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Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenő lapja
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Kellemes húsvéti ünnepeket!
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Tavaszi játékos zsibongás

„Felemelő kezdet és tragikus vég”
A Szabadidőközpontban kezdődött az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 171. évfordulójára szer-
vezett megemlékezés városunkban. 

Az eseményt Veresné Szkocsek Mária alpolgármester vezette fel, 
majd dr. Horváth Klára polgármester mondott ünnepi beszédet. 
A polgármester rövid történelmi áttekintést tett a múltban, fel-
emlegetve a szabadságharc előzményeit, annak legfontosabb 
mozzanatait, kiemelkedő alakjait és a világ akkori eseményeire, 
forrongásaira is rávilágított. 

„Felemelő kezdet és tragikus vég”, hangzott el beszédében 
a szabadságharc jellemzésére. Az ünnepi megemlékezésben 
megszólított bábolnaiak hallhattak a forradalmi események 
örökségéről is. A polgármester úgy fogalmazott: március 15-e 
sorsfordító nap, mely által többnek és igazabbnak tudhatjuk 
magunkat, érezzük egy közösség összetartozását, s magunk 
mögött tudhatjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, 
Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics és Jókai életműve, függetlenség 
iránti odaadásuk jelent a magyarságnak.

A beszédet követően az Anonim Drámacsoport „Szabadnak 
születtél” című összeállításával állt színpadra ünnepelve a forra-
dalom győzelmét és emlékezve a szabadságharc hőseire. 

Az önkormányzat, pártok és szervezetek képviselői, és a 
bábolnai közösség fejet hajtottak a régi temetőben, ahol 
koszorút helyeztek el a szabadságharc hőseinek síremlékénél, 
majd a Hősi kapunál is koszorúztak a megemlékezők. Utolsó 
állomásként a Bábolnai csata emlékművénél is elhelyezték az 
emlékezés koszorúit a jelenlévők.

Már a húsvétvárás és a tavasz jegyében szervezett Tavaszi 
zsibongó elnevezéssel programokban, játékban gazdag 
délelőttöt a Bábolnai Hölgyek Egylete március 24-én. 

A közelgő ünnep hangulatában húsvéti tojások is készültek 
a családi eseményen, melynek a Szabadidőközpont szolgált 
helyszínéül. Sok érdeklődőt vonzott a tavaszi, húsvéti ráhan-
golódásra is alkalmas programkavalkád, mellyel elsősorban 
a gyermekeknek kedveztek. A Cseperedők Néptáncegyüttes 
játékos foglalkozásba hívta a körtáncra vállalkozó kicsiket. A kéz-
műves játszóházban mindenki kiélhette kreativitását, elsősor-
ban húsvéti és tavaszi díszek készültek a gyerekek keze nyomán. 
A berendezett játékkuckó komfortosabbá tette az egészen kicsi 
gyermekkel érkezők délelőttjét. A nagyobbak foglalkoztatása 
pedig üde színfoltként hatott a családok hétvégi programjában.

Az édesanyák mindeközben a Kemence Egyesület előadá-
sát hallgathatták. Schmelcz Gézáné egyesületi elnök a Nők a 

központban című projektjük tartalmát és hasznát mutatta be a 
szülők munkavállalásának elősegítésére, rávilágítva a kisgyer-
meket nevelő édesanyák számára ideális, atipikus foglalkozta-
tás kiaknázható lehetőségeit. Ezt követően dr. Aschenbrenner 
Zsuzsanna gyermekgyógyászt kérdezhették egészségügyi 
témákban az anyukák. A gyermekneveléssel összefüggő fő 
csapásvonal mentén adott tanácsokat a gyermekorvos, érintve 
a táplálás és hozzátáplálás, az egészséges táplálkozás témakö-
rét, az allergia kérdését, a pszichoszomatikus problémákat, az 
alvászavarok és szobatisztaság témáit.

Hajduné Zoltán Csenge, az esemény egyik szervezője elmondta, 
hogy kezdeményezésük a már jól bevált bababörzéből nőtte 
ki magát. Rendezvényükkel ismét a kisgyermekes szülőket 
kívánták megszólítani úgy, hogy közben valami újdonságot 
is kínálnak számukra. Takács Lilla szervező úgy fogalmazott, 
örömteli számukra, hogy rengetegen ellátogattak rendezvé-
nyükre, mely buzdítóan hat a folytatásra. Ősszel is terveznek 
egy hasonló szórakoztató alkalmat.
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Önkormányzati híradó

Március 28-án tartotta a képvi-
selő-testület munkaterv szerinti 
rendes ülését. 

A kihirdetett napirendi pontokon túl az 
Egyebekben két további témát is megtár-
gyaltak, illetve megtartották zárt ülésüket 
is. Először a két ülés közötti események 
beszámolói hangzottak el, illetve a lejárt 
idejű határozatok, valamint a bizottságok 
által hozott döntések kerültek terítékre, 
melyek önálló napirendi pontot nem érin-
tenek. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság pontjai közül fontos, hogy biz-
tosítási szerződést kötött az épülő strand 
és termálfürdő épületére, építési, szerelési 
és vagyonbiztosítást a hitelfelvételhez. 
Önálló napirendi pontban tárgyalta a 
Pénzügyi Bizottság a Wesselényi úttal 
szembeni erdőterület felújítását, mely 
hamarosan a végéhez is ér. Itt említhető 
a KEM Rendőrfőkapitányság Komáromi 
Rendőrkapitányságának január havi jelen-
tése, a rendőri beavatkozást érintő esemé-
nyekről, illetve a településen elkövetett 
közlekedési szabálysértésekről, mely 82 
esetben fordult elő. Összességében 985 
ezer forint szabálysértési bírságot szabott 
ki a hatóság Bábolna területén. Március 
31-étől megváltozik a bábolnai hulladé-
kudvar nyitvatartási rendje, miszerint pén-
tekenként 9-18 óráig, szombaton 13-15 
óráig tartanak nyitva. 

A második napirendi pontban az avar- és 
kerti hulladék égetéséről szóló kardinális 
kérdést tárgyalta meg a testület. A köz-
meghallgatás után alkotta meg a témára 
vonatkozó rendeletét a testület, de ezt 
engedélyeztetni kellett a szomszédos 
településekkel, a kormányhivatallal, és a 
megyei önkormányzattal. A beérkezett 
vélemények beépítésével született meg 
az alkalmazandó helyi rendelet, miszerint 
március 1-jétől április 15-éig, az őszi idő-
szakban pedig október 1-jétől november 
15-éig 14 és 18 óra között, kizárólag hét-
köznapokon lehet kerti hulladékot égetni. 
Hétvégeken és ünnepnapokon az égetés 
tilos. A rendelet tartalmaz egy tájékozta-
tót is a helyes hulladékégetés szabályairól, 
mely megtekinthető a város honlapján is. 
A rendelet április 1-jén lépett hatályba.

A harmadik napirendi pontban a 
Bábolna Városi Könyvtár .Művelődési- és 
Sportközpont alapító okiratának, szerve-
zeti működés szabályzatának jóváhagyását, 
valamint a közművelődési rendelet felül-
vizsgálatát véglegesítették a képviselők 
döntésükkel. Az intézményben megtörtént 
a minisztériumi, illetve a belső ellenőrzés 
is, ezek szolgáltak a technikai módosítások 
iránymutatóiként. A folytatásban térítési 
díjak önköltségének megállapításáról 
szóló rendeletét alkotta meg a képvise-
lő-testület, illetve határozata szerint 886 Ft 
/ fő/ nap a nappali ellátás fajlagos költsége, 
az ebédkiszállítás költsége 107 Ft/nap/
háztartás, egy ebéd költsége pedig 822 Ft. 

A következő napirendi pont a saját bevé-
telek és fizetési kötelezettségek középtávú 
tervéről szóló határozat módosítására 
irányult. A februárban megalkotott költ-
ségvetés után a Kincstár ellenőrző jóváha-
gyásával alkottak új határozatot. 

A következő két napirendi pontban 
beszámolókkal foglalkozott a grémium. 
Porondon volt a Komárom és Környéke 
Önkormányzati Társulásé, ebben a belső 
ellenőrzés, a gyepmesteri tevékenyég, a 
házi segítségnyújtás érinti a települést, a 
központi ügyeletet pedig Győrből veszi 
igénybe a város. Ezután a Gyermekön-
kormányzat polgármestere, Török Márton 
tartotta meg beszámolóját 2018. évi mun-
kájukról, valamint a 2019-es esztendőt 
érintő terveikről. 

Az ülés további menetében civil szer-
vezetek támogatási kérelmei kerültek elő-
térbe. A képviselők asztalán tíz szervezet 
támogatási kérelme sorakozott, összesen 
17 200 000 Ft összegű civil alapra. 

Városunk is részt vesz a „Megyénk körül 
megyünk körül” című megyei identitáspá-
lyázatban. Bábolna a projekt keretében Tát 
települést látogatja meg. 

A soron következő településüzemel-
tetési beszámolóban a zöldterületek 
gondozásáról, köztemető karbantartá-
sáról, közutak fenntartásáról, település-
tisztasági feladatokról, önkormányzati 
ingatlanok karbantartásáról, települési 
kártevő mentesítésről, hótolásról és 

síkosságmentesítésről, valamint erdő-
gazdálkodási teendőkről hangzottak el 
fontos információk. 

A közfoglalkoztatási program 2019. évi 
változásai is terítékre kerültek. Miután a 
program nem százszázalékos kormányzati 
támogatással valósul meg, ezért adóerő 
képességhez kötik a támogatás összegét. 
Bábolnán (a magas adóerő képesség miatt) 
mindössze ötven százalékos a közmun-
kások foglalkoztatásának támogatása. A 
testület azonban a jövőben is igényt tart 
a közmunkások hasznos munkájára, így 
a különbözetként jelentkező összeget a 
költségvetésben biztosítják erre a célra. 

A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének témakörével is 
foglalkozott a testület, majd házszám-meg-
állapításról szóló előterjesztést tárgyaltak. 
Szó esett az önkormányzat többlettámo-
gatási kérelméről is a metángázos kiserőmű 
építésére irányuló uniós pályázat esetében, 
29 700 000 Ft összegben. Készül a csónak-
ház kivitelezéséhez benyújtandó többlettá-
mogatási kérelme is az önkormányzatnak, 
erre áprilisban kerül sor. 

Az ülést záró utolsó napirendi pontban a 
földgáz- és villamosenergia beszerzéséről 
tárgyaltak. Az önkormányzat a következő 
évekre is megpályáztatja az energia-be-
szerzéseket, az ezzel foglalkozó céggel 
tárgyalnak még a térítési díjról. Zárt ülés 
keretében egy lakossági megkereséssel 
foglalkoztak, majd a strand-és termálfürdő 
belsőépítészeti alternatíváit vitatták meg. 
Döntésük alapján egy bábolnai cég készíti 
el a belsőépítészetre vonatkozó terveket. 
Szó volt még a helyi értékekről is. Ezek 
közé javasolta a bizottság a bábolnai 
Fadlallah el Hedad Mihály egykori ménes-
vezető sírját. Az emléket a helyi, majd 
a megyei értékek között szerepeltetné 
a városvezetés. A témáról bővebben az 
április 25-ei testületi ülésen lesz szó, ahol 
többek közt ahol beszámolók hangzanak 
el, illetve a folyamatban lévő fejleszté-
sek eredményeiről is hallhatnak majd a 
bábolnai lakosok. A zárásban szóba került 
az is, hogy a fürdőigazgatói állásra nyolc 
pályázat érkezett be, a meghallgatások 
hamarosan megkezdődnek.
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Önkormányzati fejlesztések 

Sikeres Interreg pályázat 

Avar és kerti 
hulladék égetéséről

Természetesen Bábolna – a környezet mi vagyunk!
2018 decemberében a Bábolnai 
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 
Sebestyén Szabolcs felnőtt segítő 
hathatós közreműködésével elnyert 
egy az Aldi Áruházlánc és a NIOK 
által kiírt pályázatot. 

