyugodt hétvége eredményeként felkészülve és maximálisan feltöltődve vághattak neki
a következő próba- és előadássorozatnak a győri társulat
idelátogató tagjai.

Termelői mézet
házhoz szállítok
és tűzifa rendelés.
Tel.: 30-711-0821. Cím: Bábolna, Nagyváthy u. 17.
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Mesékkel nevelnek
Érdekfeszítő és vidámságban gazdag előadást tartottak
városunk ovisainak február 21-én a Szegedi Látványszínház művészei.
A több, mint egy évtizedes múlttal rendelkező társulat
nagyon népszerű a gyermekek körében, évente több száz
fellépéssel büszkélkedhetnek.

Téglás Kata és Ódor Ariel színművészek elárulták, a
műfajában egyedülálló módon tevékenykedő színház célja
a gyermekek tanítása mókás előadásokkal körítve. A bábolnai aprótalpúakat ezúttal a színház igazgatója, Dömsödi
Ferenc által írt tanmesével szórakoztatták.
Az előadás alapvető értékeket közvetít, emellett az
egészséges életmódra és a testmozgás szeretetére neveli
a kicsiket. A témák között gyakran felmerül a környezet, a
vizek, a levegő védelme vagy a köszönés, az önzetlenség
és a kölcsönös tisztelet fontossága.
A kevés szereplővel és egyszerű, kézzel készített látványvilággal megvalósított produkciókba interaktív módon a
gyermekeket is bevonják, örökre szóló élményt okozva
ezzel. Az egyes darabok bemutatása meghatározott keretek
között zajlik ugyan, ám minden előadással egyre több és
több elemet szőnek bele, az aktuális helyszínhez és időszakhoz igazodva.
Az izgalmas performansz hatalmas sikert aratott a kicsik
körében, izgatottan és nagyokat kacagva ülték végig a
darabot és tapsviharral búcsúztak a kedves színészektől.

A tavasz hírnökei az óvodai galériában
Minden évszaknak megfelelően kiállítás nyílik a Százszorszép Óvoda galériájában, ahová az egyes csoportok
művészeti alkotásokkal készülnek.

melynek szoknyáján aprócska virágok díszelegtek papírból éppúgy, mintha csak élők volnának. Felsorakoztatták
a fontos jelentőségű ünnepek szimbólumait: március 15-e
ünnepét, a víz világnapját, a húsvétot és a madarak-fák
napját is. A kiállítást mintegy keretbe foglalta a piros szívecskékben gazdag dísz, amit az anyák napjára állítottak
össze, és amit akár fotófalként is használhatnának, valamint
a májusi zárszó: a várva várt gyermeknap is.
A tavasz témakörét nemcsak a kiállítás kézműves portékáin keresztül jelenítették meg, de a csoportokon belül is
foglalkoztak vele: mondókák, versek, játékok formájában. A
gyermekeket tavasszal többször viszik kirándulni is, ilyenkor
látogatják meg többek között a helyi arborétumot, ahol

A tavasz a legszebb, legtermékenyebb évszak, így a témát
illetően nem volt nehéz dolguk a kiállítás készítőinek. A természet megújulása, az ünnepek mind-mind feldolgozható
jelképeket nyújtanak. Ámbár a kézügyesség igencsak kirajzolódott a tavaszi tárlatban, melyben kokárdát, hajtogatott
virágot, papírból készült fát, halakat és a húsvét hírnökeként
festett tojást is lehetett találni, melyet nagy lelkesedéssel
állítottak össze az óvodapedagógusok. A lányok körében az
ugyancsak itt kiállított Tavasztündér volt a legnépszerűbb,

