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A művésztábor alkotóinak
munkáiból nyílt kiállítás
Az Anonim Drámacsoport adott irodalmi műsort a
Bábolnai Alkotótábor résztvevőinek műveiből összeállított kiállítás megnyitóján január 22-én.

bábolnai művészből alakult B4-ek társaságában. … A közös
kiállításban minden alkotásbanban és készítőik különböző megoldásai, valamint a rájuk jellemző képzeteik mutatkoznak meg
úgy, hogy közben a nézők elé tárják Bábolna jellegzetességeit,
emelte ki beszédében a művész. A jelenlévők jól tudták, az alkotások Bábolnán egy olyan műhelyben készültek, melynek életre
keltője: Helyes Jenő bábolnai festőművész, kinek lelkesedése,
termékeny alkotókedve, barátságos természete élteti a kört,
amelyben Ő is szívesen és magas színvonalon alkot. Invitálására
minden évben városunkban köszönthetjük az alkotóművészeket, akik immár, mint baráti társaság érkeznek hozzánk.

A megmutatkozásnak a magyar kultúra napja adott alkalmat.
A nyáron nálunk tevékenykedő tizenegy művészből nyolcan
megtisztelték a megnyitó ceremóniát.
A képzőművészeti kincsekben gazdag tárlat a Bábolnai
Általános Iskola művészeti termében kapott helyet. Előzménye a Helyes Jenő bábolnai festőművész által szervezett,
az önkormányzat támogatásával megvalósult augusztusi
művésztábor. Az alkotótelepet kilencedik alkalommal kelthették életre tavaly nyáron, amikor ismét csodálatos művek
születtek. Ezekből Bábolna városa is kapott minden művésztől
nyomot hagyva az utókornak.

A megnyitó kezdetén Revák István, a táborba visszajáró festőművész mondta el gondolatait. – A művésztelep résztvevői
és kiállítói évente többször is találkoznak országos közös
tárlatokon, hiszen több egyesületben is tagok. Így a Magyar
Alkotóművészek Országos Szövetségében, a Muravidék Baráti
Körben, a Vízfestők Országos Társaságában, valamint a négy
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Török Sándor, a helyi művelődési intézmény vezetője úgy
fogalmazott: a tárlat a nyári tábor eredménye, hiszen a tábor
végén adományozási szerződéssel kap alkotásokat Bábolna a
vendéglátásért cserébe, melyekből egy szenzációs válogatás,
egy helyi ízű festménygyűjtemény születik minden esztendőben. A helyi művelődés szervezője arra is rávilágított, hogy
jövőre jubileumi találkozóra kerül sor mert tizedszerre valósulhat meg a tábor. A kiállítók már tervezgettek a megnyitó
alkalmával. A helyiek és az alkotók is reménnyel néznek a jövő
elébe azt remélve, hogy a tizedik alkotótábor is megvalósul,
és ismét lesznek alkotásra kész résztvevői.
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Önkormányzati híradó
Rendkívüli ülést tartott január 16-án
a bábolnai grémium. A januári
alkalommal tárgyaltak a 2020. évi
költségvetés első fordulójáról, amit
egyeztetések sorozata előzött
meg. Előtérbe került a Magyar Falu
program, illetve az ebben megvalósuló eszközbeszerzés árajánlatairól,
további induló alprogramjairól is
döntöttek. Az Egészségügyi Központ
ablakainak fóliázásával kapcsolatos
lakossági kérés, valamint jegyzői és
aljegyzői álláspályázatok kiírása is
tárgyalóasztalukra került.
Február 3-án munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre került sor hét fővel, határozatképesen. Az első napirendi pontban
szokásos rend szerint beszámoló hangzott
el a két ülés között történt eseményekről,
a lejárt határidejű határozatokról és a
bizottságok által hozott döntésekről. A
Szociális- és Oktatási Bizottság, valamint a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
is tárgyalt az ülést megelőzően. A megvitatott ügyek közt sarkalatos pont volt
– a regionális vezető tájékoztatása alapján
megtárgyalandó – az OTP fiók bezárásával kapcsolatos témakör. A fiók bezárását
azért kezdeményezte a pénzintézmény,
mert leredukálódott a személyes banki
ügyintézés, illetve lecsökkent a számlavezetők köre is. Az átszervezést követően
a bábolnait az ácsi fiókhoz csatolják, így
a bábolnaiak Ácson vehetik igénybe a
jövőben a pénzintézet szolgáltatásait. A
testület mindenesetre kérte a bankot,
hogy tekintettel a bábolnai lakosságra,
helyezzenek ki többfunkciós (pénzkivételre és befizetésre is alkalmas) bankautomatát a strandfürdőhöz.
A folytatásban a város idei évi költségvetési rendeletének megalkotása került
porondra. Mindkét bizottság foglalkozott a
témával és részletes előterjesztés birtokában tudtak döntést hozni a kardinális napirendi pontban. Bábolna költségvetésének
főösszege: 1 milliárd 932 millió 162 ezer
211 forint. Ez az összeg lehetőséget biztosít
a helyi projektek befejezésére, az önként
vállalt feladatok teljesítésére, a megfelelő
településkép fenntartására, valamint a
lakosság elvárásai szerint az intézmények

üzemeltetésére. Ebbe a költségvetési
keretösszegbe már a jubileumi jutalmak
és béremelések is beépítésre kerültek. A
remények szerint ebben az évben mind
a saját, mind a pályázati európai uniós
projektek befejeződnek sikerrel úgy, hogy
emellett további pályázati forrásokkal
egyéb fejlesztési elképzeléseket is elő tud
készíteni a városvezetés. A költségvetési
rendelet megalkotását a képviselő-testület
egyhangúlag támogatta.

elnökének tájékoztatása következett arról,
hogy valamennyi képviselő és a külső
bizottsági tagok is megtették vagyon�nyilatkozat-tételi kötelességüket.

összegzés jóváhagyására. Az előterjesztést
dr. Bacsárdi József aljegyző készítette elő. A
napirendnél elhangzott: idén nem tervez
közbeszerzési eljárást az önkormányzat.

Zárt ajtók mögött folytatta, majd zárta
a képviselő-testület a munkáját: területvásárlási kérelmet, valamint a strandfürdőbe
szánt konyhatechnológiai eszközökre
vonatkozó árajánlatokat értékeltek.

Ezt követően a polgármester éves szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
következett a sorban, majd parkfenntartási
munkákra beérkezett árajánlatok elbírálására került sor. Hét területre írtak ki pályázatot: a közutak melletti területek gyepfenntartási tevékenységeire, parkok, játszóterek
Az ülés következő pontjában Huszár rendben tartására, a szabadidőpark kertéAnett, a Bábolna Strand- és Termálfürdő szeti munkáira, a strand és termálfürdő
tájékoztatóját hallhatták a jelenlévők, zöld területeinek karbantartására, valamint
melyben az intézményvezető üzemeltetési növénytelepítésre. Az ajánlat tartalmazta
elképzelései, a projekt jelenlegi állása és a a temetők gondozási és az erdőterületek
vezető elmúlt időszakban tett lépései is fenntartási feladatait is. Három érvényes
hangot kaptak. A marketing és kommuni- árajánlatból választott a testület.
kációs terv kidolgozása és a bútorbeszerIsmét a grémium látóterébe került a
zés kérdése is része volt a tájékoztatónak.
Termelj otthon! mozgalom, mely a kiskerti
A napirendi pont kapcsán a kútvizek minőtermesztést népszerűsíti városunkban. A
sége is szóba került a hőfok és a metángáz
mozgalomban idén 13 főnek szavazott
tartalom tekintetében is.
meg 3500 forint értékű vetőmagcsomag
A soros napirendi pontban a képvi- támogatást a képviselő-testület.
selő-testület egyöntetűen elfogadta a
Döntött a testület a Bábolnai SzázszBábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
orszép Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva
2019. évi munkájáról szóló beszámolóját.
tartási rendjéről is, mely szerint auguszA banai testület döntése értelmében
tus 3-tól augusztus 21-ig az intézmény
a jövőben is a két település: Bana és
zárva tart. Ez idő alatt helyettesítő rendBábolna hivatala közös önkormányzati
szerben a banai Bóbita Óvoda fogadja a
hivatalként működik tovább.
bábolnai gyerekeket.
Beszámolt a település 2019. évi kulturáElhangzott az önkormányzati bérlakális életéről Török Sándor intézményvezető,
sokról szóló beszámoló, illetve a csónakház
aki a grémium elé tárta az idei esztendőre
tervezett kulturális programokat is tájé- berendezéseire vonatkozó árajánlatok
koztatójában. A tervezet is egy részletes kerültek előtérbe. A csónakház fürdőszoba
anyagként szerepelt az asztalon, mely berendezéseiről kellett dönteni, illetve
rámutatott arra, hogy programokban pályázati forrásból igyekszik a város vízigazdag a bábolnai rendezvénynaptár. Az bicikliket is beszerezni.
A jegyzői és aljegyzői álláspályázat is teríülésen elhangzott: aki ezek közül nem talál
szórakozásának, ízlésének való programot, tékre került. A képviselő-testület tudomásul
az élhet javaslattal, hogy a hiányosságokat vette, hogy 2020. február 16-tól a pályázók
közül dr. Bacsárdi József látja el a jegyzői
kiküszöbölhessék.
Sor került a 2020. évi közbeszerzési terv tisztséget, dr. Dobsa Judit pedig az aljegyzői
és a 2019. évi közbeszerzési statisztikai posztot töltheti be kinevezését követően.

Az ülés további részében Bierbauer
Imre, a Vagyonnyilatkozatot és ÖsszeA bábolnai grémium legközelebb
férhetetlenséget Vizsgáló Bizottság március 26-án ülésezik a szokásos módon.
www.btv.hu
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Bábolna Strand- és Termálfürdő
– májusban átadhatják a nagyközönség számára
Több álhír is lábra kapott az új évben a termálfürdőt illetően. Az egyik egy szakportálon jelent meg, miszerint
megnyílt a fürdő. Az intézmény megnyitása jelenlegi
információink szerint májusban lesz. Most a kutak beüzemelése és a próbaüzem zajlik, ezt követi az engedélyeztetési eljárás, mely kb. 60 napot vesz igénybe. Ebben az
időszakban a fürdő még nem látogatható.