A pályázat megvalósítási szakasza nem 
rég indult el. Öt óvodai csoport és az álta-
lános iskola alsó tagozatának osztályai 
már kézhez kapták a rajzokhoz elenged-
hetetlenül szükséges eszközöket. Ahogy 
Szabolcs lapunknak elmondta, minden 
csoport, osztály havonta egy rajzot készít 
A/1-es méretben, ehhez közösségenként 
egy 36 db-os színes ceruzakészletet, egy 
24 db-os zsírkrétakészletet és 27 grafitce-
ruzát kaptak. A műveket a GYÖK „Nyárin-
dító barátkozás” című rendezvényén lehet 
majd megtekinteni ez év júliusában.

Felső tagozaton már javában folyik a 
Környezettudatossági-fenntarthatósági 
vetélkedő. Tizennyolc csapat jelentkezett 
felhívásunkra, minden osztály képviselteti 
magát, némelyik osztályban két-három 
csapatot is alkottak a nebulók. 

A verseny során nem feltétlenül a kér-
dések nehézségein van a hangsúly, mint 
inkább a könnyed tanuláson, illetve, hogy 
a gyermekeket megtanítsuk a környezet-
tudatos gondolkodásra, természetes és 
épített értékeink megóvására.

Ezen kívül a nevezett csapatok még két 
közösségi akcióban is pontokat gyűjthet-
nek. Április végén ugyanis a közösségi 
ház - egykori kisiskola - udvarán alakíta-
nak ki egy közösségi gyógy-, fűszernövény 
kertet. Ide a szervezők várják a palánta 
felajánlásokat. Valamint május 12-én a 
kisállat szépség és ügyességi versenyen 
való részvétel is hozhat többletpontokat 
a csapatoknak. 

A középiskolás és felnőtt lakosság 
részére két pályázatot is kiírt a GYÖK. Az 
egyikre verseket, prózákat várnak a ter-
mészetről, vagy fenntarthatóságról, míg 
a másik pályázatot azon lelkes alkotóknak 
szánják, akik a „Hulladékból érték” kitétel-
nek megfeleltethető anyagokkal, techni-
kákkal dolgoznak, vagy alkotásaik témája 
a természet. 

Továbbá elindult a „Természetesen 
Bábolna – a környezet mi vagyunk!” 
csoport a facebookon, ahol a szervezők 
és mások is posztolnak olyan cikkeket, 
tudnivalókat, amik fontosak a környezet-
védelem fenntarthatóság szempontjá-
ból. A Városi Padkaszton pedig havonta 
egyszer jelentkezik a Zöldpercek című 
műsor, a mixcloudon elérhető adásokban 
beszélgetések hallhatók a témában jártas 
szakemberekkel. 

További információért bátran fordulja-
nak Sebestyén Szabolcshoz a 06 30 190 
0434 -es telefonszámon, vagy a gyokba-
bolna@gmail.com e-mail címen. 

Tervezett programjainkra minden 
érdeklődőt várunk, ugyanis amennyiben 
a kiíró sikeresnek ítéli meg pályázatunk 
lebonyolítását, jövő évben zárt, meghívá-
sos pályázat során az idén elnyert összeg 
dupláját is megítélheti egy jó cél érdeké-
ben – mondta el a program koordinátora. 

GYÖK

A Képviselő-testület április 1-jei hatályba 
lépéssel fogadta el az avar és kerti hulla-
dék égetéséről szóló rendeletét. 

A rendelet szerint az avart és a kerti hulladé-
kot kizárólag március 1-jétől április 15-ig és 
október 1-jétől november 15-ig 14 és 18 óra 
között lehet égetni. Nem lehet égetni hétvé-
gén, munkaszüneti napon és ünnepnapon. 

Égetni tűzgyújtási tilalom idején továbbra 
is teljes körűen tiltott. Az aktuális tűzgyújtási 
helyzetről az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság weboldalán (http://www.
katasztrofavedelem.hu) tájékozódhatnak.

Az avar-és kerti hulladék égetése kizárólag 
szélcsendes időben, a tűzvédelmi jogszabá-
lyok szigorú betartásával, nagykorú személy 
folyamatos felügyelete mellett, az égetendő 
kerti hulladék száraz állapotában, a környe-
zet, illetve a környezetben élő lakók zavarása 
nélkül végezhető. Az égetés folyamatának 
gyorsítására éghető folyadék, (pl.benzin, 
gázolaj, stb.) légszennyező, vagy bűzös 
segédanyag nem használható. Az égetést 
telken belül kell végrehajtani, közterületet e 
célra igénybe venni tilos.

Az életminőség és a szolgáltatások színvonalának fejlesztése érdekében több 
önkormányzati fejlesztés indult el, illetve kezdődik el idén is.

Az egyik leglátványosabb beruházás a Wesselényi utca mögötti településrész újraerdő-
sítése a Vértesi Erdő Zrt. szakszerű közreműködésével.

Lassan véget ér az Egészségügyi Központ épületének villamosenergia ellátásának kor-
szerűsítése is. Bábolna Város Önkormányzata mindösszesen 9 millió Ft támogatást kapott 
a tulajdonában álló Egészségügyi Központ épületének felújítására, amelyet az önkor-
mányzat mintegy 30 millió Ft-tal egészített ki. Ezen beruházással az épület korszerűbbé, 
modernebbé válik, azonban a teljes rekonstrukció sem maradhat el, ez később várható.

A tavalyi év során Bábolna Város Önkormányzata és felvidéki testvértele-
pülése, Hidaskürt Község Önkormányzata közösen pályázatot nyújtott be 
média együttműködés kialakítására. 

A pályázatot az irányító hatóság támogathatónak ítélte, így a két település mindösszesen 
50.000 Euró támogatásra lett jogosult. A pályázatban vázolt projekt szerint a két tele-
pülés közötti média együttműködés kialakítása magában foglalja egy a két település 
történelmét, intézményeit, gazdaságát, civil szervezetit bemutató kiskönyv, valamint 
10 db Bábolnát és Hidaskürtöt bemutató kisfilm elkészítését magyar és szlovák nyelven. 
Az előbbieken túl mind a bábolnai és hidaskürti honlap megújul, kétnyelvűvé válik, 
valamint lehetőség lesz a két település rendezvényeinek folyamatos megjelentetésére.

Reményeinek szerint a jövőben újabb, a helyi gazdaságfejlesztést, intézmények 
közötti együttműködést elősegítő közös bábolnai és hidaskürti pályázatok benyúj-
tására lesz lehetőség.
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INGYENES GAZDASÁGI 
TANÁCSADÁS 

2019. április 29-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 társadalombizto-

sítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Tavaszi nagytakarítás!

Bábolna Város Önkormányzata az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően a Föld Világnapjához kötődve, az idei évben is 
szemétszedési akciót hirdet annak érdekében, hogy mindenki 
részt vehessen szűkebb-tágabb környezetünk megtisztításában. 
A „TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS” kiterjed a város lakóutcáira, beve-
zető utak területére és természetesen az iskola, óvoda kertjére, 
erdők és fásítások területeire.

 Az idei szemétgyűjtési akcióra 2019. április 25-én (csütörtö-
kön) 8-15 óra között kerül sor. 

 A „Tavaszi nagytakarítás” akció keretein belül, minden résztvevő 
számára térítésmentesen biztosítja Bábolna Város Önkormány-
zata a kesztyűt és a szemétgyűjtő zsákokat, és gondoskodunk az 
összegyűjtött szemét maradéktalan elszállításáról.

A jelentkezés egy egyszerű regisztrációhoz kötött, amely a 
honlapról letölthető regisztrációs lap kitöltésével és a Hivatalba 
történő visszaküldésével valósul meg.

Csak annak tudunk védőeszközt és szemétgyűjtő zsákot 
biztosítani, aki idejében, legkésőbb 2019. április 16-ig leadja a 
regisztrációs nyomtatványt.

Kérdés esetén Kovács Tamás 20/429-0963, valamint Zsolnai 
Dezső településgazda 30/986-8287 tud bővebb információval 
szolgálni.

Mindannyiunk felelőssége, hogy milyen környezetben 
élünk ma, és milyen környezetet örökölnek tőlünk utódaink!

Dalos köszöntés nőnapon
Poór Péter táncdalénekes szórakoztatta a bábolnai hölgyeket a 
nőnap alkalmán. Török Sándor intézményvezető köszöntötte a 
hölgyeket március 8-án a nők ünnepén a szabadidőközpontban. 
A hölgyvendégeket érkezésükkor csokoládéval lepték meg, majd 
Török Sándor köszöntőjében idézetekkel is dicsérte a szebbik 
nemet. A nőket dicsérő szóbeli köszöntést követően Poór Péter 
táncdalénekes adott műsort, dalaiban is a nőiesség dicsérve. 
Ismert és kevésbé ismert slágerek is elhangzottak repertoárjá-
ban, melyben közvetlen stílusával gyakran megszólította női 
hallgatóságát.

Energiahatékony 
Önkormányzat díj

2019. március 6-án Bábolna Város polgármestere, dr. Horváth 
Klára, a Virtuális Erőmű Program X. jubileumi díjátadóján vett részt 
a Parlamentben. A rendezvény keretén belül városunk a hatékony 
energiafelhasználás és az elmúlt években a környezetterhelés 
csökkentése érdekében kifejtett tevékenysége – pl.: szigetüzemű 
kandeláberek létesítése, létesítmények szigetelése, energetikai 
korszerűsítése, metángáz-leválasztó kiserőmű építése – elisme-
réseként elnyerte az „Energiatudatos Önkormányzat” díjat.
A Virtuális Erőművet a 6. legnagyobb hazai „erőműként” tartják 
számon, amely ma már nemcsak Magyarország legnagyobb zöld 

„erőműve”, hanem nemzetközileg díjazott mintaprojekt is. A program 
díjazza az energiatudatos, energiahatékony vállalkozásokat, 
szervezeteket és önkormányzatokat is, így lehetőséget ad a jó 
példák összegyűjtésére és a szemléletformálásra. A programban 
részt vevő vállalatoknak, önkormányzatoknak, szervezeteknek 
eddig 336 megawatt erőművi kapacitásnak megfelelő megtaka-
rítást sikerült elérniük, ez pedig jelentős előrelépés a 2018-as 207 
megawatt megtakarításhoz képest.

Önkormányzatunk tavaly ősszel Klímatudatos Önkormányzat 
díjat vehetett át, melynek szintén célja a fenntartható fejlődés 
környezeti feltételeinek biztosítása, természeti erőforrások és 
természeti értékek védelme, a jó életminőség és az egészséges 
élet közvetlen környezeti feltételeinek biztosítása.



2019. április BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu6

Közösségi tér  
a házi jellegű termékek vására

Március 9-én szombaton ismételten visszatért a termelői 
piac városunk központjába. 

A nagy szél ellenére is többen ellátogattak a városközpontba, a 
bábolnai termelői piacra, ahol most is a megszokott jó minőség 
tért vissza az őstermelők munkájának köszönhetően. A házi 
jellegű és bio termékek szombati vásárában most is találtak a 
vevők házi sajtot, szörpöt, lekvárt, mézet, tojást, és kézzel készült 
dísztárgyakat. Az első tavaszi piacalkalom a megszokottól kisebb 
volt talán, de aki minőségi élelmiszert keresett, az biztosan talált 
csemegének valót a termelői közegben. A vásár sokak számára 
teremt találkozási alkalmat is egyben, hiszen szomszédok, 
barátok, ismerősök futnak itt össze, akik rég nem látott ismerős-
ként beszélgethetnek egymással. Ne feledjük: a termelői piac 
fontos közösségi színtér amellett, hogy finomságok sokasága 
sorakozik az asztalokon. Érdemes tehát folyamatosan nyomon 
követni a visszatérő alkalmakat.