megfigyelhetik, hogy milyen változáson ment keresztül a
természet a téli állapotához képest, illetve ilyenkor mennek
el olyan társaikhoz is, ahol esetleg született valamilyen
kisállat. Jelen óvodai kiállítás a Katicás csoportnak köszönhető, a következőt pedig a Méhecskés csoport állítja össze.
Az biztos, hogy nemcsak az óvoda folyosóját gazdagítja
a témakör kreatív feldolgozása, de nyomot hagy a gyerekekben, akik egy ilyen tárlat után bizonyára másképpen
tekintenek a tavaszi természeti jelenségekre.
www.btv.hu
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„Egy biztos: a rock and roll”
Február 23-án ismét a keményebb ritmusok kedvelőinek kedveztek a Szabadidőközpontban, ahol két amatőr
zenekar szórakoztatta a lelkes közönséget.
Török Sándor, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont vezetője lapunknak elárulta, hogy a tavaly „Rock-est” néven
útjára indított kezdeményezést ismét nagy sikerrel bonyolították le. Idén két, különböző stílust képviselő amatőr zenekar, a
helyieknek már ismerős Noise+ és a soproni BluesHangers vette
birtokba a színpadot.

Az idén ötödik születésnapját ünneplő soproni BluesHangers
az 1950–60-as évek chicagói kocsmákat idéző blues és rockabilly muzsikát játszva teremtett fergeteges hangulatot. A profi
zenészekből alakult amatőr formáció egy komplett nagyzenekart alkotva lépett a színpadra: a fúvósszekció mellett többek
között szájharmonika, gitárok és Hammond orgona is szerepet
kapott a produkcióban. Zenéjük egyre népszerűbb, fellépéseik
száma folyamatosan növekszik, külföldi meghívást is kaptak már.

Városunkba személyes, a népzenéhez kötődő kapcsolataik révén
látogattak el.
A Kisbérről érkezett Noise+ performansza során a pop és punk
rock, illetve a rock and roll ritmusaira tombolhatott a közönség. A
zenekar 2004-ben alakult, a 15 esztendő során többször látogattak már el Bábolnára. A tavaly bekövetkezett tagcsere következtében két új arcot is üdvözölhetett a hallgatóság. Az akusztikus
és basszusgitár játéka üde színfoltként gazdagította az előadást,
míg a férfi és női énekhang váltakozása változatosságot vitt a
produkcióba. A főként hétvégente zenélő együttes folyamatosan
fejlődik, új dalokkal készülnek a jövőben is, népszerűsítve a rock
műfajt és az élőzenés előadásmódot.

A rock-est nagy sikerrel zárult, a közönség tapsviharral jutalmazta
a fellépőket. A kemény dallamok jövőre is visszatérnek, a tervek
szerint februárban a rockrajongók ismét hódolhatnak kedvenc
muzsikájuk hallgatásának.

A motorosok védelmében
A kedvező időjárási körülmények miatt
egyre több motoros közlekedőre lehet
számítani a közutakon.
A motorosok rendszeres megjelenésére a
közúti közlekedés valamennyi résztvevőjének
számítania kell.
Az időjárás kedvező változásával egyre
többen veszik elő motorkerékpárjukat és
csatlakoznak be kétkerekűjükkel a közúti
közlekedésbe. A motorosok és a kerékpárosok – mint a közlekedés legvédtelenebb
résztvevői – nagyobb kockázatnak vannak
kitéve. A járművezetőknek az átlagosnál is
nagyobb óvatossággal kell figyelniük rájuk.
A motoros balesetek elkerülésére, megelőzésére minden közlekedőnek törekednie
kell. A gépkocsivezetők mellett persze a
motorosok is sokat tehetnek azért, hogy ne
váljanak baleset részesévé, illetve áldozatává.
A láthatóság-észlelhetőség biztosításával, a
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kiszámíthatósággal, a megfelelő védőruházat
viselésével és a KRESZ előírásainak betartásával sok baleset elkerülhető lenne, vagy a
baleset bekövetkezésekor a sérülés súlyossága lenne enyhébb.