A belső helyiségek villanyszerelési munkáival is elkészültek
az építők, a bútorok is a helyükre kerülnek. Az épület fűtését
szolgáló gázkazán beüzemelését végzik a szakemberek, mely
földgáz helyett metángázzal fog működni. Hamarosan elkészül
a medencék köré épített faszerkezet is, a vendégeket szaunák
és masszázshelyiségek várják, illetve egy kellemes, a plafonján a
csillagos égboltot idéző pihenő is rendelkezésre áll.
Olyan rémhírek is elterjedtek, miszerint a szántóföldekre folyik
a termálvíz, vagy kihűlt a kutakban a víz, vagy éppen nincs metángáz, illetve a melegvíz elveszti hőértékét, míg a kutaktól a fürdőig
ér. Dr. Horváth Klára polgármestertől kapott információk szerint

azért észlelhettek a kutak környékén gőzölgő vizet, mert áramingadozások miatt időlegesen leálltak az érzékeny szivattyúk, ezért
nem jutott el a víz a fürdőhöz, viszont a rendszer specialitása miatt
a visszacsapó szelepen keresztül a kutakból áramlott ki a víz. A
probléma hosszú távú elhárítása érdekében szünetmentes egységeket telepítettek a szivattyúkhoz, ezzel kizárták azok áramszünet
miatti leállását. A víz a hiba elhárítását követően ismét megjelent
a medencékben a tervezett hőfokban, melyet az a speciális csővezetékrendszer biztosít, amit három évvel ezelőtt fektettek le a
kutaktól a fürdőig. A fürdő gépészetét szerelő szakemberektől
azt is megtudtuk, hogy a metángáz termelése is folyamatos,
hamarosan kezdődhet annak hasznosítása is.

Takarítják a termálfürdő medencéit, a faszerkezet is hamarosan kész
Mindeközben az utolsó simításokat végzik a több hektáros
területen elterülő szabadidőpark építésén, illetve megtörtént
a csónakház műszaki átadása. Az önkormányzat az épület
berendezésére pályázatot írt ki, így nemsokára bebútorozva
várja a hivatalos átadót.

Bezár az OTP bábolnai fiókja
Miután elterjedt a híre, hogy az
OTP Bank bezárja bábolnai fiókját,
megpróbáltunk utánajárni a bezárás
okainak. Próbáltunk interjút kérni a
pénzintézet illetékeseitől, de csupán
e-mailben válaszoltak, melyet itt
teszünk közzé.
„Az OTP Bank bábolnai fiókját a hatékonyabb ügyfélkiszolgálás érdekében 2020.
március 30-ával összevonja az Ácson
üzemelő fiókkal. Az összevonással a hitelintézet még korszerűbb szolgáltatást tud
biztosítani azoknak az ügyfeleknek, akik a
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fióki ügyintézést részesítik előnyben. Az OTP
Bank internet- és mobilbank szolgáltatásain
keresztül az ügyfelek egyszerűen, gyorsan
és biztonságosan intézhetik pénzügyeiket
a hét minden napján. A hitelintézetnek már
több mint 2,3 millió internetbank és 760 ezer
mobilbank felhasználója van.
A településen továbbra is elérhető lesz a
pénzkiadó automata a Mészáros utca 5.
szám alatt, így a helyiek továbbra is könnyen
készpénzhez juthatnak. A változással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük. A
bábolnai fiók dolgozói a győri és az ácsi OTP
fiókokban folytatják munkájukat.”

Kedves bábolnai
nyugdíjasok!
A Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ színházlátogatást
szervez a Budapesti
Operettszínházba
2020. április 29-én.
A délután 3 órakor kezdődő
Csárdáskirálynő című előadásra
a belépőjegy 2000 Ft/fő
+ buszköltség 3500 Ft.
Jelentkezni 2020. február
13-ig lehet a részvételi
díj befizetésével az
Idősek Klubjában.
(Bábolna, Arany J. u. 4.)
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Merjünk megszólalni!
Jakusné Udvardy Hedvig önkormányzati képviselő a
választásokon tett felajánlásához hűen elindította angol
nyelvű alapszintű tanfolyamát.
A társadalmi munkában vállalt kurzus ingyenesen biztosítja
városunk azon lakosai számára – akik valamilyen formában érintettek a turizmus, a vendéglátás terén – a különböző élethelyzetekben előfordulható alapszintű beszédfordulatok elsajátítását.
A rövidesen megépülő termálfürdő turisztikai jelentősége miatt
különösen fontos, hogy a helyi lakosok – különösen a turizmusban dolgozók – tudjanak kommunikálni a külföldről érkező
idegen ajkú idelátogatókkal.
Hédi januárban indította útjára a 10 alkalmasra meghirdetett
tanfolyamot, melynek péntekenként a Helytörténeti Gyűjtemény
épülete ad otthont. A szép számú jelentkezőből két, egyenként 12
fős csoport verbuválódott. A főként középkorúakból és idősekből
álló közösség egyes tagjai már találkoztak az angollal, míg mások
teljesen kezdő szintről haladnak a társalgási szint felé. Az egyes
alkalmakon egyszerű, gyakran előforduló szituációkat gyakorolnak be, melynek köszönhetően a tanulók később önbizalommal
felvértezve, bátran mernek majd idegen nyelven is megszólalni.
Felkészült oktatójuk az úgynevezett „language shower” – nyelvi
zuhany – jelenségét alapul véve dolgozta ki az órák anyagát. A
módszer beleérzést ad a nyelv világába, segítségével megtanulják
a kifejezések jelentését és ezt követően utánzással, ismétléssel
automatizálják a gyakran használt szófordulatokat. A módszer nem
igényel nyelvtantudást, így könyveket sem használnak, csupán
jegyzetfüzeteik segítségével memorizálják a párbeszédeket.
Az ügyes csapat alkalomról alkalomra egyre többet tanul, a
tagok egyre bátrabban használják az elsajátított hasznos tudást.

Azonnali átutalás március 2-től
Egyáltalán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy az idei év
forradalmi változásokat fog hozni a pénzügyeink terén.
Már januártól újfajta, egységes és egymással összevethető díjkimutatást kapott mindenki, de az igazi változást az azonnali
fizetési rendszer március 2-án történő indulása fogja hozni. Ettől a
naptól kezdve a banki átutalások 10 millió forintig 5 másodpercen
belül, az év minden napján, éjjel és nappal is meg fognak jelenni
a kedvezményezett számláján. Sőt, ezután már nem csak a 16
vagy 24 jegyből álló bankszámlaszám, de az e-mail cím, vagy egy
egyszerű telefonszám is azonosíthatja a fogadó felet.
Így akár egy autó vásárlását is pillanatok alatt lebonyolíthatjuk, és az azonnali átutalásnak köszönhetően minden bizonnyal
tovább fog csökkeni a készpénz használata.
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Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
– a bábolnai szervezet szeretné
visszanyerni egykori népszerűségét
2019. novemberében lejárt a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat polgármesterének és képviselőinek mandátuma, miután két évre választotta őket a helyi fiatalság.
Az újabb két éves ciklusra november 29-én rendeztek választást a Bábolnai Általános Iskolában. Egy polgármester-jelöltre
és három képviselő-jelöltre szavazhattak az arra jogosultak.
Végeredményben Konczi Tamás 93 szavazattal lett GYÖK polgármester, Kocsis Mónika 31, Panák Máté 64 és Szabó Taddeus
49 szavazattal pedig képviselők.
Első hivatalos üléseiket már megtartották, ahol kidolgozták a
2020. évre vonatkozó programtervüket és elosztották egymás közt
a feladatokat. Eszerint Konczi Tamás felelős a médiakapcsolatokért,
Kocsis Mónika és Panák Máté a kulturális feladatokért, illetve Szabó
Taddeus felel a különböző rendezvények plakátjainak tervezéséért.
Ez évi programjaik közül érdemes kiemelni, hogy fűszer- és
növénykertet szeretnének kialakítani a Közösségi ház udvarán,
illetve „GYÖK 25” elnevezéssel versenyt indítanak el. Gyermekeknek
szóló kézműves foglalkozással, lufihajtogatással vesznek részt a
majálison, gyermeknapi rendezvényt szerveznek, kutyás nappal is
szórakoztatják majd a bábolnaiakat. A Kukorica Fesztivál rendezvényeinek lebonyolításában is részt kívánnak venni, és októberben a
25 éves GYÖK jubileumát is megünneplik. Ki mit tud?, sulibörze és
a szervezet folyamatos népszerűsítése is programjaik közt található.
A négy tagú testület legközelebb február 8-án ülésezik.

Mesterlövészt is bevetettek
Négy tűzoltóság is a helyszínre vonult, ahol mesterlövész
ártalmatlanította a hevülő palackot
Kigyulladt egy acetilén palack Bábolnán egy felújítás alatt álló csarnokban, munkavégzés közben január 14-én a délelőtti órákban. A
bejelentő az épületet elhagyva hívta a 112-es központi segélyhívószámot. A helyszínre a komáromi és kisbéri hivatásos, valamint az ácsi
és nagyigmándi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik a palackot az
üres épületből a szabadba vitték. A palack folyamatos hűtése közben
érkezett a rendőrség tatai mesterlövésze. A területet 100 méter
sugarú körben kiürítették, mely egy óvodát és egy irodát is érintett.
A lakosságvédelmi intézkedés kapcsán összesen 117 gyermeket és
52 felnőttet helyeztek biztonságba a helyi sportcsarnokban. A palack
kilövését követően a tűzoltók felügyelték a gázkiáramlást, egy sugárral biztosították a helyszínt. A veszély elmúltával a sportcsarnokban
elhelyezett személyek visszatérhettek az üres épületekbe.
KEM Katasztrófavédelmi Igazgatóság

De nem csak ennyi változást hoz az idei esztendő. Ősztől kerül
bevezetésre a furcsa nevű PSD2 szabályozás, aminek köszönhetően
minden bizonnyal robbanásszerű lesz a pénzügyi kínálat bővülése.
Igaz, már most is megjelentek a bankok versenytársai és akár már
hallhattak is a Revolut, Apple Pay, vagy a TransferWise megjelenéséről, de az igazi áttörést az ősz hozza. Következő cikkünkben pedig
azt mutatjuk be, hogy milyen új szolgáltatásokra számíthatunk mi,
fogyasztók ennek a szabályozásnak köszönhetően.
www.btv.hu
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Cseperedők 25
Idén ünnepli 25. évfordulóját a városunkban működő
Cseperedők néptánccsoport, melynek apropóján nagyszabású gálaműsorral készülnek a nagyközönségnek.

A jubiláló egyesület 1995-ben általános iskolai szakkörként kezdte
működését Bors Erika vezetésével. Az elmúlt évek során sok
gyermek csatlakozott a számos elismeréssel rendelkező formációhoz, mely a néptánc és a népi kultúra hagyományát kelti életre.