2019
Sok szeretettel várunk  

minden régi és új vásárlót  
idei piaci alkalmainkra:

Április 13.
Május 11.
Június 8.
Július 13.
Augusztus 10.

Szeptember 14.
Október 12.
November 9.
December 14.

Újraéledő nemes tradíció
Régi hagyományt elevenítenek fel városunk lovasiskolá-
jának berkeiben a lovasharsonások képzésével. 

Az iskola névadója, Pettkó-Szandtner Tibor által alapított bábol-
nai lovas zenekar világhírűvé vált, így Körmendi Csaba igazgató 
számára nem volt kérdés az immár két esztendeje tartó képzés 
elindítása és a nemes tradíció újrateremtése. Év elején az újonnan 
érkező diákok közül mindenki kipróbálta magát, és a legügye-
sebbek a próbákra is rendszeresen eljárnak. 

A harsonások életében nem csupán a hangszer megszólal-
tatása igényel tehetséget és tudást, hiszen az egész „koncert” 
lóháton zajlik. A muzsikusok tanítását és a fellépésekre való fel-
készítését a fúvóshangszer oktatásában gyakorlott Belső Máté 
zenetanár végzi heti két alkalommal. A fiatalok közül páran 
már rendelkeztek zenei előképzettséggel, ám a barokk korból 
származó fúvóshangszer megszólaltatása nagy kihívás, precíz 
levegővételt és mozdulatsort kíván. Azért, hogy a teljes korabeli 
zenekar újra összeállhasson, egy dobos is csatlakozhat majd a 
harsonásokhoz.

A diákok lelkesen, saját szabadidejüket feláldozva készülnek a 
próbáikra és fellépéseikre, melyek előtt lóháton is gyakorolnak. 

A Vadvirágosok is szórakoztattak
„Mindig örömmel teszünk eleget a nyugdíjas szervezetek meghí-
vásának! Az „Életet az éveknek” Szövetség Komárom-Esztergom 
Megyei Szervezetének hagyományos nőnapi rendezvényén a 
tatabányai Puskin Művelődési Ház ismét megtelt szépkorúakkal, 
akik versekkel, énekkel és táncműsorral köszöntötték nőtársaikat. 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke egy szál virággal 
köszöntötte a jelenlévő hölgyeket. Köszöntőjében két örömhírt 
is megosztott a résztvevőkkel: már folynak a tárgyalások az 
idősügyi tanács megalakításáról, a megyei önkormányzat ezen 
kívül a közeljövőben egy megyenapot is szervez a megye szép-
korúi számára, melyen remélhetőleg sokakkal újra találkozunk!” 
(Forrás: kemöh.hu)

A megyei eseményen a bábolnai Vadvirág együttes is szóra-
koztatott, műsorukat hatalmas tapssal jutalmazta a jelenlévő 
hölgykoszorú. 
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Zsidi Sándor:  

„...Az élelmiszergyártás nagy felelősség”

Zsidi Sándorral, az Osi Food Solu-
tions Hungary Kft. ügyvezető 
igazgatójával a bábolnai üzemben 
beszélgettünk. 

A cég fiatal ügyvezetője - a BSE ügy-
vezetőjeként – is sokat tesz a helyi 
sportéletért és a városért egyaránt. 
Két esztendeje vezeti az amerikai cég 
bábolnai feldolgozóüzemét, mely 
baromfihús termékeket állít elő a 
McDonalds számára.

 − Immár két esztendeje lesz annak áprilisban, hogy átvette 
az Osi Food Solutions Hungary Kft. vezetését. Milyen tevé-
kenységekkel foglalkoznak? Hogyan illeszkednek a bábol-
nai gazdasági társaságok sorába? 

 − Az Osi Food Solutions Hungary Kft. az OSI csoport tagja, amely 
egy amerikai multinacionális, globális cég, melynek Európában 
is vannak gyártó üzemei, és egy európai központtal is rendel-
kezik. A tavalyi évben ünnepeltük fennállásunk harmincadik 
évfordulóját, tevékenységünket először Nagyigmándon kezdtük, 
majd később a bábolnai telephelyen folytattuk. Filézett csirke-
combból, csirkemellből és csirkeszárnyból készítünk különböző 
fagyasztott termékeket egy komoly technológiai feldolgozás 
után. Termékeinket Európa-szerte értékesítjük, azonban elsőd-
leges partnerünk a McDonalds.

 − Mit lehet elmondani a foglalkoztatásról? Hány főt tudnak 
alkalmazni?

 − Jelenleg 225 fő dolgozik a cégnél. Kettő gyártóvonalon, három 
műszakban állítunk elő termékeket. 

 − Milyen utat járt be mielőtt a cég élére került?
 − Eredetileg autógépész mérnök vagyok, azonban közgazdász 

és logisztikai végzettséget is szereztem. 2011-ben a cégcsoport 
úgy döntött, hogy új beruházásként, egy új gyártóvonalat 
fognak létrehozni itt Bábolnán, ezért szükség volt még egy 
műszaki kollégára, aki segíteni tudja a beruházáshoz tartozó 
munkákat. Így műszaki mérnökként kerültem a céghez. 2012-
ben az új üzemrészben is megkezdődött a gyártás. 2013 őszén 
előléptem üzemvezetőként ezáltal pedig már a teljes üzemgyár-
tási tevékenységért felelős voltam. 2017-től ügyvezetőként dol-
gozom a cégnél. Miután Erdélyi György úr, az elődöm nyugdíjba 
vonult, az európai vezetés úgy gondolta, hogy ezt a vállalkozást 
rám bízza. 

 − Megjárva a ranglétrát, hogyan emlékszik vissza 
kinevezésére?

 − Mindig is készültem arra, hogy a meglévő pozíciómon tovább 
lépjek, azonban arra nem számítottam, hogy ez ilyen gyorsan 
bekövetkezik. Nagy kihívásnak éreztem. Tudtam: egy ilyen nagy 
létszámú cég vezetése felelős feladat. Az, hogy a cég élelmiszer-
gyártással foglalkozik, pedig még nagyobb felelősséget von 
maga után, mivel rengetegen fogyasztják termékeinket. 

 − Itt helyben a cég milyen egyéb szerepeket tud ellátni? 
Milyen egyéb, akár társadalmi szerepvállalást tud magára 
vállalni? 

 − Társadalmi szerepvállalásban is igyekszünk Bábolna életében 
részt venni. Tavaly az óvodát támogattuk felajánlásunkkal, 
illetve városi rendezvényeken is részt veszünk, mely ugyancsak 
támogató erejű.

 − Bábolnai vállalkozás élén álló vezetőként érdeklődik a 
településen zajló beruházások iránt? Az önkormányzat-
tal való együttműködés során meghallgatásra találnak a 
cég igényei? 

 − Az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatunk, jó együttmű-
ködésben dolgozunk együtt. Dolgozóink többsége is bábolnai 
lakos, így elmondhatjuk, hogy figyelemmel követjük a Bábol-
nán történő fejlesztéseket. Ez is egyfajta munkaerő megtartó 
szerep lehet, hogy egy ilyen városi környezetben tudnak a 
dolgozóink élni. 

 − Az ön számára mit jelent Bábolna? 
 − Bábolnán élünk a családommal, a feleségemmel és két középis-

kolás fiammal. Már több mint húsz éve élek itt, így joggal mond-
hatom: Bábolna az otthonommá vált. Igyekszem a cégnél is a 
bábolnai vállalkozásokat, társaságokat előnyben részesíteni.

 − A sportban is jelentős szerepet vállalt. Nemrégiben a helyi 
sportélet élére állt. Fontos Önnek ez a szerep is?

 − Természetesen. Mindenképpen szerettem volna valami társa-
dalmi munkát végezni a városban. A sport fontos számomra. 
Amatőr szinten magam is sportolok. Nagyon szeretek futni, 
emellett pedig heti 2-3 alkalommal egy ABS training-en veszek 
részt Győrben. A cégvezetés mellett szerencsére van elegendő 
időm a sportegyesületre, köszönhető ez a cégnél kialakított 
támogató csapatomnak. 

 − Nyilván ön is, mint ahogy a legtöbb vezető, előrelátó. 
Milyen eredményeket szeretne elérni a céggel, illetve a 
sportegyesületben?

 − Az európai szervezetünk minden évben meghatározza cégünk 
elvárt teljesítményét. Ebből a szempontból jók a kilátásaink, és 
biztosan állíthatom azt, hogy a következő években az OSI-nál 
mindenkinek biztos munkahelye lesz. A cég jó úton halad, és 
kiegyensúlyozottan fejlődik évről évre. A sportegyesület terén 
pedig az a célom, hogy annak tevékenységét és anyagi hátterét 
stabilizáljuk, és persze egy jó csapatot építsünk ki a sportsikerek 
elérése érdekében. 

 − Mi a megálmodott jövőkép? Mit szeretne elérni? 
 − A jövőkép része, hogy cégem sikeressé tegyem, és hogy továbbra 

is cégvezető legyek: egy jól kialakított háttérrel és egy biztos 
vezető csapattal. A sportegyesület terén is egy biztos hátteret 
szeretnék kialakítani, a családomnak pedig – a munkám által – 
szintén biztos hátteret és támogatást szeretnék nyújtani. 
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XXXII. Bábolnai Gazdanapok és XXI. Kukorica Fesztivál

Nyelvtanulással  
a jobb esélyekért

Idegennyelvi képzésekkel segítik hét kistelepülés 
lakóit a Bakonyalja térségi együttműködés kereté-
ben. Bábolna is érintett a programban, városunkban 
az első angol nyelvi csoport március 5-én kezdte meg 
a nyelvtanulást a Katedra nyelviskola bevonásával. A 
képzés komoly támogatást élvez.

A Bakonyalja Térségi Együttműködés keretében kapott 
lehetőséget hét település közt Bábolna is, hogy a mun-
kaerő-piaci esélyek növelése érdekében angol, illetve 
német nyelvű képzéseket indítsanak helyi lakosoknak. 
A képzés 16-tól 65 éves korig szól és állandó lakcímmel 
rendelkező helyi lakosok jelentkezhettek. A tanfolya-
mokra jelentős túljelentkezés volt jellemző, de 150 főnek 
adott lehetőséget az együttműködésben bonyolítandó 
pályázat, mely a beiskolázást előteremtette. 

Bábolnán két tanfolyam indulhat, a kezdő mellett 
hamarosan egy haladó tanfolyam is beindulhat. A 
képzés nyújtó Katedra nyelviskola intézményének 
munkatársa, Benyovszki Judit elmondta: heti két 
alkalommal tartják a 180 órás tanfolyamot, mely 
munkaidő után jelentkezik alkalmanként 4 óra idő-
tartamban, mely jelentős terhet ró a jelentkezőkre. 
Bábolnán 16 fő jelentkezhetett a kezdő szintű kép-
zésre. A haladóknál ennél kevesebb fő regisztrálhat.

„Az előzetes szóbeli szintfelmérők alapján azt tapasz-
talom, hogy a bábolnaiak nagyon örülnek ennek a 
lehetőségnek, mindenki nagyon motivált és mi a 
képzőintézmény részéről mindig megfelelő segítséget 
adunk ahhoz, hogy ezt a képzést sikeresen elvégezzék. 
A többi képzés 120 órás lesz, illetve a haladóknál 60. 
Az ütemterv szerint a nyári időszakot sem nélkülöz-
hetjük, mert a tanfolyam augusztusban zárul. Az így 
megszerzett tudásnak elsősorban a munkaerőpiacon, 
a versenyszférában van nagy haszna. A tapasztalatok 
szerint a mai munkaerő-piaci követelmények egyike 
a nyelvtudás. 

Lassan célegyenesbe ér a Bábolna Strand 
és Termálfürdő kivitelezése, folytatódik 

a felkészülés az üzemeltetésre

Ismét rendezvényekben gazdagnak ígérkezik az idei szeptember.