kerékpározás közben mindenképpen ajánlott
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. A
sisak védi viselője fejét, hiszen elnyeli az
esetleges baleset, illetve ütközés során
keletkező energia jelentős részét. A balesetek során szerzett tapasztalatok azt mutatják,
A motorkerékpárosokat a gépkocsikban
hogy a kerékpáros tragédiák többsége azért
jellemző passzív biztonsági megoldások nem
következik be, mert elütés következtében a
védik, így közlekedési baleset esetén testük
kerékpáros feje nagy erővel ütközik járműközvetlen fizikai behatásoknak van kitéve.
nek, vagy az úttestnek. Ez esetben a fejvédő
A motorosok emellett kevésbé észlelhetők, hatásos védelmet nyújthat.
mint a nagyobb méretű járművek.
Komárom-Esztergom megyében a passzív
Az egyéni biztonság egyik legalapvetőbb biztonsági eszközök használatát fokozottan
módja, hogy a motorkerékpár vezetője és ellenőrzik a rendőrök és folyamatos sebességutasa mindig viselje a bukósisakot. Nem ellenőrzésre is számíthatnak a járművezetők
létezik olyan rövid távolság, mely indo- a megye teljes területén. Az egyenruhások az
kolhatná ennek mellőzését. Hazánkban a ellenőrzések alkalmával minden esetben fel”nagymotorokat” vezetők általában viselik hívják a járművezetők figyelmét, hogy közlea fejvédőt, a segédmotor-kerékpárral köz- kedésük során tartsanak kellő oldaltávolságot,
lekedők azonban gyakran hanyagolják a ha motorost kerülnek ki és lassítsanak, ha a
hordását. A kerékpáros fejvédő használata közelükbe érnek.
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Bátraké a szerencse…

Veszélyes hulladékok
elhelyezése

Mondhattuk mi huszonöten is a régi igazságot, miután a
Mérföldkő Túrázó Csoportunk február 23-án teljesítette
aktuális programját! Sok korábban jelentkező társunk
ugyanis a váratlan hidegbetörés miatt visszamondta a
részvételét. Mi tagadás, a megelőző napokban bennünk
is mocorgott a félsz rendesen, de nagy örömünkre többen
kitartottunk: végül is csodálatos, napsütéses, szélcsendes – igazi kirándulóidőben – indultunk el a II. kerületi
Fenyőgyöngye Vendéglőtől a Hármashatár-hegyre.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás örömmel tájékoztatja a lakosságot, hogy
a veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok 2019. február 1-jétől ismét elhelyezhetőek a
hulladékudvarokban.

A Vihar-hegyre felkapaszkodva a korrekt módon kiépített,
rendben tartott Glück Frigyes sétányon folytattuk utunkat. Több
kilométer hosszan emelkedők nélküli, közel vízszintes és száraz,
avar borította úton mehettünk. Közben a kialakított teraszokon
gyönyörködhettünk a panorámában: láthattuk az Északi-Vasúti
hidat, szemben Újpest, alattunk Óbuda házait, balra előttünk a
Megyeri híd két karcsú pilonját! A Virágos-nyereg után a Csúcshegy derekán menve balra alattunk Pesthidegkút terült el, a
távolba visszatekintve pedig a Széchenyi, - és a János - hegy
volt látható (az igazságnak tartozva azért el kell mondanom,
meglehetősen zavaró tényező volt, hogy a sportkedvelő „pöstiek”
elég nagy számban és meglehetősen össze-vissza futkároztak kis
csapatunkat kerülgetve! )
Tovább menve az egyre keskenyedő gerincen, kis kapaszkodó után a XI. stációnál csatlakoztunk a Pesthidegkútról a Kálvária-hegyre vezető ösvény mentén (a ki tudja, milyen régen!)
megépített három kőkereszthez. A felirat szerint az orom 385
méter magas volt és a kőkeresztek 2001 évben estek át felújításon.
Innen teljes körben gyönyörködhettünk a panorámában: jobbra
előttünk Solymár, - Pomáz, - Üröm, - Csobánka, - és a különböző
„Pilis” előtagot viselő helységek fürdőztek a tél végi/kora tavaszi
napsütésben. Távolban a Pilis és a Gerecse vonulatai látszottak.
Kis pihenő, töltekezés után visszafordulva a stációk mentén
leereszkedtünk - a már Budapest II. kerületéhez tartozó - Pesthidegkútra és rövid, kényelmes séta után a parkolóban várakozó
járművünkhöz érkeztünk. Bizony, nagyon jól esett valamen�nyinknek a 14 km megtétele után a busz kényelmes üléseinek
elfoglalása! Hazafelé még betértünk az „Emil” cukrászdába a
szokásos luxus-kalóriák vételezése céljából és elpilledve ugyan,
de rendben, 17 órára megérkeztünk Bábolnára.
Elmondhatjuk, hogy egy nagyon kellemes kiránduláson vehettünk részt azzal, hogy a kora tavaszi fáradtság „futóműveinken”
bizony éreztette hatását! Ezúton is felhívom Bábolna lakosságának figyelmét a március 30-ra tervezett következő túránkra,
melyet Biatorbágy környékére szerveztünk. Lesz itt viadukt, -és
kápolna nézés, sziklaképződmények körüli kb. 13 kilométeres
séta és – remélhetőleg – már echte tavaszi idő! Jelentkezz időben!
Katona László