Török Sándor, a néptánccsoport másik vezetője lapunknak
elárulta, hogy az áprilisi Táncművészeti Világnap alkalmából
megtartott előadást idén a születésnapi emléknap még különlegesebbé teszi. A jeles eseményre lelkesen készülve felelevenítik
régebbi, már nagy sikert aratott koreográfiáikat, melyekbe természetesen meglepetéseket is belecsempésznek.
A nagy népszerűségnek örvendő csoport a megkereséseknek eleget téve az idei tanévben a legkisebbeknek is elhozza a
néptánc varázsát: ősszel útjára indították ovisoknak szóló foglalkozásaikat. A táncos lábú aprótalpúaknak szóló foglalkozások
lebonyolításában egy régi „cseperedő”, Francia Dóra segédkezik,
míg a nagyobbak próbáit Sándorék mellett a kezdetektől fogva
aktív tagként közreműködő, már felnőtt Tóth Georgina, Trescsik
Hanna és Török Márton vezényelik.
Az április 25-én megrendezésre kerülő gálaműsor méltóképpen állít majd emléket a népi hagyományokat máig megőrző és
továbbadó egyesületnek.

AZ ORFK RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE
Mi a 112-es segélyhívószám?
A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, mely
hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem). A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai
Unió kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak
egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt,
tűzoltót vagy rendőrt szeretnének hívni.
A 112-es segélyhívó szám minden nyilvános, vezetékes és mobiltelefonról ingyenesen
hívható. A legtöbb mobiltelefonon a 112-es szám a billentyűzár feloldása nélkül is hívható.
Abban az esetben is lehet 112-es hívást kezdeményezni, ha nincs hálózat a mobiltelefonon.

Hol fogadják a 112-es segélyhívást?
Hazánkban Miskolcon és Szombathelyen alakították ki a hívásfogadó központokat,
ahol a hívásfogadó operátorok fogadják és szükség esetén onnan továbbítják a bejelentéseket az illetékes, intézkedő készenléti szervek részére. A hívásfogadó központok
átadása: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-ireink/szervezetihirek/hivasfogado-kozpontok-atadasa-fotokkal Statisztikai adatok a hívásfogadó
központok tevékenységéről http://www.police.hu/sites/default/files/%C3%9C
gyelet%20SK%202019.%2004.pdf

Segélyhíváskor mit kell mindenképpen elmondani?
A 112-es segélyhívószám felhívását követően a hívásfogadó központ operátora jelentkezik, aki az alábbi alapinformációkat fogja megkérdezni (a körülmények és a lehetőségek
függvényében amennyire lehet nyugodtan, tagoltan és érthetően kell válaszolni):
· a bejelentő neve, telefonszáma;
· az esemény helyszíne;
· mi történt, kinek van szüksége segítségre;
· az esemény kapcsán felmerül-e valakinél közvetlen életveszély;
· esetleges sérültek száma, a sérülés(ek) foka;
· az esemény folyamatban van-e vagy már lezajlott.
6
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Mi történik, ha valaki indokolatlanul
felhívja a 112-es segélyhívószámot?
A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő használata és a valótlan bejelentés is szabálysértésnek minősül és pénzbírság megfizetését vonhatja maga után. Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik
valóban a rendőrség, mentőszolgálat vagy a katasztrófavédelem segítségére szorulnak:
https://www.youtube.com/watch?v=Em2V9u3y_QQ

Kiemelkedő esemény, bejelentés
Rendszeresen leírunk egy-egy esetet a hívásfogadó operátorok munkájának bemutatása
érdekében, ezzel is szemléltetve szerteágazó, az élet minden területére kiterjedő tevékenységüket. SEGÉLYHÍVÁS 2019. FEBRUÁR Egy megtört hangú bejelentő tájékoztatta a
hívásfogadó operátort, hogy Budapesten él, vállalkozása csődbe ment, nem tudja fizetni a
számláit, tartozásai vannak, ezért elkeseredésében öngyilkos lesz. A hívásfogadó operátor
együtt érzően, empatikus módon, irányított kérdésekkel megtudta a bejelentő nevét,
majd a célirányos, irányított kérdésekkel a lakhelyét is, így azt is, hogy hova kell küldeni
a segítséget. A bejelentő nagy türelemmel, de határozottan irányította a beszélgetést,
amely során több alkalommal nehézségekbe ütközött, ugyanis a bejelentő kissé „törte” a
magyar nyelvet nem mindent értett meg, ezzel párhuzamosan kijelentette, hogy nem akar
sem mentésirányítóval, sem tevékenységirányítóval beszélni. Volt olyan pontja a beszélgetésnek, amikor elkeseredésében ki akart ugrani az ablakon. Ekkor a hívásfogadó operátor
empatikus kérdésekkel a bejelentő családjáról kérdezett, majd a háttérben ugató kutyájára
terelte a beszélgetés menetét. A személyes hangvételű beszélgetés elterelte a bejelentőt
öngyilkossági szándékától, egyben meg is nyugtatta őt és ezáltal a hívásfogadó operátor
elnyerte a bizalmát. Az ezt követő beszélgetés során már lehetett érzékelni a bejelentő
hangján, hogy kezd megnyugodni. A hívásfogadó operátor miközben beszélgetésben
tartotta a bejelentőt, párhuzamosan rögzítette a bejelentési adatlapot, azon a megismert
releváns információk alapján meghatározta a bejelentő pontos helyzetét és megküldte azt
elektronikusan a BRFK Tevékenység-irányítási Központ részére. Miközben a hívásfogadó
operátor szóval tartotta a bejelentőt, megszólalt a kapucsengő, amelyről a bejelentő azt
gondolta, hogy a barátnője érkezett meg. A hívásfogadó operátor kérte, hogy addig ne
szakítsa meg a beszélgetést, amíg beengedi a barátnőjét. A bejelentő ajtót nyitott, a
kiérkező rendőrök átvették a telefont és megköszönték a hívásfogadó operátor segítségét.
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Lassan új fejezet kezdődik az életükben...
Városunk általános iskolájában a nyolcadik osztályosok
számára a január nem csupán az első félév zárásáról,
hanem a felvételi eljárásról is szólt.
Az intézmény kiemelt figyelmet fordít a továbbtanulás elősegítésére, a diákok minden segítséget megkapnak a számukra megfelelő
középiskola kiválasztásához. A pályaválasztási napokon és sulibörzén kívül a végzősök és szüleik megfelelő tájékoztatására is nagy
hangsúlyt fordítva több ízben szülői értekezleteket szerveztek.
A tanulók számára a felelős döntés mellett az egyik legnagyobb
feladat a központi írásbeli vizsga teljesítése, amennyiben azt a
kiszemelt középiskola a jelentkezés feltételeként jelölte meg.
Idén január 18-án került sor a megmérettetésre, melyen matematikából és magyar nyelv és irodalomból adtak számot tudásukról.
A diákok lelkesen készültek a számonkérésre, a felkészüléshez
pedagógusaik mellett az előző évek vizsgafeladatai nyújtottak
nagy segítséget. A január végén kézhez kapott értékelőlapok
eredményeiről többségük elégedetten és bizakodva nyilatkozott: a matematika feladatlapot ugyan nehezebbnek ítélték, ám
szerintük a tavalyi központi vizsga feladványainál egyszerűbb
példákat kaptak, elért pontszámaik tükrében pedig nincs okuk
aggodalomra. A gyermekek személyisége és érdeklődési köre az
eredményeken is megmutatkozott: volt, aki a reál, más pedig a
humán tantárgyakban mutatkozott ügyesebbnek. A középiskola
kiválasztásánál is e területek felé orientálódtak. Az első helyen

MEGHÍVÓ

A Bábolnai Borbarátok Egyesületének
szervezésében,
Bábolna Város Önkormányzata,
és az IKR támogatásával
megrendezésre kerül a

XXV. hagyományos
XXVII.
hagyományos
Bábolnai
Bábolnai Borverseny
A borverseny
időpontja:
Az ünnepélyes
díjkiosztó
időpontja:
2020.február
február16.
14. (péntek)
(péntek) 18.00
17.00 óra
2018.
óra
Helyszín:
Bábolna IKR Park étterme, Bábolna, IKR Park központjában
Az ünnepségen az érdeklődőknek 3000 Ft-ért vacsorát biztosítunk!
A rendezvény védnökei:
dr. Horváth Klára Bábolna polgármestere
Szaxon J. Attila Bábolna díszpolgára
A rendezvény fővédnöke:
Cseh László a Bábolnai Borbarátok Egyesületének elnöke
További információ:
Tel.: 20/824-8491
illetve www.borbaratok.babolna.hu, e-mail: borbaratok@babolna.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

megjelölt középiskola mellett még bármennyi számukra szimpatikus helyre jelentkezhetnek, így a netán rosszabbul sikerült
vizsga sem képezi akadályát álmaik megvalósításának.
Az önmaguk megismerésének útjára épphogy rálépő kamaszok a legtöbbször ilyenkor elsősorban iskolát választanak, nem
pedig végleges pályát, hiszen ebben a korban még nehéz egy
életre szóló hivatás mellett elköteleződni.
Veresné Szkocsek Mária pedagógus, pályaválasztási felelős
lapunknak elárulta, hogy idén a legnagyobb arányban a technikumra átkeresztelt szakgimnáziumokba jelentkeztek a diákok,
ám várhatóan sokan fognak felvételt nyerni gimnáziumba is. A
szakképzési törvény értelmében a jövő tanévtől minden szakgimnázium ötéves képzést fog nyújtani: a közismereti tantárgyakból
letett érettségi után elvégzett szakmai vizsgájuk megfelel majd
az emelt szintű érettségi követelményeinek, így előnyt biztosítva
a felsőoktatási intézményekbe való bejutáshoz.
A felvételi eljárás következő állomása a jelentkezési lapok
eljuttatása a középfokú intézményekbe, majd pedig a felvételi elbeszélgetésekre és alkalmassági vizsgálatokra kerül sor.
Március közepén a középiskolák kifüggesztik az ideiglenes
felvételi jegyzéket, ekkor a tanulók még lehetőséget kapnak a
változtatásokra. Ezután már csupán várni kell áprilisig a végső
válaszra, illetve készülődni az általános iskolától és a gyermekléttől búcsúztató ballagásra.
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PÁRTOLÓ JEGY: 2000 HUF
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TÖOSZ – szövetségben a települési önkormányzatok
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében
több mint 1600 önkormányzat élvezi a tagság előnyeit.
A pártatlanul működő szövetség megyei tagozata
Bábolnán tartotta ülését január 22-én. A szervezet
legfontosabb feladata a tagönkormányzatok számára
szakértő segítségnyújtás és érdekképviselet. Örömhír,
hogy városunk polgármesterét ismét a megyei tagozat
vezetőjévé választották.