Ebben az évben 2019. szeptember 5-8. között megrendezésre 
kerülő 32. Bábolnai Gazdanapok a 79. OMÉK társrendezvénye 
lesz. A több mint három évtizedes múltra visszatekintő kiállí-
tás az agrárium kiemelkedő eseménye, ünnepe. Nem csupán 
hagyományt teremtett, de értéket is képvisel, amire méltán 
büszke a rendezvény gazdája és rendezője, a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok. Minden évben a meghatározó gépforgalmazók, 
gépgyártók és a szakmai szervezetek kijelölnek egy tematikát, 
amelyre felfűzik a mozgó gépbemutatót. Terveik szerint idén 
az öntözés és annak gépesítési háttere kerül fókuszba. Számos 
szakmai programmal várják az érdeklődőket, többek között ismét 
megrendezésre kerül a SMARTFARM konferencia, ahol a smart 
technológia elméletét és gyakorlatát egy helyszínen hallhatják 
és láthatják a résztvevők. Az elismertség ékes bizonyítéka, hogy 
mind a kiállítók, mind a látogatók döntő többsége évről évre 

számon tartja az eseményt és visszatér a kiállításra. A kiállítás 
élvezi a meghatározó szakmai szervezetek, a GOSZ, a MEGOSZ, 
valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatását. A 
Bábolnai Gazdanapokról bővebben a http://www.babolnaigaz-
danapok.hu/ oldalon tájékozódhat.

Bábolna Város Önkormányzata, 2019. szeptember 12-14. között 
rendezi meg immár huszonegyedik alkalommal a Kukorica Fesztivált. 
Idén szeptember 12-én csütörtökön egy koncerttel kezdődik a rendez-
vény, majd a következő két napon az eddigiekhez hasonlóan zajlanak 
az események. A tervek szerint több neves előadót hívnak meg a szer-
vezők, valamint a már hagyományosnak mondható programok sem 
maradnak el. A teljesség igénye nélkül: gyermekprogramok, játszópark, 
vásár, borsátor, városnéző kisvonat, tűzijáték, esti táncos mulatság. 
Örömmel mondhatjuk el, hogy szeptember 14-én, szombaton este 
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertjét láthatjuk és hallhatjuk 
a rendezvénysátorban.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy kitűnő ütemben halad a Bábolna Strand- és 
Termálfürdő kivitelezése, rövidesen a belsőépítészeti munkák megvalósítására kerül 
sor. A kivitelezésről, a termálfürdő által a megnyitót követően nyújtandó szolgáltatások-
ról, a termálfürdővel egyidejűleg épülő szabadidőparkról, csónakházról és metángáz 
kiserőműről új facebook oldalon (www.facebook.com/Babolnafurdo) számol be 
folyamatosan az önkormányzat.

A termálfürdő üzemeltetését az önkormányzat vállalkozása, a Bábolna Városgazda 
Kft. fogja végezni. A Kft. ügyvezetésében változás következett be március hónapban. 
A képviselő-testület döntése alapján március 12-től az új ügyvezető Cseh László lett. 
Cseh László korábban önkormányzati képviselőként, bizottsági elnökként segítette 
Bábolna fejlődését, jelenleg a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke.

A termálfürdő üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen egy hozzáértő igazgató alkalma-
zása is, aki képes az üzemeltetést ellátó csapat felépítésére. A fürdőigazgató feladata 
komplex lesz, hiszen a termálfürdő a kikapcsolódás, pihenés és a gyógyulás helyszíne is 
lesz egyben, illetve rendezvényeknek is otthont fog adni. A fürdőigazgató pozíciójának 
betöltéséhez pályázatot írt ki Bábolna Város Önkormányzata, amely az alábbi linken 
elérhető: http://babolna.hu/varosunk/babolna-varos-hirei/palyazati-felhi-
vas-a-babolna-strand-es-termalfurdo-igazgatoi-poziciojanak-betoltesere/

A termálfürdő épületében a tervek szerint étterem, kávézó, szaunavilág és relaxációs 
terem lesz kialakítva. A termálfürdőben kialakítandó étterem és a kávézó két külön 
egység lesz és azok is igénybe vehetik a szolgáltatást, akik nem a fürdőbe jönnek. A 
tervek szerint az étterem 
és kávézó üzemelte-
tését nem a Bábolna 
Városgazda Kft., hanem 
más vállalkozás fogja 
végezni. Az üzemeltetési 
feladatok ellátásához 
külön pályázati felhívást 
jelentet meg az önkor-
mányzat a későbbiekben.
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A győzelemhez tartozó árcédulán ez áll: kitartás
A tavaly márciusban Tatán megrendezett első 
versenyük után töretlenül szárnyal előre a Tiamo 
moderntánccsoport. 

Az elmúlt időszakban ismét több lehetőségük is adódott 
a megmérettetésekre. Novemberben Pakson jártak, ahol 
a Starlight Compatition minősítő versenyen szerepeltek 
nagy sikerrel: a profi szakmai zsűri előtt zajló fellépésükről 
három ezüst és egy  bronz minősítéssel, illetve a legjobb 
fiú táncosnak járó különdíjjal térhettek haza, amivel Fekete 
Márton büszkélkedhetett. 

Lajos Henrietta, a tánccsoport vezetője elárulta, a paksi 
táncverseny rengeteg lelkesedést adott a gyermekeknek és 
edzőjüknek is egyaránt, a pedagógusoktól kapott szakmai 
tanácsokat és a közönségtől érkezett visszajelzéseket a 
próbák kereteibe is nagyszerűen beépíthette. A sikeres év 
zárását díjakban gazdag új esztendő követte: az elmúlt két 
hónapban Oroszlányon, Pápán és Tatán mutathatták be 
tudásukat a tehetséges táncosok. 

Az oroszlányi Táncpedagógusok Országos Szövetségé-
nek Regionális Kvalifikációs Versenyén ismét egy különdíj 
boldog tulajdonosa lett a csoport, míg a pápai ZsooDance 
Fest Minősítő Versenyen két ezüst- és nyolc bronzéremmel, 
valamint két különdíjjal jutalmazták produkciójukat. Farkas 
Boglárka személyében az úgynevezett Mosoly díj is gazdára 
talált, illetve a legerősebb csapatszellemért járó ZsooDance 
Tortát úgyszintén a bábolnai csapat nyerte el.

Március elején ismét visszatértek Tatára, ahol a PrimaVera 
Kortárs Kupa és Minősítő Versenyen öt ezüst- és hat bronz- 
medállal gyarapíthatták éremgyűjteményüket, illetve a meghir-
detett négy különdíjból kettővel is büszkélkedhettek. A külön-
féle megmérettetéseken többféle produkcióval szerepeltek, 
sokszor akár 11 koreográfiát is begyakoroltak a siker érdekében. 

A versenyekre való felkészülés erős jellem- és csapatformáló 
erővel bír, a szinte mindennapos próbákon való rendszeres 
részvétel erős elhivatottságot és lelkesedést kíván – hang-
súlyozta Lajos Henrietta, a tánccsoport vezetője. A kemény 
munka már messziről látszódik a csoport műsorain, a közöttük 
uralkodó összhang és a gyermekek magabiztos mosolya hamar 
a szigorú zsűri szívébe lopja magát. Ügyességük és tehetségük 
a legváratlanabb problémás helyzeteken is átsegíti őket. 

A sikerhez vezető utat természetesen a szülők és a helyi 
cégek hozzájárulása is nagymértékben megkönnyítette, hiszen 
így a nevezési díjak és útiköltségek nem jelentettek gondot a 
csapat számára. A támogatásokat pedig szorgalmas munkával 
és sok-sok éremmel hálálja meg a Tiamo moderntánccsoport. 

A csoport támogatói ebben a tanévben: OSI FOOD Solu-
tions Hunhary Kft., Bábolna; Dr. Almádi Mikós és Dr. Almádi 
Miklósné Horváth Zsuzsanna, Bábolna; Dr. Szabó Zsuzsanna, 
Bábolna; Preky Shop, Bábolna; Treszcsik Károly, Nagyigmánd; 
Papp Leventéné, Abda; Szabó Bt. Bábolna Dohánybolt; Pauer 
Józsefné, Bábolna; Foxbit Kft., Bábolna; Nagy Lajos E.V., 
Nagyigmánd, Húsbolt; Mazsó Pincészet, Bana; Horváth-Pál 
Bt., Bábolna, Lottozó; Dr. Müller Mária, Nagyigmánd.

Ezen kívül nagyon köszönik a névtelen felajánlásokat, 
illetve köszönet jár a szülőknek a mindennemű támogatá-
sukért, illetve a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskolának.

Keresse a keresőt!
Legkényelmesebben a letöltést nem igénylő webes kitöltőfe-
lületen módosítható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által 
elkészített szja-bevallási tervezet, sőt az előző évekre vonat-
kozó bevallások önellenőrzése is ezen a felületen a leggyorsabb.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek, a mezőgazdasági őster-
melők és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetüket a legegyszerűb-
ben az eSZJA felületen egészíthetik ki és küldhetik be a NAV-hoz, mert 
ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan 
bevallássá május 20-án. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet 
adataival egyetért.

Aki módosítani szeretné a tervezetet, az használja a portál kereső 
funkcióját, azzal a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha 
például valakinek tavaly ingatlan-bérbeadásból is származott jöve-
delme, akkor a keresőbe elég beírnia, hogy „bérbeadás”, és a webes 
kitöltő ahhoz a sorhoz navigálja, ahová az adatokat rögzítenie kell. 

Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz 
mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot (nem a bankkár-
tyaadatokat) vagy postacímet, attól függően, hogy miként szeretné 
megkapni az összeget. 

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezők az eSZJA portál „LEKÉR” 
funkciójával letölthetik a korábbi évi (16SZJA, 17SZJA), valamint az idén 
benyújtott 18SZJA bevallásukat, megkönnyítve ezzel annak esetleges 
önellenőrzését és javítását.

Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal elérhetővé 
válik az szja-bevallási tervezet és a kiegészítés néhány gombnyomással 
kényelmesen, otthonról is elintézhető. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Komárom-Esztergom Megyei 

Adó- és Vámigazgatóság

Doktor Imre Zoltán 
adószakmai sajtóreferens
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Kérjük, támogassák adójuk 1 %-val, adományaikkal  
a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját.

ADÓ 1 % esetében adószámunk:  
18607279-1-11

Egyéb támogatások esetében bankszámlaszámunk:  
OTP 11740016 – 20002516

Egyesületünk Bábolna városban, illetve a város térségében, annak 

közigazgatási területén lévő kistelepüléseken, továbbá Bana 

község közigazgatási területén végzi tevékenységét. Így mind-

összesen közel 7000 állampolgár számíthat gyors és szakszerű 

segítségünkre. Egyesületünk a tűzeseteken kívül, viharkárok, 

közúti közlekedési balesetek, felhőszakadásokat követő villám- 

árvizek következményeinek felszámolását végzi. Részt veszünk 

rendezvények elő- és utómunkálataiban, azok biztosításában. 

Oktatásokat tartunk az iskolákban, neveljük az ifjúságot. Általá-

nos Iskolai csapatunk 2018 évben első helyezést ért el a Megyei 

Katasztrófavédelmi Versenyen bejutva ezzel az országos döntőbe.

Egyesületünknek bevétele nincs. Költségeinket támogatásokból 

és pályázatokon megítélt összegekből fedezzük.

A MI SZABADIDŐNK – AZ ÖNÖK BIZTONSÁGÁÉRT!!!

További információk az egyesület munkájával, tevékenységé-
vel, gazdálkodásával, a támogatások részleteivel kapcsolatban: 
Németh István, 30-914-6772, ote.babolna@gmail.com

Támogatásaikat előre köszönjük!

Fő támogatónk: Bábolna Város Önkormányzata

További támogatóink: Effective Engineering Kft., T-Kopiker Kft., 
Hidroszer Kft., Nagel Nord Art Kft., Dr. Horváth Klára, Németh István

Tisztelt bábolnai lakosok, vállalkozások!