A háztartásokban összegyűlő veszélyes hulladékok – pl. veszélyes hulladékként kezelendő csomagolási hulladékok, festékes
dobozok, elemek, akkumulátorok, fénycsövek, elektronikai
hulladékok, fáradt olaj – elhelyezésére a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díj befizetéséről szóló számla és a lakcímkártya
bemutatását követően a hulladékudvarokban van lehetőség.
A veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el az elem, az akkumulátor, az elektronikai hulladék, a festékes és vegyszeres göngyöleg alkalmanként 50 kg, de évente
legfeljebb összesen 150 kg, illetve a fáradt olaj hulladékból
havonta 4 l, de évente legfeljebb 8 l mennyiségben.
A hulladékudvarba érkező beszállítót a felügyelő fogadja és a
hulladék szemrevételezése után tájékoztatja az ügyfelet a hulladékok elhelyezésének módjáról, azaz, hogy az adott típusú
hulladékot melyik hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni. A
számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzítésre kerülnek a
beszállításhoz kapcsolódóan az alábbiak:
•
a beszállításra jogosult neve, címe, ügyfélkódja
•
a beszállító neve, címe, a gépjármű rendszáma
•
a beszállított hulladék azonosító száma és a beszállított
hulladék mennyisége

A Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:30–16:30
8:30–11:30 és 12:30–14:30
szünnap
8:30–12:30 és 13:30–15:00
szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:
csütörtök 8:30-12:30
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben,
amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Aljegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben,
amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Házipénztári kifizetések
megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.
www.btv.hu
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Jótékony céllal báloztak
Fontos közösségépítő esemény volt a katolikus gyülekezet számára a jótékonysági katolikus bál, amely hangulatos társadalmi eseményre február 23-án került sor az
Ötösfogat étteremben.

A hagyományteremtő rendezvényre elsősorban az ácsi, a bábolnai, a
nagyigmándi és a csémi katolikus egyházközség híveit várták nemcsak
a szórakozás kedvéért, hanem azért is, hogy a bál révén jótékonyan
adakozzanak a templom felújítására. A rendezvényen Szalai Gábor
katolikus plébános köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Horváth
Klára polgármesternek adta át a szót, aki a bál hagyományteremtő
küldetését is kiemelte köszöntésében. Mint fogalmazott: bízik benne,
hogy lehetőség lesz a folytatásra is. A városvezető megköszönte a
szervezők fáradozását, majd Popovics György megyegyűlési elnök
szólt a megjelentekhez. Az elnök rávilágított a templom szimbólumára,
a közösség összetartó erejére kért megerősítést a Jóistentől, és szólt
arról a küldetésről is, amit a bállal megfogalmaztak.
– Fontos, hogy ne csak a bálban, de jól érezzük magunkat a templomunkban, jól érezzük magunkat a közösségünkben. Úgy érzem
formálódik egy olyan közösség, amely a későbbiekben tovább tudja
építeni magát és el tudja érni a céljait – mondta beszédében, majd
ajándékkal köszönte meg a katolikus plébános közösségért végzett
tevékenységét.