A TÖOSZ, mint a szövetségben tag önkormányzatok összefogója
a következő jelmondattal tevékenykedik: szakmaiság és szolidaritás, vagyis szakmai segítségnyújtás és érdekképviselet. Politikától
függetlenül, pártatlanul működnek. Jelen vannak számos állami
fórum, grémium, bizottság ülésén, ahol kifejtik álláspontjukat. A
3178 magyarországi településből mintegy 1600 település kapcsolódott a szövetséghez, vagyis országosan több mint ötven
százalékos lefedettséggel dolgoznak. Dr. Gyergyák Ferenc főtitkár
úgy fogalmazott: konzultációkkal, vitákkal, érdekképviselettel,
szakmai fórumokkal és egyeztetésekkel fejtik ki álláspontjukat.

Az egyedi problémákat és rendszer-kérdéseket közvetítőként is
megpróbálják orvosolni az egyes minisztériumok irányába.
Titkárságuk hat fővel működik, ezért is számít a szövetség a
települési polgármesterekre. Minden megyében vannak tagozataik, tanácsnokaik.
A Komárom-Esztergom megyei tanácsnokok bábolnai találkozóján örömhír is érte házigazda városunkat: dr. Horváth Klára
polgármester ugyanis ismét a megyei tagozat vezetője lett.
A városvezető már korábban is vállalta a felelősségteljes feladatot, most ismét igent mondott a felkérésre. A polgármester
elmondta: Bábolna önkormányzata a kilencvenes évektől tagja
a szövetségnek. Dr. Horváth Klára 2002-2010-ig volt a megyei
tagozat vezetője, majd lemondott, csupán küldöttként vett részt
a szervezet munkájában.
Most, hogy frissült a tagozat, a jelölést követően a megyei
polgármesterek szavazata alapján nyerte el a posztot. Mint
megtudtuk, megyénkben 46 település tagja a TÖOSZ-nak. A
polgármester azért is motivált, mert a szövetség portfóliójában
olyan témakörök szerepelnek, amelyek alapjai, fontos részei a
városműködtetésnek. A polgármester arra is rávilágított, ez segítséget is jelent, ezt bizonyította be legutóbbi találkozásuk, ahol
olyan vitás kérdéseket is egyeztettek, amelyekben a szövetség jár
majd el. Dr. Horváth Klára megbízatása a TÖOSZ-ban öt évre szól.
A januári találkozó napirendjében szerepelt a TÖOSZ múltjáról,
jelenéről és jövőjéről szóló tájékoztató, a Magyar Falu Program
tavalyi tapasztalatai, valamint egy új kezdeményezésként egy
kisvárosi program összeállítása, megszólítva az ötezer fővel rendelkező településeket. A törekvés elindítására a kisvárosi munkacsoport már megalakult, így következő lépésként igényeiket
a kormánybiztosnak adják át. A napirendek sorában tisztújításra
is sor került. Az országos elnökség tisztújítása márciusban lesz.

Bábolna kiállítás
2020. február 17-re egy rendhagyó
kiállításra invitáljuk Önöket a Helytörténeti Gyűjteménybe.
Sebestyén Szabolcs állhatatos kutatómunkával állította össze ezt a Bábolna
egykori mindennapjait bemutató
tárlatot. A jelenlegi kiállítás főleg az
1960-1993 –ig tartó időszakra fókuszál,
azonban egy-két korábbi dokumentum,
fénykép, térkép is előkerül. Láthatók
lesznek dokumentum- és portréfilmek,
valamint bemutatják az Élj a filmben,
Bábolna klub elkészült alkotásának
bevezető részét is.
Szabolcs elmondta, hogy az idei
év során a kiállítás négyszer fog
megújulni, ahogy halad a különböző
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kordokumentumok feldolgozásában,
egyrészt tematikájában, másrészt időrendben is elérünk a várossá alakulás
2003-as esztendejébe. Továbbá tisztelettel kéri, ha valakinek vannak régi
fényképei (egészen 1995-ig), esetleg az
1970-es évekből Bábolnai Gazdaság által
kiadott havilapjai, azokat nyitvatartási
időben a Helytörténeti Gyűjteménybe
vagy a városi könyvtárba feldolgozás
erejéig (szkennelés) adják le.
A megnyitóra 2020. február 17-én, 18
órakor kerül sor, a megnyitást magára
vállaló személye egyelőre még titok. A
facebookon már létrejött a rendezvény
eseménye is. A szervezők mindenkit sok
szeretettel várnak.
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Horváth Eliza Bábolna idei első babája
Minden év januárjában utánajárunk
annak, hogy ki Bábolna első szülött babája.

már második gyermekük, Júlia lányuk már
két éves, aki éppen karácsony szentestéjén
született.

Elsőként január 20-án 13 óra 36 perckor
a győri kórházban Horváth Eliza látta meg
a napvilágot 2770 grammal, 46 cm-es hos�szúsággal. Édesanyja Horváth-Harangozó

Anita, édesapja Horváth Ádám, akik maguk
is újdonsült bábolnai lakosok, hiszen karácsony előtt költöztek városunkba. Anyuka
Győrszentivánról, apuka Felcsútról érkezett. Lapunknak elmondták, az édesapa
győri munkahelye is közrejátszott abban,
hogy Bábolnát választották lakhelyül.
Döntésükben fontos szempont volt, hogy
településünk jó infrastruktúrával rendelkezik: közel az autópálya, háziorvosi ellátás,
szakorvosi rendelések és fogászat áll rendelkezésre. Kitűnő színvonalú bölcsőde,
óvoda és általános iskola várja a gyermekeket, de vonzónak találták az épülő termálfürdő nyújtotta lehetőségeket is. Eliza

Horváth Eliza

Pécsvárady Bendegúz

Lőrik Merse Marcell

Nemrég érdeklődtünk Zsömbölygei
Erzsébet védőnőnél, hiszen ő a kisbabák
és kismamák legjobb ismerője, aki akkor
még úgy tudta, február elejére várnak
három babát. Aztán az élet úgy hozta,
hogy mindhárom csöppség január végén
megszületett, jó egészségnek örvend, és
ki-ki már otthonában élvezi az életet.

A második bábolnai baba Pécsvárady
Bendegúz két nappal később, január 22-én
18 óra 10 perckor született Győrben. A fiatalember 3390 grammal és 48 cm-rel született, édesanyja Herman Leona, édesapja
Pécsvárady Attila, a család első gyermeke.
Harmadikként január 25-én 12 óra 10
perckor szintén Győrben látta meg a napvilágot Lőrik Merse Marcell 3600 grammal
és 50 cm-es hosszúsággal. Édesanyja dr.
Lőrik-Kiss Fanni, édesapja dr. Lőrik Marcell
és szintén első jövevény a családban.

Köszöntőt mond:

Zsidi Sándor alpolgármester
Szeretettel várjuk városunk
- nem csak - hölgy lakosait,
egy kellemes előadásra.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ
AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
www.btv.hu
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Örömteli pillanatok a Babazsúron
2019 októbere és decembere között öt baba – három
kisfiú és két kislány – látta meg a napvilágot városunkban.

élnek évek óta. Ezt az alkalmat most is a kicsinyek gőgicsélése és
bája vitte sikerre. Az esemény főszereplői ugyan nem csendes
vendégek, de még sírásuk is örömkönnyeket csal a jelenlévők
szemébe és mosolyt az arcokra. A városvezető a babazsúrok
eseményének fontoságát mindig kiemeli, hiszen ezek a rendezvények mutatják meg igazán a jövendőt, hogy minden gyermek
születése a város jövőjét határozza meg. Dr. Horváth Klára polgármester most sem érkezett üres kézzel, most is ajándékozott
az önkormányzat képviseletében.

A Babazsúr vendégei januárban:
Hatejer Máté 2019. október 9-én született, szülei: Hatejer-Kőrösligeti Dolli és Hatejer Zsolt.
Bertók Zoé 2019. október 14-én jött a világra, szülei: Kéri Judit
és Bertók Mátyás.

Bábolna legifjabb polgárait dr. Horváth Klára polgármester
köszöntötte a település minden lakója nevében az idei első
Babazsúron január 29-én a Közösségi Házban, az ünnepségen
Zsömbölygei Erzsébet védőnő is részt vett.
A szülők most is hallhattak a város által kínált családi kedvezményrendszerről, így például a babakötvényről is, mellyel sokan

Liszkai Bíborka, Liszkai-Kanyó Valéria és Liszkai Péter gyermeke
2019. november 5-én született. Ugyancsak novemberi baba
Németh Kitti, aki november 19-e óta ad boldogságot szüleinek:
Németh Dórának és Németh Ferencnek.
Katona Benett 2019. november 19-én született meg, szülei: KatonaKállai Zsanett Éva és Katona Gyula.
Gratulálunk a szülőknek, és jó egészséget
kívánunk gyermekeik neveléséhez!

Nyílt napok különleges lovasbemutatóval
Január 10-én a pályaválasztási dömpinghez kapcsolódva
ismét kitárta kapuit városunk lovasiskolája.

Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola
és Kollégium igazgatója lapunknak elmondta, a végzős általános
iskolásokhoz és szüleikhez alkalmazkodva több nyílt napot is tartottak az idei tanévben, melyek közül az utolsón városunk önkormányzatával együttműködve rendkívüli, szakszerű kommentárral
kiegészített lovasbemutatóval lepték meg az érdeklődőket.
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A lovas szakmát és az intézmény működését teljeskörűen
bemutató napokra az ország minden tájáról érkeztek diákok.
A szakképzési törvény miatt az egyes képzések megnevezése a
jövőben változni fog, a teltházzal zajló nyílt alkalmakon a várható
változásokról is tájékoztatták a felvételi előtt állókat. A változás
legfőképpen a lovászképzést érinti, mely a „gazda, lovász szakiránnyal” elnevezést kapja majd. Ennek keretében a tanulók a
kilencedik évfolyamban mezőgazdasági alapképzésben vesznek
részt, melyből ágazati alapvizsgát tesznek. Ezután tanulhatják ki
a lovász szakma rejtelmeit.
Az elmúlt években a jelentkezők rendszeresen jócskán meghaladták a felvehető tanulók létszámát, az intézmény a jövő tanévben a két 28 fős lovász szakképzésű osztály mellett egy belovagló
és egy már érettségizetteknek kialakított osztályt tervez indítani.
A jelentkezési lapok beérkezése a jövő hónapban esedékes,
ezután az iskola felvételi eljárása keretében személyes beszélgetéseken keresztül is vizsgálja a jelentkezők elhivatottságát, amely
a képzések elengedhetetlen feltétele. Az elkötelezett tanulók
többsége a jövőben is hasznát veszi az itt elsajátított tudásnak és
kompetenciáknak, hiszen nem csupán jó lovas szakembereket,
hanem jó embereket is képeznek.
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Színházi bérletsorozat
– édes kettesben, vagy hármasban
Január 16-án ismét a Spirit Színház művészei vették
birtokba a Szabadidőközpont színpadát, hogy egy
fergeteges előadással mosolyt csaljanak a bábolnai
színházkedvelők arcára. Ezúttal a Páros hármas című
humorral és sok zenével fűszerezett darabbal szórakoztatták a lelkes nézőközönséget.