 

„Táncolok míg élek, mert tánc 
nélkül nincs élet!" 

 

Szeretettel meghívjuk Önt 
és Kedves Családját 

a 

CSEPEREDŐK 
NÉPTÁNCCSOPORT  

MŰSORÁRA 
a Bábolnai Szabadidőközpontba 

 

2019. április 27-én  
16 órára 

 

Muzsikál a Rojtos Együttes 
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MAJÁLIS
Szeretettel várjuk Bábolna Város lakossá-

gát és minden kedves  
érdeklődőt 2019. május 1-jén (szerdán) 

10 órától a sportpályán,  
városunk Majálisára.

Légvár, csúszda, homokkép készí-
tés, foci, lövészet, ügyességi 

játékok, vetélkedők, táncműsor!

Jöjjenek el és érezzék jól magukat!

Részletes program a későbbiekben,  
a www.babolna.hu ; www.btv.hu;  

és a Facebook oldalakon, vala-
mint plakátokon. 

Info.: Szilágyi Ágnes (30/417-9236).

Magyar állampolgár lett
Örömteli feladatnak tehetett eleget dr. Horváth Klára polgár-
mester március 14-én, amikor Pijnenburg Wilhelmus Adrianus 
Johannes holland születésű fiatalember a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal dísztermében tett Magyarország sza-
bályai szerint állampolgársági esküt. Az alkalom nyitányán 
elhangzott a Himnusz, majd Willem Pijnenburg a városvezető 
és az anyakönyvvezető jelenlétében tett fogadalmat arra vonat-
kozóan, hogy Magyarországot hazájának tekinti. A honosítás 
szép alkalmát családja: felesége és két gyermeke körében élte 
meg a helyben letelepedett fiatalember. Willem Pijnenburg 1998 
óta foglalkozik sertéstartással, Hollandiában családi vállalko-
zást indítottak ezzel a tevékenységgel. 2004-ben látogatott első 
ízben Magyarországra, ami nagy kalandnak számított. Egy éven 
keresztül feleségével közösen vezettek vállalkozást Környén. Ezt 
követően került Bábolnára, ahol letelepedett. 2006-tól: ügy-
vezető a Pusztaser Kft.-ben és Hungary Pork Kft.-ben Párjával, 
Nagy Ritával két fiúgyermeket nevelnek: Ármint és Edwint. A 
fiatalember és családja számára a honosítás felemelő pillana-
tokat tartogatott, magyar állampolgársága immár egy nemes 
feladatra: nemzetünk építésére kötelezi. 

Pár-bajok öt tételben
Városunk színházi bérletsorozatának utolsó előadásán 
Pindroch Csaba és Verebes Linda kétszemélyes komédi-
áját tekinthette meg a színházkedvelő közönség március 
21-én a Szabadidőközpontban. 

Az ismert színészházaspár a Mr. és Mrs. című darab öt jelenetén 
át, szórakoztatóan és szívbemarkolóan mutatta be a férfi és a nő 
közötti kapcsolat örök dilemmáit.

Pindroch Csaba és Verebes Linda a magánéletben több, mint 
egy évtizede alkot egy párt. Sokáig kerestek olyan darabot, 
melyben ketten játszhatnak, így találtak rá a kortárs angol 
szerző, Peter Quilter: Duets című színművére, melybe első 
látásra beleszerettek. A színművészek nagy szerepet vállaltak 
a magyar verzió megszületésében, produceri és fordítói sze-
repben is megállták a helyüket. A nagy sikerű komédia további 
különlegessége, hogy az öt jelenet öt különböző rendezővel és 
jelmeztervezővel valósult meg.

Az immár 200. előadásához közelítő darab a hétköznapokban 
is előforduló párkapcsolati szituációkat veséz ki: így például a 
vakrandik, egy viszonzatlan szerelem, vagy éppen a hosszú évek 
óta tartó együttélés, illetve válás során felmerülő kérdésekre 
keres választ. A bravúrosan alakító színészek saját kapcsolatá-
nak is sokat adott a darab, de a nézők soraiban ülők is afféle 
tükörként, ismerősen köszönthettek egy-egy élethelyzetet, 
elgondolkodhattak rajta.

A helyi közönség is megtapasztalhatta a színdarab terápiás 
hatását, de legfőképpen a felhőtlen szórakozás került előtérbe. 
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Retro-szellemiség a Helytörténeti Gyűjteményben 
Szélesi Sándor: Kincsem
A csodakanca igaz története!
Egy furcsa szerelem és egy 
legyőzhetetlen ló… 
A sors vagy talán maga a 
végzet rendezte úgy, hogy 
1874 tavaszán egy tápiószent-
mártoni istállóban, Blaskovich 
Ernő birtokán megszülethe-
tett egy sárga csikó. Ez a csikó 
annyira darabos mozgásúnak 
tűnt, hogy amikor a következő 

tavaszon vevők érkeztek a birtokra, a többi egyéves lovat 
elvitték magukkal, ezt az egyet azonban ott hagyták. 
Mindeközben – ismét csak a sors különleges játékossága 
folytán – Blaskovich Ernő megpillantott egy kék szemű 
leányt a Nemzeti színpadán, és lehetetlen dolog történt: a 
nyugodt életet élő, dolgos természetű és kiszámítható férfi 
szerelmes lett. A több mint húsz év korkülönbség még 
talán legyőzhető lett volna, de a leány – Szabó Karolina 

– egy fejjel magasabb volt Ernőnél, ez pedig különös hely-
zeteket eredményezett a korabeli társasági eseményeken. 
Nem könnyű szeretni és nem könnyű Európában lovat 
futtatni sem. Blaskovich Ernőnek mindkét ok miatt lettek 
ellenségei. Akadtak, akik úgy gondolták, ha a boldog-
ságot elveszik a férfitól, talán a lovát is le tudják győzni. 
Kincsem egy vidéki nemes úr és egy ibolyaszemű leány 
tényeken alapuló, igaz története olvasható e regény 
lapjain. Egy különleges szerelem és egy legyőzhetetlen 
ló históriája egy szebb világból.

Cressida Cowell: Így lehetsz 
kalóz

Ebben a kötetben Harald 
és társai egy kalózképző 
tanfolyamon vesznek részt, 
és eközben egy koporsóra 
bukkannak. Amikor kinyitják, 
egy élő embert találnak benne. 
Az illető nemsokára Harald 
legvérszomjasabb ellensége 
lesz…

Cressida Cowell: Így beszélj 
sárkányul
III.  Hablaty Harákoló Harald, a 
valaha élt legnagyobb viking 
hős története folytatódik! 
Ha Harald nem lenne, akkor 
valószínűleg a vikingek már 
kihaltak volna. Először a Gigan-
tikus Maximus, aztán a Szám-
kivetett kalózok, most pedig a 
Rómaiak törnek az életükre.De 
hogy is kezdődött az egész?

Hablaty és jó barátja, Halvér az első Ellenséges Hajó 
Megszállása nevezetű órán a halászok megfélemlítése 
helyett véletlenül eltévednek, és egy római hajót szállnak 
meg, ahol megpillantják a halottnak hitt Álnok Alvint. 
Nagyot téved Hablaty, amikor azt hiszi, nem fordulhat-
nak rosszabbra a dolgok. Kezdetnek például ellopják tőle 
az Így tanulj sárkányul című könyvét. Továbbá Fogatlan 
fogságba kerül, egy minisárkányból majdnem vacsora 
lesz, a Cápaférgek pedig elszabadulnak…

Haraldnak ismét Hősként kell helytállnia…

K Ö N Y V A J Á N L Ó

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Április 24-től szeptember közepéig beköl-
tözik a retro-szellemiség a Helytörténeti 
Gyűjteménybe. 

Olyan tárgyakat keresünk, amelyek az 1970-es, 
’80-as és ’90 -es éveket idézik meg – lehet ebben 
az évszázadban készült is, ha esetleg korábbi 
időszakból való, azon sem sértődünk meg.

Főleg működő sétálómagnóból (walk-
man-ből) és hordozható cd-ből (discman-ből) 
a hozzávaló fül- és fejhallgatókból, korabeli 
rádiókból, és képalkotó eszközből – fényké-
pezőgép – állunk rosszul, ami hasznos lenne 
a kiállításhoz. Ha talál egy kedves gyermekkori 
játékot, kisebb bútordarabot, a korszakkal 
összefüggő magazinokat, újságokat, poszte-
reket, fényképeket, gondoljon ránk! 

Amennyiben tartozik hozzá egy személyes 
történet, annál jobb! Azt is írják le nekünk!

A tárgyakat folyamatosan várjuk a Hely-
történeti Gyűjteménybe, további informáci-
óért hívják Sebestyén Szabolcsot a 06 30 190 
0434-es telefonszámon, vagy írjanak drótpos-
tán: sebestyenjob@gmail.com 

Természetesen a kiállított tárgyakat a múlt-
idézés után eredeti állapotban juttatjuk vissza 
Önökhöz! 

A retro-kiállítás megnyitójára 2019. 
április 24-én szerdán 18 órakor kerül sor 
a Helytörténeti Gyűjteményben, melyre 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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Felhívás

A Bábolnai Ritmus Alapfokú Művészeti 
Iskolába történő beíratásra

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az intézményben a 2019/2020-as nevelési évre a 
beiratkozás az alábbi időpontban történik:

2019. április 25-én csütörtökön 16–18 óráig a zeneiskola épületében.

Az intézménybe azon gyerekek jelentkezését várjuk, akik érdeklődést mutatnak a művé-
szetek iránt és szüleik is fontosnak tartják gyermekük klasszikus értékrendek alapján 
történő nevelését.

Beiratkozás feltételei: 

– betöltött 6 éves életkor

– szülő által aláírt nyilatkozat és beiratkozási lap 

Beiratkozni az alábbi szakokra lehet:

– zenei nevelés, hangszeres képzés

– színházi nevelés, színjáték képzés

– mozgásművészeti nevelés, moderntánc képzés

A művészetek tanulása és megismerése elősegíti a gyermek logikus gondolkodását, 
elmélyíti érzelmi fejlődését. 

Bábolna, 2019. március 25.

Bánfiné Varga Ágnes 
igazgató

Zalán könyörült meg rajtunk…
Bizony, hálásak lehetünk a Zalánoknak – 
ellentétben a Sándorokkal/Józsefekkel/
Benedekekkel – amiért a Mérföldkő 
Csoport március 30-i, aktuális túráján 
végig gyönyörű, napos, szélmentes, valódi 
kiránduló időben lehetett része annak a 42 
főnek, akik a biatorbágyi viadukt melletti 
parkolóból megkezdte lépcsőzését a mély 
völgyet átívelő vasúti híd (viadukt) – már 
csak gyalogszerrel bejárható – szakaszához. 
László Orsi sporttársunk elevenítette föl az 
akkori rémes történetet: 1931 őszén a Buda-
pest-Bécs között közlekedő Orient expressz 
alatti sínpárt bizonyos Matuska Szilveszter 
(minden bizonnyal egy elmeháborodott) 
felrobbantotta és ezzel a személykocsik 
zöme a mélybe zuhant. (22 halott és több 
száz súlyos sebesült)

A vasúti közlekedés korszerűsítése, 
gyorsítása miatt ma már a két ipartörténeti 
műremek csupán műemlékként funkcionál, 
így gyalogszerrel átmenve az egyik völgyhí-
don megkezdtük bandukolásunkat a Nap-
hegyet megkerülő Határkereszt sétányon! 
Mondjuk, a „sétány” kissé túlzó megnevezés, 
mivel öléggé húzós emelkedőn lihegett 
csapatunk egészen az ezerhétszázas évek 
végén, klasszicista stílusban épített, gyö-
nyörű Szent Vendel kápolnáig, ahol első 

uzsonnánkat és pihenőnket megejtettük. 
Innen egy kényelmes, jól járható ösvényen 
mendegéltünk beszélgetve, nevetgélve 
az Iharos hegy oldalán – gyönyörködve 
az ébredező természet erdőalji növény-
zetében, illetve a távolban előtűnő Török-
bálint panorámájában. Kis kitérővel még 
felkapaszkodtunk a valamikori rakétabázis 
elhagyott, romos helyszínére, aminek a 
Varsói Szerződés értelmében Budapest 
nyugati légvédelme volt valaha a feladata. 
Innen szintén egy kényelmes ösvényen 
bandukolva elértük a Rigó pincészetet. 
Itt a korábban megbeszéltek szerint egy 
hosszabb pihenőt tartottunk, ahol is csa-
patunk ” ad libitum ” (tetszés szerint, kedve 
szerint) ehetett lilahagymás zsíros kenyeret, 
palacsintát - ihatott kávét, kóstolhatott a 
hatalmas magán szőlő nyolc féle (!), pince-
hideg, frissen kancsózott tájjellegű boraiból! 
(többünk rendes, magyar emberként – 
bizony mindet megkóstoltuk, minősítettük!) 