SZENTMISÉK RENDJE A
BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. március hó
17-én vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnapja

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

24-én vasárnap
Nagyböjt 3. vasárnapja

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

31-én vasárnap
Nagyböjt 4. vasárnapja

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

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

(06 20 410 0511)

A bál – egy közös akarattal – jótékony célokat is megfogalmazott, a
belépőjegyekből és a tombolából származó bevételt a bábolnai katolikus templom felújítására kívánják fordítani. A bál azon túlmenően, hogy
nemes törekvést támogat, megmutatta a közösség összetartozásának
szándékát, és fontos küldetésként: a jelenlévők kiválóan szórakoztak
egymás társaságában. A szórakoztató duó mellett a bábolnai Bognár
testvérek adtak rövid könnyűzenei koncertet.

Komáromi kézilabdázók
játszottak Bábolnán
Annyira sűrű a komáromi sportcsarnok programja, hogy
időnként kiszorulnak onnét a hazai csapatok.
Ezúttal az utánpótlás kézilabdások foglalták el a bábolnai sportcsarnokot egy bajnoki forduló lebonyolítására. A komáromi
harmadosztályú férfi ifjúsági gárda a Pilisvörösvár együttesével
mérkőzött február 9-én Bábolnán.
Rendkívül szoros, kiegyenlített meccset vívott egymással a két
együttes, Pekár Bence komáromi edző szerint keményen küzdöttek tanítványai. Mint mondta, egész héten komoly munkát
végeztek az edzéseken, de két komolyabb sérülés is hátráltatta
a csapatot, illetve az influenza is megtizedelte a társaságot. Minimális létszámmal voltak kénytelenek végigjátszani a mérkőzést,
de a pályán lévők tisztességgel helytálltak. A Pilisvörösvár erőben
és játékban is jobb volt ezúttal, így két ponttal térhettek haza.
Komáromban öt évvel ezelőtt kezdtek el új koncepciót a sportágban, ennek eredményeképpen 120 igazolt utánpótlás korú
kézilabdás gyakorolja és tanulja a sportág fortélyait – tudtuk meg
Pekár Bence edzőtől. A legfiatalabbak az U10-es lánycsapatban
sportolnak, de minden utánpótlás korosztályban versenyeztetnek
csapatokat, és természetesen a felnőtt mezőnyben is képviseltetik
magukat női és férfi együtteseikkel. Az ifjúsági fiúk közül többen
szerepelhetnek már a felnőtt férfi keretben, mely tudatosan igyekszik a saját nevelésű játékosokból építkezni.
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Labdarúgás – március 17-én indul a tavaszi szezon
A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság tavaszi
szezonját Koppánymonostoron kezdik focistáink
március 17-én. A bábolnai gárda a kedvező időjárásnak köszönhetően szabadtéren készülhetett a téli szünetben. Józsa Péter edző heti három edzéssel, illetve
kilenc edzőmérkőzéssel igyekezett a csapatot formába
lendíteni. Egyelőre nem tudunk személyi változásról,
a szakosztály vezetése nem tudott igazolni olyan játékosokat, akik megfelelnének az elvárásoknak.
Idegenben kezd tehát együttesünk, a mieink a
tizedik, míg a vendéglátók az előkelő ötödik helyről
várhatják a találkozót. Nem kimondottan jó előjel az
sem, hogy az őszi mérkőzést Bábolnán a Koppánymonostor nyerte 1:0 arányban, de a papírformát jó
lenne felborítani.

A Bábolna SE mérkőzései a tavaszi szezonban:
Koppánymonostori SE – Bábolna SE március 17. 15 óra, Koppánymonostor
Bábolna SE – Sárisápi BSE március 24. 15 óra, Bábolna
Ácsi Kinizsi SC – Bábolna SE március 31. 15 óra, Ács
Bábolna SE – WATI Kecskéd KSK április 7. 15:30 óra, Bábolna
Vértesszőlősi SE – Bábolna SE április 14. 15:30 óra, Vértesszőlős
Bábolna SE – FC Esztergom április 21. 16 óra, Bábolna
Bábolna SE – Tatai AC április 28. 16 óra, Bábolna
OBSK Oroszlány – Bábolna SE május 5. 16:30 óra, Oroszlány
Bábolna SE – Zsámbéki SK május 12. 16:30 óra, Bábolna
Nyergesújfalu SE – Bábolna SE május 19. 17 óra, Nyergesújfalu
Bábolna SE – Vértessomlói KSK május 26. 17 óra, Bábolna
Tatabányai SC – Bábolna SE június 1. 17 óra, Tatabánya