A Kolti Helga által rendezett vígjátékot Marjai Virág, Jerger Balázs,
Zsiga László és Nemcsók Nóra keltette életre a pódiumon. A mű

egy házaspár, a karakán Annalisa és a munkamániás Marco
életét mutatta be, melybe beférkőzik az a bizonyos harmadik
fél, Antonio személyében. Annalisa kezdetben gondtalanul éli
kettős életét, ám az események egy kisbaba érkezésével vesznek
váratlan és komikus fordulatot: a bigámista Annalisának nem
csupán apát kell választania a két férfi közül, hanem új és régi
élete szálai is összeérnek. A félreértéseken alapuló bonyodalmak
eközben rengeteg kacagtató pillanatot okoznak a publikumnak.
A történet az idősebb korosztálynak ismerősen csenghet, hiszen
a hetvenes években nagysikerű film született belőle, a gyönyörű
olasz színésznő, Monica Vitti főszereplésével.
Az úgynevezett tájelőadások keretében a színművészek az
anyaszínházuk falain kívül különböző vidéki települések színpadára is eljuttathatják a teátrum örömét. Ezek az előadások
fokozott odafigyelést és teljesítményt követelnek meg a szereplőktől, hiszen alkalmazkodniuk kell az egyes helyszínek sajátos
adottságaihoz. Vidéken játszani mindig ajándék – fogalmazta
meg Marjai Virág színművész a fővárostól távolabb eső települések hálás nézőközönségeire utalva.
A Spirit Színház művészei ezúttal sem okoztak csalódást, a
helyi nézőközönség jól megérdemelt tapssal jutalmazta produkciójukat. A színházi bérletsorozat keretében a közeljövőben még
két előadás várja a kikapcsolódásra vágyó publikumot.

FIGYELEM! IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Mint azt a médiából már megtudhatták,
Gesztesi Károlyt sajnálatos módon
már nem láthatjuk többé a színpadon.
Emiatt a február 20-ára meghirdetett

A MINISZTER FÉLRELÉP
című előadás

2020. április 16-án, 18 órakor

kerül bemutatásra a Szabadidőközpontban.
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont munkatársai

www.btv.hu
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Ki az úr a háznál?
Január 27-én a Csavar Színház színművészei – Gál Tamás
és Kiss Szilvia – szórakoztatták az általános iskola alsó
tagozatosait az intézmény művészeti termében.

A Csavar Színház jelenleg vándorelőadásokat tart, melyek
keretében a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig viszik
el a közönségnek a klasszikus és kortárs magyar irodalom legnagyobb alkotásait. Gál Tamás Jászai Mari-díjas színész lapunknak
elmondta, a társulat Arany több remekművét is színpadra vitte
már, köztük például A nagyidai cigányokat, illetve a Buda halálát
is. A Jóka ördöge egy véletlen tipp folytán került be a repertoárjukba, ám a székelyasszony és az ördög című székely népmese
ihlette elbeszélő költemény könnyen belopta magát a nézők és
a színészek szívébe egyaránt. Az úgynevezett pórrege gyönyörű
nyelvezete és humora a legkisebbek számára is érthetővé teszi a
zsémbes asszony, az ördög és Jóka, a jámbor teremtés kalandját.
A kétszereplős előadást a zenés és interakciót sem nélkülöző
előadásmód tette még szórakoztatóbbá. A gyermekek mellett
a színészek is elégedetten távozhattak az előadásról. „Nagyon
intelligens, okos, drága és imádni való közönség volt a bábolnai,
le a kalappal a gyerekek és pedagógusaik előtt!” –dicsérte meg
Gál Tamás városunk iskolásait.

A csallóközi társulat Arany János Jóka ördöge című meséjét hozta
el a bábolnai gyermekeknek. A darab a budapesti Magyarság
Háza jóvoltából kerülhetett itt bemutatásra: a minden magyar
összetartozását jelképező, a hagyományőrzést és az ország
határain innen és túl élő magyar közösségek közötti kapcsolatok
erősítését megcélzó intézmény választotta ki városunk iskoláját.

A Csavar Színház felvidéki székhelyét építi jelenleg, melyet
stílusosan Csavarcsűrnek neveztek el. Nem kizárt, hogy egyszer
a bábolnai gyermekek látogathatnak el hozzájuk. A csűrhöz
tartozó területen kutyák, lovak, libák és egyéb háztáji állatok is
helyet kapnak, így a látogatás valóban felejthetetlen élmény lehet
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Sikerre vitt zenei vizsgák
A félév közeledtével a hangszeres növendékek jól tudják:
a bábolnai művészeti oktatás része, hogy a zeneiskolások
számot adnak az eddig tanultakból: először zárt körben,
tanáraik előtt mutatják meg tudásukat, majd a színpadon, nyilvánosan, közönség előtt is be kell mutatkozniuk
hangszerjátékukkal.

Ez az alkalom a legkisebbeknek rendkívüli izgalom, a nagyobbak
már rutinosan érvényesítik zenei jártasságukat és magabiztos
kiállásukat a színpadon. A zeneiskolai tanárok a vizsgaalkalommal
segítőkészek, éppen azért, hogy a muzsikálás nagyszerű világát
ne a vizsgadrukk, hanem az öröm határozza meg. Céljuk a vizsgával nem az elrettentés, hanem az, hogy ráébresszék diákjaikat:
a zene valójában egy színpadi műfaj, így nemcsak a hangszeres
12
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játék, a hangszeres tudás a fontos, hanem az is kell az összhanghoz, hogy merjenek megmutatkozni a világot jelentő deszkákon,
a közönség előtt. Ezt is gyakorolni kell, akár csak a hangszeren
való játékot. Az idei zeneiskolai félévi vizsgák jól sikerültek, erről
biztosította a növendékeket és szüleiket is a félévi vizsgakoncert,
amely színes skálát mutatott a bábolnai zeneiskolában elérhető
és tanulható hangszerekből. A vizsga-növendékhangverseny
alkalmával ugyanis az intézményben elérhető valamennyi
hangszer hangja felcsendült. Zongora, hegedű, szintetizátor
mellett fúvósok és ütősök is hallhatóak voltak, ez utóbbiak zenei
megtámasztással. A félévi vizsga teljesítését követően a diákok
érdemjegyet is kaptak.
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BAJBAN
VAGY?NINCS,
NINCS, AKI
BAJBAN
VAGY?
AKI
MEGHALLGASSON?
MEGHALLGASSON?

A félévi bizonyítvány
osztás veszélyei

Az iskolákban eltelt az első félév, a diákok
hamarosan megkapják a félévi értékelést.
Ennek sokan örülnek, azonban vannak
olyanok is, akik szorongással néznek elébe.
Sajnálatos módon időről-időre akadnak
olyan fiatalok, akik az értékelések és bizonyítványok átvétele után nem mernek
BAJBAN VAGY? NINCS, AKI
hazamenni, mert tartanak a szülők esetleges
MEGHALLGASSON?
negatív visszajelzésétől, a dorgálástól. Ezek a
gyerekek az utcán csellengenek, és olyan szituációkba kerülhetnek, amire koruknál fogva
nincsenek felkészülve. A fizikailag és lelkileg
magukra maradt fiatalok áldozattá, szélsőséges esetben akár elkövetővé is válhatnak.
A szökés általában kétségbeesett kísérlet a
gyermek részéről, hogy gondjaira megoldást
találjon, felhívja magára környezete figyelmét, vagy elodázza a várható kellemetlen
találkozást a szüleivel.
A háttérben gyakran egyéb iskolai vagy családon belüli problémák is meghúzódhatnak,
amelyek ebben az időszakban felerősödhetnek a gyermek tudatában.
Mit tehet ilyenkor a szülő? Gyakran ismételt, de kétségtelenül alapvető tanács, hogy
beszélgessen gyermekével minél többet,
ismerje fel, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják. Olyan bizalmi szülő-gyermek
viszonyt kell kialakítani, amelyben a fiatal
számíthat a családjára, bátran el meri
mondani a problémáit, amelyre ezután
együtt lehet megoldást keresni. A szülők és
A Kék Vonal Alapítvány segítőit ingyenesen hívhatod a 116-000
a pedagógusok cseréljék ki tapasztalataikat
és észrevételeiket a gyermek viselkedésével
és a 116-111 telefonszámon. Chatelhetsz is velük a www.kek-kapcsolatban, különös tekintettel a lehetséA Kék Vonal
Alapítvány
segítőitchatszobáján
ingyenesen hívhatod
a 116-000
ges problémák korai jeleire.
vonal.hu
weboldal
keresztül.
és a 116-111 telefonszámon. Chatelhetsz is velük a www.kekJavasoljuk, hogy nyugodt körülmények között
A Kék Vonal Alapítvány
segítőit
ingyenesen
hívhatod a 116-000
a gyermekkel együtt beszéljék meg a stratévonal.hu weboldal
chatszobáján
keresztül.
giát, a rossz jegyet hogyan tudja kijavítani.
és a 116-111 telefonszámon. Chatelhetsz is velük a www.kekHa szükségét látja, forduljon gyermekével
pszichológushoz vagy más szakemberhez,
vonal.hu weboldal chatszobáján keresztül.
eltűnése esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 112 segélyhívó számon.
Hová fordulhatnak
a krízisben levő gyerekek?
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ingyenes telefonos segélyvonalakat működtet,
melyeket a bajban levő gyerekek ingyenesen
hívhatnak, ezen kívül a www.kek-vonal.hu
weboldalon keresztül chatelni is tudnak a
segítő szakemberekkel.
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Kedves Vásárlók!
2020 első piaci alkalma
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Bábolna,
Zrínyi utca 15.
Cím:

Tel.:

30/621-2011.