A jó hangulatú pihenő után megköze-
lítettük a Nyakaskő sziklaképződményét, 
ami a hegy oldalából különváltan, szinte 
a mélység felett lebegett! A bátrabbak fel-
menve a szikla lapos felületére gyönyörköd-
hettek az alattuk elterülő Sóskút, Biatorbágy 
panorámájában és az egymásba fűződő 

halastavak távoli látványában. Megpihenést 
követően egy szűk sziklaszoroson leeresz-
kedtünk (többünk nadrágféket is igénybe 
véve!) a Nyakaskőről és a vikkendházak, sző-
lőskertek mentén a Határkereszt sétányra 
visszakanyarodva a focipálya mellett (ahol 
éppen egy mérkőzés is zajlott!) leértünk a 
minket váró autóbuszunkhoz.

Összegezve elmondhatjuk, hogy ez a 
túránk (is) egy jó hangulatú, kiváló időben, 
kiváló (séta) útviszonyok mellett, kiváló társa-
sággal, 13,5 km távval teljesült - és rendben, 
a kitűzött időben hazaérkeztünk. Itt jelzem 
Bábolna érdeklődő lakóinak, hogy a koráb-
ban tervezett Dégi Kastélytúra (annak átfogó 
renoválása miatt) elmarad. Helyette viszont 
április 27-én a Magas-Bakonyba indulunk. A 
Zirctől nyugatra található Szarvaskútról indu-
lunk. Lágy ívű dombok, kopár hegygerinc, 
sűrű sötét erdők teszik változatossá utunkat. 
A csendesen csordogáló Gerence- patak is 
megvadul a Kerteskő-szurdokban, hogy 
élményeinket fokozza mielőtt úti célunkhoz, 
Kerteskőhőz érünk.

Ez is jó programnak ígérkezik – aki jönni 
akar, jelentkezzen mielőbb!

Katona László

Április a barátság 
hónapja a Ritmus 

Művészeti Iskolában

Ismerd meg a Tiamo 
moderntánccsoportot!

Szabadon látogatható órák a táncosokkal 
áprilisban péntekenként 15:30-tól 17 óráig, 
szombatonként 9:30-tól 12 óráig a Közös-
ségi Ház tornatermében.

A csodálatos színjátszás

Szabadon látogatható órák az Anonim 
drámacsoportnál áprilisban hétfőnként és 
szerdánként 14:30-tól 16 óráig az általános 
iskola művészeti termében.

Hangszersimogató sütis mesekoncert

ovisoknak, iskolásoknak, szülőknek április 
15-én 17 órakora az általános iskola művé-
szeti termében.
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FELHÍVÁS 
 ÖNKÉNTES TARTALÉKOS KATONAI SZOLGÁLATRA 

Szereti a kihívásokat és szeretne tenni lakóhelye és környezete 

biztonságáért? Kipróbálná a katonai szolgálatot? IRÁNY 
A SEREG! 

Jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának! 
Az országnak szüksége van olyan, önkéntes tartalékos katonai erőre, akik 

mindennapi civil életük, munkahelyük, tanulmányaik mellett vállalják a haza 
szolgálatát. 

Az ország valamennyi, így Komárom járásban is megalakult a területi 
elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos század. 

 
 JELENTKEZHET: 

- minden nagykorú,    - magyarországi lakóhellyel rendelkező,  
- büntetlen előéletű,    - cselekvőképes magyar állampolgár,  
- a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig 
 

 
A szolgálatra személyesen a polgármesteri hivatalok, a kormányablakok és a járási 
hivatalok kijelölt ügyintézőinél, vagy a tatabányai toborzó irodában lehet jelentkezni. 
 

2800 Tatabánya, Komáromi út 18.,Tel.: 06-34/310-111 

www.iranyasereg.hu (komarom.toborzo@mil.hu) 

 
 JUTTATÁSOK: 

- szerződéskötési díj   - rendelkezésre állási díj 
- illetmény     - térítésmentes szállás 
- térítésmentes élelmezés  - ruházati ellátás 
- szociális juttatások    - utazási költségtérítés 
- honvédségi ösztöndíj (tanulmányokat folytató jelentkezőknek) 
 

A munkáltató a munkavállalója távolléti idejével arányosan anyagi kompenzációt kap.                                                                                       

A Bábolnai Általános Iskola nevelőtestülete 
nevében köszönöm a cégeknek, vállalkozóknak 
és magánszemélyeknek a felajánlott tombolatár-
gyakat és pénzfelajánlásokat.
Köszönöm a Szülői Munkaközösség tagjainak és 
mindazoknak a munkáját, akik a műsorban és a 
szervezésben segítséget nyújtottak. 

Bajcsainé Hajagos Ildikó 
intézményvezető

A „Szülők-Nevelők Bál” rendezvény támogatói 
voltak:
Agrármester Kft., Agroázis-Mon Kft., Agrotec 
Magyarország Kft., Améta Bt., Ambrus-Szabó 
Viktória, Ambrus Tamás, Antos Zsófia, Ágoston Gábor, 
Ágostonné Bernáth Ildikó Petra, Ágostonné Dobrosi 
Ildikó, Árkád ABC – Dizó Mix Kft., Babarczi Norbert, 
Bábolna Brojler Kft., Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, 
Bábolna Sped Kft., Bábolna Tetra Kft., Bábolna Város 
Önkormányzata, Bajcsai Dénes, Bajcsainé Hajagos 
Ildikó, Balázs Robinné, Balogh Krisztina, Balogh Tibor, 
BaraMa Kft., Bástya Söröző és Pizzéria, BB Milán Tabak 
Bt., Berton Autó Kft., Bierbauer Imre, Bihari Judit, Boga 
Csaba, Bonafarm Pet Food üzletág, Bonafarm-Bábolna 
Kft., Bors Erika, Buza Gábor, Cafe Bábolna, Coop Üzlet, 
Czinderné Francsics Judit, Csillag József, Csongrádi 
Péter, Csordás Tamás, dr. Horváth Klára, Fábiánné 
dr.Tóth Hedvig – Fitohed Kft., Fábiánné Mészáros 
Andrea, Faragóné dr. Novadovszky Nóra, Farkas Helga, 
Farkasné Nagy Karolina, Farm Hús Kft., Főnix Virágbolt, 
Frézia Virágbolt, Galliform Kft., Gallovet Kft., Görözdiné 
Major Gyöngyi, Győri Józsefné, Győri József, Haál Gábor, 
Halas Viktória, Hantos Péter, Horváth Attila, Horváth 
Márta, Horváth Ramóna, Horváth Tamás, IKR Agrár Kft., 
Janó Szabolcs és Janó-Nagy Ágnes, Karosiné Horváth 
Nikolett, Kassai Éva, Kéri József és családja, Kisbábolna 
Kft., Kiskert Kuckó Gazdabolt, Kiss Gábor, Klincsokné 
Sarf Lívia, Koczkás Lajos és családja, Komárom-
Esztergom-Megyei Önkormányzat – Popovics György, 
Kovácsné Geszterédi Renáta, Körmendi Eszter, 
Körmendi László, Kőrösné Gintli Virág, Lajos Henrietta, 
Láng Krisztián, Lányi Ildikó, Lányi Szilvia, László Szilvia, 
Lázár Erika, Lázár János, Liszkai László, Lukáts Orsolya, 
Marczinkó Norbert, Mária Gyógyszertár, Martini Divat, 
Mészáros János, Mészáros József, Molnár István, Mentor 
Autószerviz Kft., Milán Gábor, Mürkl Bernadett, Nagy 
Zsuzsanna, Németh Ferencné Hegedűs Edit, Németh 
Ferenc, Nóra Kozmetika-Hodován Tamásné, Osgyán 
László, OSI Food Solutions Kft., Pál és Horváth Bt. – 
Lottózó, Pankovics Viktória, Pecze Zsuzsanna, Peregli 
László, Peresztegi Gábor, Peresztegi Gáborné, Péter 
Julianna, Petőcz Gábor, Petőcz Pincészet, Pisztráng 
Falatozó, Prekishop Kft., Rózsahegyi Tamás, Skultéti 
Krisztina, Slániczné Schmidt Irén, Somogyi József, 
Szabó Ádám és Anita, Szabó Árpád, Szabó Ferenc, 
Szabó Krisztina, Szabó Zoltán, Szabóné Kozári Éva, 
Szakál Ferenc, Szakál Ferencné, Szalai Kornél, Szántó 
Zoltánné, Szarka Krisztina, Szarkáné Ágoston Orsolya, 
Szentgyörgyi Zoltán Pálné, Szepesi Tamásné, Szijj 
József, Tamás Andrea, Tenger Viola, T-Kopiker Kft., 
Tompos József, Tompos-Prekler Orsolya, Tóth Dóra, 
Tóth Erzsébet, Tóth Zoltánné, Török Sándor, Trifusz 
Barnabás, Trifusz Péter, Váczi Tünde, Veres Zoltán, 
Veresné Szkocsek Mária, Vida Pékség, Viktória Spirit 
Kozmetika, Vörösné Tóth Erika, Zsamill Kft.
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A Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal 
ügyfélfogadási rendje

Hétfő: 12:30–16:30
Kedd: 8:30–11:30 és 12:30–14:30
Szerda: szünnap
Csütörtök: 8:30–12:30 és 13:30–15:00
Péntek: 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.

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. 

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ 
INTERNETEN: WWW.BTV.HU

A képújságban közölt hirdetéseket saját honlapunkon 

is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu, 

illetve facebook oldalunkon is megjelenítjük. Adásaink 

tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság óvodások, általános és középiskolások pályamunkáit várja.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága közlekedésbiztonsági témában gyermekrajz 
pályázatot hirdet óvodás korú és általános iskolás gyermekek részére. A pályamunkákat a 2019. május 18-án Tatán megrendezésre 
kerülő „Közlekekdik a család” területi versenyén lehet leadni. Az elbírálás és a díjazás ugyanezen a napon, a helyszínen történik.
Ugyanerre a határidőre várja a főkapitányság felső tagozatos és középiskolás fiatalok kisfilmjeit is baleset-megelőzési témakörben.
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Március 7-től 13-ig behívóleveles mammográfiás szűrést 
tartottak Bábolnán. 

A szűrővizsgálatot egy speciálisan kialakított a mammográfiás 
szűrővizsgálathoz szükséges eszközökkel, korszerűen felszerelt 
járműben végezték el, nagy látogatottsággal. 

Nagyon fontos, hogy a nők többfajta szűrésen is rendsze-
resen részt vegyenek. Ezek közé a vizsgálatok közé tartozik a 
mammográfiai szűrés is, amelyre ez alkalommal a 45 és 60 év 
közötti hölgyek kaptak meghívólevelet. A vizsgálat időpontját 
rugalmasan kezelték a szűrést végző szakemberek.