Focifarsang meglepetésvendégekkel
Farsangi összejövetelre invitálta február 1-jén délután
városunk sportcsarnokába a gyermek sportolókat
Szilágyi Ágnes, az intézmény gondnoka, hogy egy kellemes, vidám, focival teli néhány órát töltsenek együtt.

A rendezvény fő gerincét a fociolimpiaként elkeresztelt verseny
adta, melyen Csongrádi Péter és Karvaj Ottó edzők irányítása
mellett a különböző korú labdarúgó palánták vegyes csapatokat alakítottak, ahol minden korosztályból szerepelt egy-egy
játékos. Mindenki választott magának egy ország elnevezést,
és ezen a néven folytatták egymás elleni küzdelmeiket, akár
egy olimpián.

Délután közepe táján vendégek érkeztek a sportcsarnokba,
mindannyian a Győri ETO utánpótláskorú U17-es és U19-es
focistái. Karvaj Máté tárkányi illetőségű fiatalember Varga
Zsombor társaságában edzőjük Ozoróczi Gábor kíséretében
– aki néhány évvel ezelőtt Bábolnán edzősködött – jöttek el a
gyerekekhez. Csatlakozott hozzájuk egy győri focista ikerpár
a szabadhegyi iskolából, Hajnal Péter és Hajnal Krisztián akik
Gyirmóton rúgják a bőrt. A fiatal focisták elmesélték a bábolnai gyermekeknek, miért lettek labdarúgók, hogyan sikerült
eljutniuk magasabb szintre, mi motiválja őket a sport terén. A
vendégek egy rövid meccs erejéig beszálltak focizni az apróságokhoz, majd az ikerpár rögtönzött labdazsonglőr bemutatóval
szórakoztatta a lelkes közönséget.
Farsangi időszak lévén természetesen a fánk sem hiányozhatott, a lekváros és csokis finomságot jóízűen falatozták az estére
kellemesen elfáradt labdarúgó-palánták.

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

Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
• szombat-vasárnap: előzetes
időpont egyeztetéssel.
Terembérlet:
• 5 000 Ft/óra
• rendezvények esetén megegyezés szerint.
Időpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
www.btv.hu
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Futsal téli bajnokság
Az U15-ös korosztály labdarúgói léptek pályára február
2-án városunk sportcsarnokában a téli utánpótlás futsalbajnokság csoportmérkőzésén.
A bábolnai legények ellenfelei ácsi, kisbéri, komáromi és nagyigmándi focisták voltak. Labdarúgóink két vereséggel kezdték a
tornát. 2:0- ra kikaptak Nagyigmándtól, majd 5:0-ra Komáromtól.
Aztán a Kisbér ellen 2:1-es győzelmet arattak, végül az Ácstól
szenvedtek el 1:0 arányú vereséget. Karvaj Ottó edző ennek
ellenére nem volt elégedetlen tanítványaival, hiszen a létszámhiánnyal küzdő gárda tervszerűen végrehajtott csapatjátékot
produkált, emellett pedig szép egyéni teljesítmények is színesítették játékukat. A döntőbe Nagyigmánd együttese jutott, a
mieink negyedikként zártak.

együttes számára a harmadik helyet jelentették az eredmények,
a megyei bajnok a Tata lett, másodikként a Kecskéd, negyedikként pedig a Zsámbék végzett. A bábolnai lányok szép eredményt értek el ezzel, különösképpen, ha azt is látjuk, hogy egy
korosztállyal feljebb szerepeltek életkorukhoz képest.