Elnök:

Sáhó András

KÖNYVAJÁNLÓ
Audrey Niffenegger:
Az időutazó felesége
Amikor először találkoztak, Clare hatéves
volt, és Henry harminc.
Amikor összeházasodtak, Clare huszonkettő,
és Henry még mindig
harminc.
Henr y
idő-eltolódási rendellenességgel született.
Genetikai órája a legváratlanabb pillanatokban
visszaáll, és még abban a másodpercben eltűnik.
Ilyenkor elmúlt és eljövendő élete érzelmi csomópontjain találja magát, meztelenül, védtelenül.
Sohasem tudja, mikor történik meg újra, sohasem
tudja, hol köt ki legközelebb.
Az időutazó felesége a világirodalom egyik legkülönösebb szerelmi története. Clare és Henry
felváltva meséli el történetüket. Rajongva szeretik
egymást, megpróbálnak normális családi életet
élni: biztos állás, barátok, gyerekek. Mindezt
olyasmi fenyegeti, amit sem megakadályozni,
sem irányítani nem képesek, történetük ettől olyan
megrendítő és felejthetetlen.
„Azoknak, akik azt mondják, nincsenek
igazán új történetek, szívből ajánlom Az
időutazó feleségét, ezt az elragadó regényt,
amely irodalmilag kiváló, szédítően fantáziadús, és észbontóan romantikus.”
Scott Turow

Thomas Brezina:
Katie Cat – Mint a
macska
Katie tizenötödik
születésnapja láthatóan ugyanúgy
indul, mint minden
évben: Mortimer, a
macskája hízelegve
bújik hozzá, a nagybátyja, Roy ellátja
jó tanácsokkal, két barátja, Laura és Ming pedig
ajándékokkal várja. Vagyis pont olyan, mint egy
átlagos nap Dél-Anglia egyik unalmas kis szigetén, Szent Jeromoson… Egészen addig, amíg egy
apró csomagot nem kap. Egy olyan csomagot,
amely fenekestül felforgatja az életét…
Mikor egy betörés során valaki az ajtajukra
mázolja vörös betűkkel: „Gyilkos!”, Katie hirtelen
rájön, hogy a sziget egész más, mint eddig hitte.
Így hát nincs más választása, kénytelen bevetni
titkos képességeit…
Egy különösen megható, felkavaró és izgalmas
regény.

KÖNYVAJÁNLÓ
www.btv.hu
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BÁBOLNA, NEKTEK IS ELHOZTUK
A TETTEK HÁLÓZATÁT!
TELEKOM EXTRAGYORS INTERNET.
TELE TUDÁSSAL, TELE ÉLMÉNNYEL.
AKÁR

* Kínált maximális le- és feltöltési sebesség.
A garantált értékek 300/50 Mbit/s.

10B0IT0/S*
M BESSÉG
SE

További információ: telekom.hu/fejlesztes
A fenti sebesség értékek a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhetőek el, a műszaki felmérés eredményeitől függően.
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KUTYA VISELKEDÉSI PROBLÉMÁJA
EGY RÁDIÓHALLGATÓ KÉRDÉSE:

Mit jelent ez a gyakorlatban?

11 HÓNAPOS LABRADOROM NEM FOGAD SZÓT SŐT,
MÉG MEG IS TÁMADJA A CSALÁDTAGOKAT, HA VALAKI
FEGYELMEZNI AKARJA…

Nem engedjük magunkhoz – pl. amikor eszünk. Nem engedjük
magunkhoz, amikor pihenünk, vagy ha ő úgy gondolja, hogy most
kedve támad farkcsóválva közeledni hozzánk, – hanem elzavarjuk.
Ezzel éreztetjük vele, egyrészt, hogy a rangsorban még mindig
mi vagyunk előrébb, másrészt pedig azt, hogy most ő lépi át a
mi privát területünk határait, amit mi nem tartunk kívánatosnak.

Mindezek a tulajdonságok, amiket kedves hallgatónk elmondott valóban jellemzőek lehetnek a labrador retrieverekre, de
más fajtákra is, azonban, az egyes kutyafajták egyedei között is
lehetnek lényeges különbségek. Ezek egyrészt öröklött, másrészt
a környezet hatására kialakult szerzett tulajdonságok.
Úgy gondolom, hogy ez a viszony gazda és kutyája, ill. az állat
környezetében élők és a kutya között, nem most, ill. nem egyik
napról a másikra alakult ki. Az lehet az előzménye, hogy korábban
a kis kölyökkutyának sok mindent megengedett a gazdi. Most
pedig, amikor a korábbi kölykös csínytevések az állat közel egy
éves, kamasz korára már rögzültek, időközben az állat is megnőtt,
testtömege megtöbbszöröződött, korábbi viselkedése kezd
egyre kellemetlenebbé, egyre kínosabbá válni a család számára.
Mostanra a kutya átvette az irányítást, ő lett a falkavezér a gyengekezű gazda helyett, és most már az van, amit ő akar…
Az állat részéről fellépő ilyen jellegű próbálkozások a pozíció
pontokért mennek, vagyis azért, hogy a családi rangsorban a
jelenlegi helyénél előrébb kerülhessen. Természetesen ilyenkor
még veszélyes is lehet vele szembeszállni, mert akár még haraphat is annak érdekében, hogy akarata teljesüljön.
Legjobb, tehát, ha nem bonyolódunk konfliktusba kedvencünkkel, hanem mi is felállítjuk vele szemben privát területünk határait, amin belülre mi sem engedjük őt.

Természetesen ilyen esetekben a család valamennyi tagjának
más vonatkozásokban is következetesen éreztetni kell az állattal
a rangsorbeli viszonyokat. Ha ezt mindenki nap mint nap megteszi, akkor néhány héten belül szépen visszaáll az eredeti családi
rangsor és egyensúly a kutya és gazdája, ill. a kutya és a család
többi tagja között.
Ha mindez mégsem hozna eredményt, akkor azt javaslom
kedves hallgatónknak, hogy forduljon segítségért egy hivatásos
kutyatrénerhez, aki a foglalkozások során mind a kutyáját, mind
pedig a gazdáját megtanítja a békés egymás mellett élésre, és
rávezeti a gazdát arra, hogy miként tudja a jövőben kordában
tartani a kedvenc házőrzőjét.
Mindazok, akiket a lapunkban olvasható fejezeteken kívül
további kérdések és válaszok is érdekelnek, Dr. Mátray Árpád
KUTYABAJOK és MACSKABAJOK című könyveit a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben megvásárolhatják, ahol továbbra is várják
oltásra és kezelésre is a négylábú kedvenceket, előzetes időpont
egyeztetés után.
Dr. Mátay Árpád

Legyen a Horváth-kertben, Budán…
dúdoltuk negyvened magunkkal, köddel takart fővárosunkba
érkezve , mikor a Mérföldkő turistacsoport az idei első tervezett
kirándulásán a Széchenyi hegy utcáit/tereit/lépcsőit járta be
keresztül-kasul. 2020. január 25. szombat reggel egy kényelmes,
újszerű – és pompásan előmelegített – autóbuszba szálltunk fel
(bízva a megfelelő, kirándulásra alkalmas időjárásban). Utunk
során végig kitartott a megfelelő idő – sőt! a kezdeti ködöt jó
látási viszonyok váltották fel.
Már várta a csapatot a Gyermekvasút (lánykori nevén az Úttörő
vasút) végállomásánál a fogadott idegenvezetőnk, a kedves, sok
információt átadó R. Zsuzsa. Mind a negyvenen kaptunk egy
helyes kis apparátot, melynek alkalmazásával nem kényszerültünk Zsuzsa körül tolongani, hanem max. 50 méteres távolságon
belül kiválóan hallhattuk az általa mikrofonba mondottakat:
lazán, kedvünkre nézelődhettünk, figyelhettük meg a bemutatott épületeket, az elmondott érdekességeket! Azok aztán pedig
számolhatatlanul voltak: mint „vidíkiek” tátott szájjal, ámulva
bámultuk a számtalan gyönyörű villát, palotát és a közöttük
megbújó, szobrokkal gazdagon díszített parkokat, pihenőket, le s
felvezető lépcsőket! Tisztelettel hajtottunk fejet Széchenyi István,
Jókai Mór, Kós Károly szobra előtt, illetve a számtalan világháborús emlékhely előtt. Tisztázódott az elnevezések sokrétűsége

is: a valamikori Svábhegy, – Istenhegy, – Kis Svábhegy hármas
összefoglaló neve napjainkban már Széchenyi hegy: mintegy
tisztelgésként az egyik – ha nem a legnagyobb – magyarnak!
Érintettük az Ybl Miklós tervezte Széchenyi kilátót, a Jókai kertet,
a tragikus eseményekről elnevezett Vérmezőt, a már 1787-ben (?)
közparknak kialakított Városmajort, átballagtunk a Tabán lankáin,
ahonnan kiváló kilátás nyílt a Királyi Vár déli oldalára. Látható volt
a Vár sarkára épített Buzogány torony, illetve a közelmúltban
újra épített Lovarda pompás épülete. A Tabánnal átellenben
lévő Gellért hegy lépcsőin felkapaszkodva nyugtáztuk, hogy a
talpunk alatt van Budapest legnagyobb (80 ezer köbméteres!)
víztározója! Itt járhattuk körbe a Kilátókő szobrot, ami Pest-Buda
egyesítésének emel emléket Buda királyfi és Pest királykisas�szony találkozásával. Innen sétálva egyedülálló perspektívából – a
Gellért szobor háta mögül –nézhettünk át a forgalmas Erzsébet
hídon keresztül Pestre. Ezzel a páratlan látvánnyal fejeződött be
mai, januári kirándulásunk.
Elmondhatjuk tehát, hogy idei első programunk szintúgy
nagyon sikeres volt és kíváncsian várjuk a februárra tervezett –
Pápa várost érintő – újabb túránkat is!
Katona László
www.btv.hu
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SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

2020. február hó

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész. Elérhetősége: 30/336-3734
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

Február 16-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 6. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

Február 23-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 7. vasárnap

9:00 órakor

szentmise

Március 1-jén vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Nagyböjt 1. vasárnapja

9:00 órakor

szentmise

Március 8-án vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Nagyböjt 2. vasárnapja

9:00 órakor

szentmise

A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné

(06 20 410 0511)
(06 20 512 3560)

Daganatos betegségek
– rajtunk is múlik, hogy ki győz!
2000 februárjában Párizsban tartották az
első rákellenes világkongresszust.
A résztvevők itt írták alá azt a történelmi dokumentumot, amely világméretű összefogásra
szólít fel a halálos kór ellen. (Ennek emlékére nyilvánították február 4-ét Rákellenes
világnappá.)
Bár azóta még messze nem beszélhetünk a
rák legyőzéséről, mégis számos biztató fejlemény történt ezalatt a két évtized alatt.
Az Amerikai Ráktársaság pár hete nyilvánosságra hozott jelentése szerint például a
daganatos megbetegedésekkel összefüggő
halálesetek száma 2,2%-kal csökkent 2017ben az USA-ban, ami az eddigi legnagyobb

éves csökkenés az országban. Sőt, ugyanez a
szám 1991 és 2017 között már 29%, ami már
igen tekintélyes sikernek számít.
Mondhatnánk persze, hogy „ez Amerika”! És
bár igaz, hogy a halálozás csökkenésének hátterében részben az orvostudomány fejlődése,
a drága, új típusú terápiák, például az immunterápia áll, mégsem ez volt a döntő. A számok
mögé nézve azt látjuk, hogy a csökkenés
legfőbb motorja a tüdőrák-eredetű halálozás
jelentős visszaesése volt, ami egyértelműen a
dohányzás visszaszorulásával és a gyakoribb
szűrővizsgálatokkal magyarázható. Az időben
történő felismerés pedig a vastagbél-, az emlő-,
illetve a prosztatarák esetén is fontos, hiszen
ezek korai stádiumban nagyon is jól kezelhetők.