A vizsgálat mindössze öt percig tart: egy fizikai szűrésből és 
egy gépi felvételkészítésből áll. A felvétel is csupán csak pár 
másodpercet vesz igénybe. A rákszűrés rendkívül fontos, mert a 
kezdődő elváltozás még nem okoz panaszokat. Sok esetben már 
tapintáskor érezhető az elváltozás, amit a hölgyek nem biztos, 
hogy éreznek, hiszen nem jár feltétlenül fájdalommal.

Az intézkedés akár életmentő is lehet, hiszen az időben történő 
felismerés esélyt adhat a gyógykezelésre és a gyógyulásra. A 
helybe érkező szűrőbusz nagy előny, hiszen a hölgyek várako-
zás és sorban állás nélkül intézhetik a szűrést. Ráadásul a nőket 

megszólító egészségügyi szűrés része az önkormányzat által 
felkínált lehetőségnek, hiszen a részvétellel és a szűrővizsgá-
lat igazolásával kommunális adómentességet lehet szerezni a 
hölgyek körében.

A vizsgálat után az utánkövetés is megtörténik. Mintegy 44 
százalékos megjelenési arányt regisztráltak idén. A piros szűrő-
busz két évvel ezelőtt volt utoljára Bábolnán, a vizsgálat ugyanis 
kétévente ajánlott.

Gyermekzsivaj töltötte be a Szabadidőközpont épüle-
tét és környékét március 23-án, a Hit Gyülekezete által 
szervezett családi napon. A színes programkavalkádban 
kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a legszórakoz-
tatóbb elfoglaltságokat.

Patkó Lajos, a Hit Gyülekezete Egyház hitoktatója elárulta, hogy 
19 évvel ezelőtt már nagy sikerrel bonyolítottak le egy hasonló 
programsorozatot, és elérkezettnek látták az időt, hogy a bábol-
nai és környékbeli lakosok jobban megismerhessék az egyházu-
kat, gyülekezetüket. 

A Hit Gyülekezetének Egyháza az újkori reformáció egyik magyar-
országi képviselője – tudtuk meg Tóth Géza lelkésztől -, világszerte 
mintegy 600 millió tagot számláló pünkösdi-karizmatikus mozga-
lom tagja. A hazánkban közel negyven éve működő gyülekezet 
istentiszteleteit rendszeresen látogató hívek száma meghaladja 

a 70 ezer főt, és az irántuk való érdeklődés egyre nő. A család és a 
gyermekek nagyon fontosak a missziós egyház számára, ezt tük-
rözte a városunkban megrendezett családi nap is. 

A legkisebbeket bábelőadás, ugrálóvár, arcfestés, kézműves 
foglalkozás, lufihajtogatás és vattacukor várta, míg a felnőtteket a 
karitatív szervezet jóvoltából finom ebédre invitálták, majd pedig 
Tóth Géza lelkész előadását tekinthették meg, mely a gyógyulás-
ról szólt. A zenés áhítat sikerességéhez a győri Dicséret zenekar 
koncertje járult hozzá, akik a közönséggel együtt énekelték 
dicsőítő és erőt adó dalaikat. A nap végén tombolasorsolással 
koronázták meg a nagy sikerű rendezvényt, ahol értékes nyere-
mények találtak gazdára. 

A győri és a helyi szervezők elégedetten zárhatták a családi 
napot, melyen a bábolnai lakosokon kívül Komáromból és Tata-
bányáról is érkeztek érdeklődők. 

Életmentő vizsgálat lehet a mammográfiás szűrés

Hitre hangolva
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Megemlékezés Bábolnán 
A centenárium kapcsán, a Tanácsköztársaság idején meghalt 
keresztény mártírokról történt megemlékezés Bábolnán.

A plébániatemplomban bemutatott szentmise után a Hősök Kapu-
jánál folytatódott a megemlékezés,  amelyen részt vett Popovics 
György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, a város 
önkormányzatának képviselői, a Történelmi Vitézi Rend tagjai, a 
Bábolna Ménesbirtok és a Rákóczi Szövetség  helyi vezetői.

Az ünnepségen dr. Veres Zoltán   megyei jegyző mondta el 
gondolatait a száz évvel ezelőtt – a proletárdiktatúra idején a 
keresztény meggyőződésükért – megölt áldozatokról. Beszédében 
külön említést tett a Komárom-Esztergom megyei mártírokról. 
Ezt követően dr. Szalai Gábor plébános mondott imát, majd  a 
megemlékezők virágot és mécsest helyeztek el a Hősök Kapujánál.

Szabó Attila

SZENTMISÉK RENDJE  
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. április hó

14-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Virágvasárnap/barkaszentelés 9:00 órakor szentmise

18-án Nagycsütörtök 
Utolsó vacsora emlékmise 18:00 órakor szentmise

19-én Nagypéntek 
Jézus megváltó kereszthalála 18:00 órakor igeliturgia

20-án Nagyszombat 
Húsvét vigília 18:00 órakor ünnepi szentmise

21-én Húsvétvasárnap 
Urunk feltámadása 8:30 órakor rózsafüzér ima 
/húsvéti étel-, ital szentelés/ 9:00 órakor ünnepi szentmise

22-én Húsvéthétfő 8:30 órakor rózsafüzér ima 
/húsvéti étel-, ital szentelés/ 9:00 órakor ünnepi szentmise

28-án vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Isteni irgalmasság vasárnapja 9:00 órakor szentmise

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

Kórházak sürgősségi 
osztályainak beteg-besorolási 

rendszere (triage)
Az itt közölt írást olvasónk küldte, melyet a győri Petz Aladár Megyei 
Oktató Kórház sürgősségi osztályán olvasott és rögzített. Bevezetés-
ként annyit, hogy a hazai kórházak sürgősségi osztályain a triage (ejtsd: 
triázs) rendszert alkalmazzák, mely az odaérkező betegeket a panaszok 
és a pontosan mérhető értékek alapján (vérnyomás, pulzus, stb.) segít 
besorolni a súlyossági fokozatokba. Cél, hogy életveszély esetén a 
betegek állapotát a helyszínen azonnal stabilizálják –, szükség esetén 
pedig kórházi kezelésük mielőbbi megkezdése céljából a megfelelő 
betegellátó osztályra juttassák, illetve állapotának megfelelő ellátás-
ban, kezelésben részesítsék.

A diszpécserpultnál érkezési sorrendben azonnal kikérdezik a pana-
szokat, elvégzik a legfontosabb életműködések objektív felmérését. A 
besorolás kategóriái a következők:

1. kategória: azonnali ápolói és orvosi beavatkozás – újraélesztés, 
közvetlen életet veszélyeztető állapotromlás, amelynél azonnali 
beavatkozás szükséges; ápolói ellátás azonnal, orvosi ellátás azonnal.

2. kategória: sürgős orvosi ellátás, életet veszélyeztető állapotok, 
melyek gyors orvosi ellátást igényelnek; ápolói ellátás azonnal, orvosi 
ellátás 15 percen belül kezdődik el.

3. kategória: sürgős állapot; az ápolói és orvosi betegellátás az osz-
tályozás után 30 percen belül kezdődik el.

4. kategória: kevésbé sürgős állapot; az osztályozás után az ápolói 
és orvosi beavatkozás 60 percen belül kezdődik el.

5. kategória: nem sürgős állapot; az osztályozás után az ápolói és 
orvosi beavatkozás 180 percen belül kezdődik el.

Az orvosi ellátás befejezésének időpontja, mely bonyolultabb 
esetekben több órát is igénybe vehet, függ a diagnózis felállításá-
hoz szükséges egyéb vizsgálatok elvégzésétől, azok sokféleségétől. 
(fizikális vizsgálat, laboratóriumi, röntgen, ultrahang, CT, szakorvosi 
konzíliumok)

A kórházak kérik, hogy csak indokolt esetben keressék fel a sürgős-
ségi osztályt, hogy a valóban életveszélyes állapotú betegek ellátása 
ne szenvedhessen halasztást!

Azok számára, akiknél a sürgősség nem áll fenn, továbbra is rendel-
kezésre áll a házi orvosi ellátás, háziorvosi ügyelet, szakorvosi rendelők.
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Az 5. helyezett Koppánymonostor 
otthonában kezdték labdarúgóink 
a megyei első osztályú bajnokság 
tavaszi szezonját. 

Az első félidőt meglepetésre a mieink 
zárták egy gólos vezetéssel, de a második 
játékrész elején négy perc alatt kétszer is 
betaláltak a hazaiak. Győzelmüket a 72. 
percben véglegesítették, így nem sikerült 
focistáinknak borítani a papírformát. 

A felnőtt labdarúgócsapat idei első 
hazai mérkőzését játszotta március 24-én, 
az 5. helyezett Sárisáp együttese látoga-
tott Bábolnára. Focistáink nagy elánnal 
vetették bele magukat a küzdelembe, 
az első néhány perc bábolnai akciókkal, 
helyzetekkel telt. A vendégek próbálko-
zásait kemény játékkal már a félpályánál 
megállították legényeink, így csírájában 
fojtották el akcióikat. Majd’ negyedóra 
elteltével sikerült gólra váltani akcióinkat 
Marcinkó Bálint szemfülességének köszön-
hetően. Közel öt perc múlva egy bábol-
nai szabálytalanság utóélete borzolta 
a kedélyeket. Miután a sárisápi játékos 
nem tudta tűrtőztetni magát, idejekorán 
az öltözőbe kényszerült. Ezt követően a 
vendégek játéka teljesen összeomlott, 
focistáik mentálisan nem tudták kezelni a 
helyzetet, mindennel foglalkoztak, csak a 
labdarúgással nem. Ezt kihasználva legé-
nyeink Valkó Gergő révén növelni tudták 
előnyüket, ami magabiztosabbá tette a 
csapat játékát. Még ebben a félidőben 
újabb vendégjátékos indult kényszerűen 
az öltözőbe, ezzel a Sárisáp együttese 
kilenc főre fogyatkozott. A második 
játékrészben történtek komoly csalódást 
okoztak. Ahelyett, hogy a mieink kihasz-
nálták volna a kettős emberelőny nyújtotta 
lehetőségeket, visszavettek a lendületből, 
szinte megelégedtek az eredménnyel. Az 
ellenfél gyorsan kihasználta a lazaságot, 
már a 47. percben szépíteni tudtak. Focis-
táink a továbbiakban sem vették komolyan 
a játékot, teret engedtek ellenfelüknek, 
akik fel tudtak állni a padlóról. Még egy 
bábolnai gól azért belefért a mieink gyér 
teljesítményébe, ám Horváth Dominik 
kiállítása a lefújás előtt négy perccel még 

rontotta a találkozó minősítését. Hab volt 
a tortán, hogy még egy gólt is el tudtak 
érni a vendégek a vége előtt. A mérkőzést 
3:2-re megnyerték ugyan legényeink, de 
a második félidei játék kishíján megbosz-
szulta magát.

A hónap utolsó mérkőzését Ácson 
játszották legényeink. Sajnos már nem 
beszélhetünk szomszédvári rangadóról, 
a házigazdák ugyanis egyelőre nulla 
ponttal zárják a tabellát. Nincsenek 
megyei szintű játékosaik, az U19-es 
gárda focistái próbálják teljesíteni a baj-
nokságot amellett, hogy szombatonként 
saját meccseiket is lejátsszák. A találkozó 
végkimenetele nem volt kétséges, talán a 
végeredmény volt csupán kérdéses. Lab-
darúgóink Valkó Miklós három, Horváth 
László kettő, valamint Fábián Dávid, 
Kolonics Bálint, Szalai Dominik egy-egy, 
illetve Satu Patrik öngóljának köszönhe-
tően 9:0-ra nyerték a mérkőzést.