Az U15-ös lánycsapat, miután kiharcolta a döntőbe jutást
az U17-es korosztályban, február 17-én Tarjánban találkozott
a Kecskéd, a Tata és a Zsámbék együttesével. A kecskédiektől
1:0-ra kikaptak lányaink, majd 6:0-s vereséget szenvedtek a Tata
gárdájától, végül 2:1-re verték a zsámbéki lányokat. A bábolnai

Teke NB I. – kudarcok sorozata februárban
NB I-es tekézőink a bajnokság 14. fordulójában Zalaegerszegen
léptek pályára. A tabella utolsó előtti helyén álló hazaiak ellen
nehéz mérkőzést játszottak legényeink, végül a tekében kifejezetten ritkának számító döntetlen eredmény született. Az ifjúsági
gárda ezúttal a szokottnál gyengébben gurított, nekik egy csapatpontot sem sikerült szerezni. Lauf-B TK – Bábolna SE 4:4, ifi 4:0.
Az NB I-es tekebajnokság 15. fordulójában együttesünk a Herend
gárdáját fogadta. A tabellán azonos pontszámmal állt a két csapat,
a mieink a 6. a vendégek a 7. helyről várták a találkozót, így kiélezett
küzdelemre lehetett számítani. Külön érdekességként említhetjük,
hogy az előző fordulóban mindkét gárda döntetlent játszott, ami
a tekében nem túl gyakori eredmény. A mérkőzést a vendégek
kezdték jobban, az első kört már két pontos vezetéssel és 31 fa
előnnyel zárták. Legényeinknek második körben sem sikerült javítani, sőt, a különbség is 84 fára nőtt, ami 4:0-s herendi vezetésnél
már behozhatatlannak számított. Csapatunk utolsó két dobója a
szépítésért küzdött, ami olyan jól sikerült, hogy már-már titkon bízni
lehetett a döntetlenben. Szinte elérhető közelségbe került a dobott
fák kiegyenlítése, de az ellenfél sem tétlenkedett. A szépítés sikerült,
a dobott fák különbségét pedig 35-re sikerült redukálni. Az ifjúságiak
csapatpontjaikat nézve döntetlenre hozták a meccset, az ellenfél
azonban 47 fával többet ütött, így az ő esetükben is a vendégek
vihették haza a két pontot. Bábolna SE – Herendi VTK 2:6, ifi 1:3.
Nem hozott sikert az NB I-es tekebajnokság 16. fordulója sem
legényeink számára. Csapatunk Sopronban vendégszerepelt, a vendéglátók csupán egy ponttal előzték meg tekéseinket a találkozó
előtt. Mindössze egy csapatpontot sikerült szerezni, és összességében 23 fával kaptak ki. A Katona Péter és Jurics Gergő összeállításban
szereplő ifjúságiak viszont 2 pontot raboltak Sopronból. Soproni
Sörgurítók SE - Bábolna SE 7:1, ifi 1:3.

A listavezető székesfehérvári Köfém SC ellen igyekeztek javítani
tekéseink az elmúlt néhány hét sikertelen mérkőzéseit követően
hazai pályán. Az esélyeket előzetesen latolgatva mindig megvan
a remény az élmezőnyhöz tartozókkal szemben a győzelemre,
hiszen együttesünk az első fordulóban például az akkori harmadik
Nagymizdó otthonában teljesített sikerrel. Legényeink a hazai pálya
előnyeit igyekeztek kihasználni, de már az első kör vendégpontokat
hozott, igaz, csak minimális ütött fa különbséggel. A második körben
Szilágyi András és Balogh István kiegyenlített, és 9 fa előnyhöz is hozzásegítette a csapatot. Az utolsó kör volt tehát a döntő. Szász László,
aki sorozatban 570 fa körüli teljesítményre képes, most csupán 518
fát dobott, és Körmendi Imrének sem sikerült csapatpontot szerezni,
így sok izgalmat hozó, változatos mérkőzésen a vendégek diadalmaskodtak. Az ifjúsági csapat is vereséggel zárt, ellenfelük 64 fával
volt jobb. Bábolna SE – Köfém SC 2:6, ifi 0:4.
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