Tehát itt a bizonyíték, hogy érdemes letenni
a cigarettát és jobban odafigyelni egészségünkre! Persze a dohányzásról nem tudunk
senki helyett sem leszokni, de saját eszközeivel
városunk is tud tenni azért, hogy minél egészségesebb életet élhessünk. Bábolna 2016
óta a kommunális adó alóli mentességgel
„jutalmazza” a szűrővizsgálatokon résztvevő
bábolnai lakosokat. Az elmúlt évben kiadott
630 mentesség azt jelenti, hogy már minden
második adókötelezett részt vett valamilyen
szűrővizsgálaton. Ez jó hír, de ha már szóba
került a Rákellenes világnap, akkor csak biztatni tudjuk a többieket is, hogy minél többen
éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy minél
tovább és minél egészségesebben élhessenek!

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 12:30-16:30
Szerda, péntek: szünnap

Kedd: 8:30-11:30 és 12:30-14:30
Csütörtök: 8:30-12:30 és 13:30-15:00

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.
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Megrendezésre került a II. Bábolnai Katolikus Jótékonysági bál
2020. február 1-jén megtartottuk a II. Bábolnai Katolikus
Bált az Ötösfogat étteremben.

Dr. Szalai Gábor plébános úr köszöntötte a vendégeket, majd
közös imádságra került sor.
Popovics György a megyei közgyűlés elnöke arra utalt, hogy
Bábolna temploma kislétszámú népesség számára épült, de
jelenleg hála Istennek, tele van hívekkel.
Vítéz Kaszál József, mint a bál fővédnöke, a megye székkapitánya a keresztény közösség fontosságáról beszélt.
Dr. Veres Zoltán megyei jegyző pohárköszöntőt mondott. Utalt
rá, hogy mindennapi életünkben legyen része az elmélyült imádságnak és a vígasságnak is. Fontos, hogy mindegyiket úgy tegyük,
hogy ne tévesszük szem elől a végső célunkat.

Ökumenikus Istentisztelet
Bábolnán
2020. január 28-án 17 órai kezdettel a Bábolnai Református
templomban ökumenikus istentisztelet volt. Az istentiszteletet
tartották: Simon Norbert református lelkész, dr. Szalai Gábor
katolikus plébános és Angyal-Cseke Csaba teológus hallgató. A
kis templomban szép számmal összejöttek a hívek. Köszönjük a
szép együttlétet, énekeket, közös imákat!

Bábolna Város Önkormányzata nevében Veresné Szkocsek Mária
köszöntötte a vendégeket és köszönte meg a szervezők munkáját.
Nagyon szép műsorral készültek a Bognár testvérek, köszönjük!
Köszönjük a sok felajánlást! A bál bevételét jótékonysági
célra használjuk fel.
Köszönet a II. Katolikus Jótékonysági bál megrendezéséhez a
támogatásért dr. Horváth Klárának, Veresné Szkocsek Máriának,
illetve az ajándékokért a tombola húzáshoz. Ajándékokat adták:
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, Bábolna Önkormányzati Hivatal, OSI Food Solutions Hungary Kft. Bábolna,
J. H. Ziegler Magyarországi Kft. Bábolna, Horze Hungary Kft.
Lovasbolt Bábolna, Koppendorfer család, Horváth Anikó 100
Ft-os bolt, DIZO-MIX Kft. Árkád Abc, dr. Samu Győző, Helyes
Jenő festőművész Bábolna, Veres Zoltán Bábolna, Czanek János
Takarmánybolt, Gold Autumn Kft. Kínai Nagyáruház, Farmhús
Húsbolt Bábolna, Frézia Virágbolt Tatár Ildikó Bábolna, dr. Faragó
István, Popovics György, vitéz Kaszál József, Főnix Virágbolt
Csicsatka Judit Bábolna, Simonics Péter, Lakatos László, Mária
Gyógyszertár Bábolna, Tóth-Gergely Ilona, Rózsahegyiné Takács
Klára Levendula Drogéria Bábolna, Pál és Horváth Bt. Bábolna,
Zsamil Kft. Műszaki Bolt Bábolna, Gerencsér Istvánné Háztartási
bolt Ács, Landesz Istvánné Virágbolt Ács, Boretta Bt. Bábolna,
Rácz Sándorné, Gergely Lajos.
Támogató jegyet vásároltak: Baracskai Anett, Bódis István, dr.
Fehér Anna, Pauer Jánosné, Márkus István, Szabó Attila, Széles
Imréné, Szabó Ferenc, Szakács Nikoletta, Zábrádi János stb.
Még érkezett ajándék, felajánlás név nélkül. Ha esetleg valakit
kihagytam a felsorolásból, elnézést kérek.
Köszönettel: Gergely Lajosné

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.
−− adásaink menüpontban bármelyik műsorszámunkat megtekintheti akár hónapokra visszamenően
−− képújság menüpontban csatornánkon futó képújságunk tartalmát – hirdetések, közérdekű, óvoda és iskola, egészségügy, sport és televíziónk hírei – nézheti
időkorlátozás nélkül
−− bábolnai újság menüpontban a Bábolnai Fórum című havonta megjelenő
önkormányzati lap számait olvashatja
−− képtár menüpontban bábolnai eseményekről láthat képeket
−− élő adás menüpontban élőben tekintheti meg csatornánkon éppen futó adásunkat
−− dokumentumok menüpontban olyan hirdetéseket, közleményeket helyezünk el,
melyek hosszabb tartalma miatt a képújságba nem férnek el
−− időjárás menüpontban településünk aktuális és várható időjárásáról tájékozódhat
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Labdarúgás – felnőtt focistáink edzőmérkőzések
sorozatával készülnek, cél a felsőházi helyek egyike
Megyei első osztályú labdarúgóink január 14-én heti három
edzéssel kezdték el felkészülésüket a tavaszi szezonra.

Ezt megelőzően azonban meghívást kaptak a győri Magvassy
Mihály Sportcsarnokban rendezett kétnapos XVIII. Alcufer
Kupára, mely egyben a XV. Horváth Ferenc Emléktorna is. A
tornán tizenhat NB II-es, NB III-as és megyei szintű csapat vett
részt. Január 11-én, szombaton csoportjuk 3. helyén végeztek
legényeink, miután 5:0-ra verték a Bágyogszovát együttesét, majd
6:1 arányú vereséget szenvedtek a későbbi tornagyőztes Lipóti
Pékség csapatától, illetve 3:0-ra kaptak ki Pénzügyőr gárdájától.
Vasárnap az alsóházi csoportban folytathatták labdarúgóink. Itt
a Fehérvárcsurgót verték 4:1-re, majd a Mosonmagyaróvár ellen
diadalmaskodtak 2:1 arányban. A két győzelemmel megnyerték
az alsóházi csoportot, így a 9-10. helyért játszottak az Öttevény
csapatával, akiktől 5:0 arányú vereséget szenvedtek, ezzel együttesünk a 10. helyen végzett. A torna első 4 helyezett csapata: 1.
Lipót Pékség SE. 2 Gyirmót FC Győr. 3. Herold Trans Ménfőcsanak.
4. Csorna SE. Józsa Péter edző szerint a torna jó hangulatban,
komoly fizikai terhelés mellett kitűnően szolgálta a felkészülést,
mely után 14-én, kedden már a szabadtéri edzésekkel folytatták
a megkezdett munkát az előttük álló bajnoki mérkőzésekre.
A szabadtéri felkészülést az enyhe téli időjárás is segíti, hiszen

nincsenek komoly mínuszok, sőt, a hónap végén 10-15 fok is
volt. Együttesünk nem vonult a sportcsarnok jótékony melegébe,
továbbra is szabadtéren zajlanak az edzések és a felkészülési
mérkőzések. Nem neveztek a megyei szövetség téli futsal tornájára, mert – mint ahogy azt Józsa Péter vezetőedző elmondta – a
bajnokság nem futsal szabályok szerint, teremben zajlik, hanem
szabadtéren, nagypályán, nagykapura. Ezért legjobb, ha a felkészülés is olyan körülmények között zajlik, mint a tétmérkőzések.
Január 26-án már hazai pályán fogadták a Veszprém megyei
Csetény gárdáját, akiket 6:2 arányban győztek le. Január 29-én
a Gyirmót U19-es csapata ellen léptek pályára idegenben. Az
NB II-es utánpótlás gárda ellen focistáink kitűnően szerepeltek, 2:1-re nyerték a találkozót. Február 2-án már hazai pályán
mérkőztek a Bajcs együttesével, akiknek az a Szabó Attila az
edzője, aki úgy 10 évvel ezelőtt három szezonon keresztül volt
a bábolnai csapat mestere. Ellenük is remekül szerepelt fiatal
együttesünk, őket ha nehezen is de 4:3-ra verték legényeink.
Két új fiatal is bemutatkozott, az egyik az U19-ből most felkerült
Schelb Levente, illetve Krizsán Tibor, aki korábban Nagyigmándon
futballozott, de már fél éve nem játszott.
Csapatunk az 5. helyről várja a megyei bajnoki szezon folytatását, ami február 23-án 14 órakor kezdődik, és éppen a bajnok
aspiráns Tatabánya gárdája érkezik Bábolnára.