Az U19-es labdarúgók számára már 
március 2-án elkezdődött a tavaszi szezon, 
a mérkőzéseket továbbra is szombaton-
ként játsszák, és a sorsolás is független 
a felnőttekétől. Legényeink hazai pályán 
kezdtek Ács ellen, és Valkó Miklós 2, illetve 
Marcinkó Bálint és Takács Kornél 1-1 gól-
jával diadalmaskodtak. Aztán a tabellán 3. 
Zsámbék otthonában vendégszerepeltek, 

ahonnét 6:1-es vereséggel tértek haza, 
majd a Kecskédet verték 3:1-re Antal 
Krisztián 2, illetve Kovács Gábor Márk 
egy találatával idehaza. Ismét hazai mér-
kőzés következett, ezúttal a Vértesszőlős 
látogatott Bábolnára. Ifistáink már a 3. 
percben megszerezték a vezetést Valkó 
Miklós révén. A folytatásban a mieink 
uralták a játékot, az ellenfél nem tudott 
veszélyes akciókat kialakítani. A második 
találatra közel fél órát kellett várni, ismét 
Valkó Miklós volt eredményes, ezúttal 
szabadrúgásból. A második játékrészben 
sem változott a játék képe, ráadásul itt is 
a 3. perc hozta meg az első gólt, Takács 
Kornél volt eredményes. Újabb három perc 
elteltével Marcinkó Bálintnak köszönhe-
tően már 4 gólos előnynek örülhettek 
focistáink. A 73. percben egy vendégak-
ciót nem tudtak tartani védőink, melynek 
eredményeképpen szépíteni tudott a Vér-
tesszőlős. Az i-re a pontot Czirják Ádám 
tette fel a 80. percben, ezzel beállítva az 
5:1-es végeredményt.

Tatán vendégeskedtek fiataljaink 
március 30-án. A tabella második helye-
zettje ellen egy félidőn át tudták tartani 
magukat, 2:1-es hazai vezetéssel fordultak 
a csapatok. A második játékrész egyér-
telmű tatai fölénye még négy találatot 
eredményezett, így ifistáink 6:2 arányú 
vereséget szenvedtek.

Labdarúgás – a felnőttek nem tudtak elmozdulni  
a 10. helyről, az U19-esek eredményei ígéretesek
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Teke – a vereségsorozatot csak egy győzelem tudta megszakítani

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:

• 5 000 Ft/óra

• rendezvények esetén 

megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés: 

Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.

Rossz sorozatot tudhat maga mögött NB I-es tekecsapatunk, 
hiszen egymást követő négy mérkőzésüket elvesztették, és 
ebben két hazai találkozó is volt. A 18. fordulóban Oroszlány-
ban szerepeltek, ellenfelük már a dobogó legfelső foka felé 
kacsintgat. Ennek megfelelően alakult a találkozó, már az első 
körben magabiztos vezetést harcoltak ki maguknak a hazaiak. 
A folytatásban a mieink közül Balom Sándor teljesített csupán 
átlagon felül, ő hozta az egyetlen csapatpontot. Az ifjúságiak 
sem jártak sikerrel, bár 1:1-gyel zárták a mérkőzést, a hazai 
gárda több fát ütött, így otthon tartották a két pontot. Orosz-
lányi SZE – Bábolna SE 7:1 (3385: 3246), ifi 3:1 (988:969).

Egy héttel később ismét idegenbeli mérkőzés következett, a 
Zalaszentgrót otthonában igyekeztek javítani tekéseink. Az 
1-1 csapatpontot hozó első kör után játékosaink magabiztos 
játékkal a további összes csapatpontot begyűjtötték, ráadásul 
ütött fákban is sikerült a bűvös 3300-as határt átlépni, így szép 
győzelemmel térhettek haza az idegenből elhozott két pont 
tudatában. A Katona Péter és Teberi Marcell alkotta ificsapat 
is nyerni tudott, így teljes volt a siker. Zalaszentgróti TK - 
Bábolna SE 1:7 (3188: 3305), ifi 1:3 (958: 993).

Ezután joggal bízhattak abban tekézőink, hogy a tabellán egy 
hellyel hátrébb elhelyezkedő Péti MTE ellen hazai pályán ismét 
képesek lesznek nyerni, ami azt mutatta volna, hogy kimászott 
a gödörből a csapat. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, 
az első kör után mindkét csapatpontot megszerezték, és 46 fa 
előnyre tettek szert. A második körben picit sikerült javítani 
tekéseinknek, de csupán egy csapatpontot sikerült elérni és 
ütött fákban sem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz. A har-
madik körben még meg lehetett volna fordatani az eredményt, 

de itt is csak egy csapatpontra futotta. Szász László kimagasló, 

585 fás teljesítménye sem tudta visszahozni az eredményt és 

itthon tartani a két pontot. Az ifjúságiak is szinte lemásolták 

a felnőttek meccsét, nekik sem sikerült a hazai győzelem. 

Bábolna SE – Péti MTE 2:6 (3250:3312), ifi 1:3 (987:1027).

Mindeközben a Bábolna SE tekézői egyéni bajnokságokban is 

szerepeltek. Istenes Hanna (4. hely), Pintér Dominika (2.hely), 

Teberi Marcell (5.hely), Greguss Máté (5. hely) és Szabó Taddeus 

az iskolabajnokság területi döntőjéig jutott. A felnőtt játékosok 

közül Katona Péter és Imre Barnabás jutott a területi döntőbe. 

A Székesfehérváron megrendezett versenyen Imre Barnabás 

585 fás teljesítményt nyújtott, mellyel 11. helyen a nyugat-ma-

gyarországi döntőbe kvalifikálta magát. 
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Horgász-szezon – fegyelmezett horgászok, bővülő egyesület

Bozsik program – Bábolna hat alkalommal ad otthont az eseménynek tavasszal

A kedvező időjárásnak köszönhetően 
az Ölbői-tavon már jócskán beindult 
a horgászélet. 

Az Ölbő Tavi Aranyhal Horgászegyesület 2004 
óta gondoskodik a tó megfelelő állapotáról, 
a halgazdálkodásról és biztosít tagjainak hor-
gászati lehetőséget. A tavalyi évet tekintve is 
eredményes időszakot zártak mind gazdasá-
gilag, mind pedig haltelepítésben és a tagok 
létszámát figyelembe véve egyaránt.

Az előző esztendőt értékelve Berkes István 
elnök lapunk számára elmondta, folyama-
tosan emelkedik a taglétszám, a korábbihoz 
képest közel 30 fővel többen horgásznak az 
egyesület berkein belül. Az elnök sikerként 
könyveli el a növekedést, úgy gondolja, a 
tavon történő gondos gazdálkodás ered-
ményének tudható be a tó népszerűsége. 
A számokat nézve a 2018-as esztendőt 12 
millió forinttal zárták, ami a tervezett 10 
millióhoz képest jelentős javulásnak számít. 
Nagymértékben nőttek a napijegyek eladá-
sából származó bevételeik, 2 millió forinttal 
többet abszolváltak a vendéghorgászok itt-
létének köszönhetően. Tagdíjakból 7 millió 

forint, napijegyekből pedig 4,7 millió forint 
bevételük származott.

Haltelepítéseik is a terveknek megfelelően 
alakultak. Évente több alkalommal telepíte-
nek – tavasszal, nyáron és ősszel –, ami 
maximálisan beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket. Tavaly több mint 91 mázsa hal került 
a tóba, terveik szerint idén már kb. 100 
mázsára tudják ezt emelni. A horgászok 
körében a legkedveltebb hal a ponty, az 
Ölbői-tóban fellelhető halfajok közül 90 
%-ban ez található meg. Általában 2,5-3 kg 
körüli példányokat telepítenek, de minden 
évben 10-15 db nagyobb súlyú hal is vízbe 

kerül, mely elsősorban a sporthorgászok 
örömét szolgálja. A tó kitűnő adottságainak 
köszönhetően megfelelő a szaporulat is, így 
a ragadozóhalak is megtalálják táplálékukat, 
de a halállomány egyensúlya is ideális marad. 
Az egyesület kis mennyiségben csukát, 
esetleg süllőt is telepít azok megelégedésére, 
akik ragadozókra „vadásznak”.

A horgászok kötelesek fogási naplót 
vezetni, melyben a kifogott halakat doku-
mentálják. Engedélyezett az éjszakai horgá-
szat is, természetesen a kifogott halkvóták 
betartása mellett. A szabályok betartását 
hivatásos halászati őrök és társadalmi halőrök 
is figyelik, ennek következtében tavaly nem 
kellett fegyelmi eljárást indítaniuk senki ellen.

A horgászversenyek idén is kiemelt prio-
ritást élveznek, négy nagy fontos megmé-
rettetést terveznek. Április első hétvégéjén 
évadnyitó versennyel indítanak, május 1-jén 
hagyományos, zártkörű, Bábolna Város Kupá-
jáért kiírt versenyüket rendezik meg, május 
utolsó hétvégéjén a gyermekeket várják sok 
szeretettel, július közepén pedig a szokásos 
24 órás páros versenyükre kerül sor.

Elkezdődött a tavaszi szezon a Bozsik 
program eseménysorozatában. 

A labdarúgás legfiatalabbak számára kitalált 
őszi, téli és tavaszi rendezvényein óvodás 
korosztálytól egészen 13 éves korig vehetnek 
részt az egyesületek igazolt sportolói.

A legkisebbek, az U7-es és U9-es korosztály 
focistái számára fesztivál jellegű tornákat szer-
veznek – tudtuk meg Nagy Gábortól, a Bozsik 
program alközponti vezetőjétől. Esetükben 
elsősorban a játékosság megtartása és a 
mozgás megszerettetése a fő cél. Emellett már 
nagy gondot fordítanak a technikai képzésre, 
a játékszituációk megismertetésére is. 

Az U11-esek és U13-asok már mérkőzése-
ken mutathatják meg tudásukat. Ősszel az 
ismerkedés jegyében fociznak egymás ellen, 
a cél, hogy mindenki játsszon mindenkivel. A 
téli és a tavaszi időszakban a korábbi tapasz-
talatok alapján az erőviszonyokat figyelembe 
véve igyekeznek a szervezők az azonos 
képességű csapatokat egymás ellen játszatni. 
Működik egy fajta kiválasztási rendszer is, 

melynek során az edzők figyelik a gyereke-
ket, és a legtehetségesebbek részt vehetnek 
a régiós programban, illetve eljuthatnak akár 
valamelyik fociakadémiára is.

A szabadtéri rendezvényeknek Komárom, 
Bábolna, Koppánymonostor, Ács és Nagyig-
mánd szolgál kiváló helyszínéül. A tavaszi 
szezon Bábolnán kezdődött március 24-én, 
ekkor az U11-es és U13-as korú labdarúgó 
palánták léptek pályára, majd március 30-án 
szintén Bábolnán az U7-es és U9-es korosztály 
sportolói vettek részt fesztivál jellegű tornán. 
Tizenegy egyesület tartozik a komáromi és 

bábolnai csoportba, melyek közösen tartják 
rendezvényeiket. Bana, Bábolna, Ászár, 
Nagyigmánd és Tárkány a bábolnai körzet 
tagjai, Ács, Mocsa, Almásfüzitő, a Komáromi 
Fortuna, Koppánymonostor és a Komáromi 
VSE pedig a komáromi csoport résztvevői.

Nagy Gábor lapunk számára azt is 
elmondta, az egyes rendezvényekre nagy 
számban érkeznek az egyesületek kis focis-
tái, még a kisebb településekről is megfelelő 
létszámú csapatok lépnek pályára. Az edzők 
és szülők lelkesedésének köszönhetően a 
különböző helyszíneken megtelik a zöld gyep 
futballozó gyermekekkel, ami látványában 
sem utolsó dolog.
A Bozsik program következő rendezvényei:

U7, U9: április 13. szombat, Ács
U11, U13: április 28. vasárnap, Nagyigmánd
U7, U9: május 4. szombat, Bábolna
U11, U13: május 12. vasárnap, Bábolna
U7, U9: május 18. szombat, Bábolna
U11, U13: május 26. vasárnap, Bábolna