Addig is a felkészülés folytatásában
a következő mérkőzéseket játssza
majd felnőtt labdarúgócsapatunk:
•
•
•
•

február 5. szerda 18 óra:
Bábolna – Öttevény (helyszín Bábolna)
február 12. szerda 18 óra:
Bábolna – Gyirmót U18 (helyszín Bábolna)
február 15. szombat 10 óra:
Győri DAC – Bábolna (helyszín Győr)
február 19. szerda 18 óra:
Bábolna – Győrszentiván (helyszín Bábolna)

Teke – két hazai meccs, két vereség
Már januárban elkezdődött az NB I-es tekebajnokság
tavaszi szezonja.

kapta a plusz két pontot. Bábolna SE – Csákánydoroszlói TE
2:6 (3175:3217), ifi 1:3 (942:979).

A 12. fordulóban legényeink a tabella 2. helyén álló Csákánydoroszló együttesét fogadták. A rosszul sikerült őszi szezon formája
még mindig folytatódott. Imre Barnabás ugyan jól kezdett, hiszen
az 579 fa remek eredménynek számít, de társa, Balogh István még
az 500 fát sem tudta megdobni. Hasonlóan formán kívül játszott
Szász László is, akitől korábban megszokhattuk már a 600 fa körüli
teljesítményt, ezúttal csupán 488 sikerült. A többiek átlagosat
dobtak, de mindez kevésnek bizonyult a szintén kevés fát elérő
vendégek ellen. A Horváth Attila, Gregus Máté összetételű ifjúsági csapat is elvesztette mérkőzését, bár csapatpontok alapján
döntetlennel ért véget a találkozó, több ütött fáért az ellenfél

A következő mérkőzést is itthon játszották tekéseink. Február
1-jén a tabellán negyedik helyet elfoglaló Halogy SE látogatott
Bábolnára. Ezúttal a vendégeknek sem ment jól a játék, hiszen
csupán 3 fával dobták túl a 3200-as értéket, a mieink ettől 22
fával maradtak el. Egyedül Imre Barnabás tudott 550 fa felett
dobni, a többiek ismét tudásuk alatt teljesítettek. Pedig fontos
lenne a hazai mérkőzések közül a legtöbbet megnyerni, ráadásul
zömében hazai pályán játszanak tekéseink. Jelenlegi cél már nem
a tabellán elfoglalt jobb helyek egyikének megszerzése, hanem
a bentmaradás. Bábolna SE – Halogy SE 2:6 (3181:3203), ifi
1:3 (833:944).
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Téli utánpótlás futsal bajnokság

– februárban játszanak majd esélyesebb csapataink
Több korosztályban már befejeződött, másoknál még zajlik
a Magyar Labdarúgó Szövetség
Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága által minden évben kiírt
téli utánpótlás futsal bajnokság.

Az U16-os gárda
Csongrádi Péter, a Bábolna SE utánpótlását koordináló edző lapunknak elmondta,
minden korosztályban indítottak csapatot. Az U7 és U9-es focisták viszont még
nem versenyeznek, számukra a Bozsik
program téli rendezvényei nyújtanak

lehetőséget az edzéseken kívüli, a körzet
más csapatai elleni játékra.
Az U11-es gárda hazai pályán játszott a
selejtezők során. A Környe, a Kecskéd és
az Ete elleni meccsüket is megnyerték, így
veretlenül jutottak a középdöntőbe. Itt
már a Komárom, a Dorog és a Felsőgalla
voltak ellenfeleik, és egy győzelmükkel
a harmadik helyen fejezték be a tornát,
nem jutottak a döntőbe.
Az U16-os korosztályban a téli bajnokságra sikerült összeverbuválni annyi
fiatalt, akikkel nevezni tudtak – annak
ellenére, hogy a szabadtéri, nagypályás bajnokságban nem szerepelnek.
A selejtezőket egy csoportban két nap
alatt bonyolították le. Az ácsi fordulóban
nem sikerült pontot szerezni, viszont
két játékos megsérült, akik vasárnap
hiányoztak a csapatból. Ennek ellenére
az Ete ellen döntetlent játszottak a fiúk,
ezzel sikerült egy pontot elérni, viszont a
középdöntőig már nem jutottak el.
Az U19-esek selejtezői is a sok csapat
miatt két naposra nyúltak. Két mérkőzést

játszottak Bábolnán, kettőt pedig Ácson.
Öt résztvevő közül a Nagyigmándot és az
Etét sikerült legyőzniük, viszont vereséget szenvedtek Mocsától és Komáromtól,
így nem jutottak a középdöntőbe.
Az U14-es korosztály februárban játszik
majd. Érdekesség, hogy három csapattal
vesznek részt a bajnokságban, csapatonként 10 fővel, köszönhetően többek közt
a tárkányiakkal történt fúziónak. Tőlük jó
eredményeket vár Csongrádi Péter, ahogy
az U15-ös lányoktól is, akik hazai pályán
mérkőznek majd első körben a Dorog és
a Fortuna együtteseivel.
A bajnokságban néhány együttes
kiemelkedik, ilyen a Komárom, a Dorog,
vagy a Tatabánya. A bábolnai szakvezető
szerint nem szerencsés NB-s utánpótlás
csapatokat megyeiek ellen versenyeztetni, mert azokban a csoportokban, ahol
ők ott vannak, legtöbb esetben másoknak
esélyük sincs továbbjutni. Mindenesetre
jó tapasztalat a gyerekeknek magasabb
szinten játszó focistákkal is találkozni.

Ákos álma teljesülni látszik

– a gokart már megvan, tavasszal jöhetnek az eredmények

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk a bábolnai Varga Ákos
rendkívüli tehetségéről, mely a
gokart-versenyzésben teljesedik ki.
Alig ült be a járműbe, gyorsan jöttek
a jobbnál jobb versenyeredmények,
győzelmek, ami a 10 éves fiú rátermettségét bizonyította, melyhez
szorgalom, kitartás és jó értelemben
vett fanatizmus is társul.

A versenyeken először elektromos
gokarttal indult, amit egyesülete, a

Willisits Team biztosított, majd Ákos
kipróbálta a robbanómotoros gépet is,
amiben szintén sikereket ért el. Egy ilyen
jármű bérlése hosszú távon nem jó megoldás, ezért felmerült a gondolat, hogy
saját járművel versenyezzen. Ez viszont
a család számára túl nagy falat lett volna,
hiszen egy ilyen versenygép ára meghaladja az egymillió forintot is. A család
támogatási kérelemmel fordult Bábolna
Város Önkormányzatához, melyre a képviselők nyitottak voltak, végül 1.200.000,Ft-tal támogatta az önkormányzat az ifjú
autóversenyzőt.
A gokart december 29-én meg is
érkezett a család és Ákos legnagyobb
örömére. Varga Zoltán, Ákos édesapja
autóvillamossági műszerész és jártas
az autószerelésben is, így saját kezűleg
rakták össze a darabokban érkezett járművet. A 60 köbcentis, 6 lóerős gokartot hamarosan kipróbálták, és Ákos

elmondása szerint 90 km/óra sebességet is elért vele. A csúcstechnológiás
gép nem nélkülözi az elektronikát sem,
a központi egységben a telemetria is
helyet kapott, ami a Foma 1-es rajongók
számára ismerős lehet.
A 2020-as szezonban április közepétől
október közepéig nemzetközi megmérettetéseken indul Bábolna gokartosa.
Ezeken a versenyeken 40, 50, 60 fős
mezőny indul, ellentétben a magyar
bajnoki futamokkal, ahol mindössze 10
fő volt az egyes futamok résztvevőinek
száma. Ákosnak ehhez a sűrű mezőnyhöz
kell hozzászoknia – lelkileg és fizikailag
egyaránt. Részt vesznek a szlovák bajnokságban, melynek futamait jórészt
Dunaszerdahelyen, a Szlovákia Ringen
bonyolítják le, illetve a Morva Kupa futamain, valamint az ausztriai Bruckban rója
majd a köröket Ákos.
www.btv.hu

19

2020. február

BÁBOLNAI FÓRUM

Sakkfesztivál töretlen sikerrel
Január 25-én a 28. sakkfesztivál tért vissza városunkba
Bierbauer Imre szervezésében.

A bábolnai verseny családias hangulatú, lényege, hogy kedvet
csináljon a sakkhoz és a játék öröme legyen a mozgatórugó.
Három bábolnai fiatal játszott a helyi mezőnyből. Szabó Szelli
a felsős lány kategóriában harmadik helyen végzett, ő harmadszorra vesz részt a bábolnai sakkfesztiválon. Hanaszek Tamás a
felsősöknél a legeredményesebb bábolnai címet érdemelte ki.
Óvodás kora óta foglalkoztatja a sportág. Tavaly még szakkörös
volt, hetente két alkalommal is tréningezte magát. Korábban is
voltak sikerei, amely most sem maradt el.

A Bábolnai Általános Iskola adott helyet idén is a hagyományos
eseménynek, mely a felszabadult játékra adott alkalmat. A szervező elmondása szerint, egyre több sakkvezetőt vesztettek el,
többen pedig elhagyták ezt a szép szellemi sportágat, ezért
az idei megmérettetésre a korábbinál kevesebben érkeztek.
Bierbauer Imre szervező így is elégedett lehet, mert kiváló
viadalokat vívtak a résztvevők a fekete-fehér táblán. Tatáról,
Tatabányáról, Komáromból, Esztergomból, Almásfüzitőről is
érkeztek megyénkből a bábolnai találkozóra.

A felnőttek közül Márkus József eredménye emelkedett ki, aki
napjainkban is aktív sakkozó. A nyugdíjas játékos harmadik
helyezett lett.

A Bábolnai Sakkfesztivál egy olyan verseny, ahol a kezdők is
kipróbálhatják magukat, nekik ugyanis sikereket és minden
alkalommal sportszerű játékot ígér. Az eddigiekben megszokott kategóriákat most is meghirdették, így számos lehetőség
mutatkozott az egyes korosztályok számára, hiszen ezeket
szétbontották. A lányokat és a fiúkat is külön díjazták. A középiskolás kategória maradt el egyedül, de akadtak, akik RAPID csoportban indulhattak. Népes mezőny volt a felsős fiúk és lányok
kategóriája, de szép számmal voltak a felnőttek, a nyugdíjasok
körében pedig a régi motorosokat köszönthette a szervező.

Bierbauer Imre elmondta, korosztályukból hasonló garnitúra
nemigen van, de ők még kitartóak és szeretik a sakkot. Ki-ki a
maga lehetőségeihez mérten most is megtesz a sportágért
mindent…
Bierbauer Imre elmondta, a szakkör már nem működik, de
szerencsére így is akadt Bábolnán, aki foglalkozzon komolyabban is a sakkal. A szervező azt ígérte, hogy amennyiben lesz
elég ereje és lesznek segítői, szponzorai – akiknek nagyon
hálás – akkor jövőre is a táblák mellé invitálja a szellemi sportág
versenyre kész művelőit.
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