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Mackóvendégek az ablakban
Plüssmackók vendégeskedtek a bábolnai könyvtár ablakaiban februárban. A játékos, és a járványhelyzetre is
kiválóan reagáló tárlatot Katona Mária Anita, Horváthné
Berkes Bianka és Hajnal Dóra hozták létre azzal a céllal,
hogy említést kapjon a medvés néphagyomány még akkor
is, ha a rendezvények megtartásáról le kell mondaniuk.

Több mint 140 plüssmackó érkezett a könyvtárba a komáromi
Varga Nagy Zsófia gyűjteményéből, aki a gyerekek örömére gondolva önzetlenül bocsátotta az intézmény részére kedves gyűjteményének darabjait. Zsófi évek óta szenvedélyes gyűjtő, számára
egy plüssmackó valódi kinccsel ér fel. Mackóit jeles napokra, családi
eseményekre kapta főképp családtagjaitól, barátaitól és olyan
ismerősöktől, akik felfigyeltek a mackók iránti elkötelezettségére.
Több kiállítása is volt már nagyközönség előtt, hiszen a garázsában tárolt több mint ötszáz mackó olykor kikívánkozik a zárt falak
közül. A kiállító kedvenc hónapja bizonyára a február, amikor sokan
emlegetik fel az időjós medvét, ami tudjuk, akár már az árnyékától
is megijed… Ilyenkor azonban útra kelnek a macik, hogy örömet
okozzanak sok-sok gyerkőcnek, kicsinek és nagynak egyaránt.
A bábolnai könyvtár ablakaiban több hétig ücsörögtek a
különböző színű és méretű, fajtájú medveségek: kicsik, nagyok,
barnák, feketék, jegesek és pandák.
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A könyvtár munkatársai elmondták: örömteli volt látniuk, hogy
gyakran keresték fel bábolnaiak az ablakkiállítást, sokan fürkészték a díszes bundás társaságot az utcáról. Aki az épület mellett
elhaladt, bizonyára elmosolyodott a kedves macisereg látványán.
A kiállítás híre messzire eljutott, hiszen még az RTL is műsorra
tűzte az ablakkiállítás kiváló ötletét, valamint Zsófit is megkeresték, hogy a televízió képernyőjén országnak-világnak megmutassák az érdekes gyűjtőszenvedélyt és annak csodás
eredményét.
A mackókiállítást a Százszorszép Óvodások is megtekintették,
hiszen őket is csalogatták a szervezők. Ez alkalommal a gyűjtő,
Varga Nagy Zsófia személyesen is megnézte medvéinek ideiglenes otthonát, ő is lejött, hogy beszéljen mackóiról a bábolnai
gyermekeknek. Az óvodások a kiállításról maradandó élményekkel és ajándék színezőkkel térhettek vissza óvodájukba.
A könyvtár munkatársai nem csüggednek, hiszen a járványhelyzetben is igyekeznek kifundálni olyan megoldásokat, amelyekkel elérhető, hogy értéket, látnivalót, hasznos információkat
és kulturális tartalmat közvetítsenek a bábolnai lakosságnak.
Ez a mackókiállítás is ezt a célt szolgálta, mellyel valóban
sokaknak okozhattak örömet.
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Önkormányzati híradó
Rendhagyó módon tartja a képviselő-testület idei üléseit, ugyanis a
veszélyhelyzetben a polgármester
hozza meg a határozatokat.
Ezt megelőzően azonban dr. Horváth Klára
polgármester minden esetben egyeztet konzultációs formában a képviselőkkel, külső bizottsági tagokkal. Ezen megbeszélésen elhangzott
vélemények, észrevételek alapján készülnek el
a polgármesteri határozatok. Január 28-án és
február 15-én is volt ilyen konzultációs ülés
annak érdekében, hogy a járványhelyzetben is
zökkenőmentesen menjen az élet a településen.
Mindkét ülés keretében szó volt a két ülés
között történt eseményekről, a meghozott
polgármesteri határozatokról, valamint a napirendi pontokról, melyek közül éppen a költségvetés megalkotása volt a legkardinálisabb.
Január végén a költségvetési tervszámokat
a helyi intézmények, valamint az óvodában
a szülői szervezetben is megismerhették a
bölcsődére és az óvodára vonatkozó adatokkal.
A költségvetési főösszeg 1 milliárd 952 millió
545 ezer 287 forint, mely összeg állami támogatásokból, megtakarításokból, valamint az adóbevételekből áll össze. (A gépjárműadót ebben
az évben már a NAV szedi be, ez fontos változás)
Működési bevételekkel is tervezett az önkormányzat, illetve különböző támogatásokkal.
Kiadások tekintetében az intézményeket a korábbi
évekhez hasonlóan megfelelően tudja működtetni az önkormányzat, melyekben számoltak a
jogszabályokban előírt béremelésekkel, soros
lépésekkel, jubileumi jutalmakkal is. A korábbi
havi ezer forintos számlavezetési díjat, valamint
a 8 ezer forintos kafateria összeget beépítették az
alapbérbe minden intézmény esetében.
Tervezett a város a civil szervezetek támogatásával, valamint az intézményi felújítási összegeket
is tisztázták. Tervezték a pályázati önrészeket is. A
fürdő esetében 55 millió forint működési támogatás átadásáról szólt határozat, valamint a Bábolna
Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont berkeiben működtetett Helytörténeti Gyűjtemény
felújtására 2 millió forint került elkülönítésre a
büdzsében, miután az épület állapota megkívánja
a felújítást. Készül az Integrált Városfejlesztési Stratégia, a belvízrendezési tanulmányterv, kiépül a
Szabadidőközpont villlámvédelmi rendszere, és
a költségvetésben nevesítették a Kajánd pusztai
vastalanító berendezés kivitelezését is, ez utóbbit
27 millió forintos összegben.
Az önkormányzati tartalékot is meghatározták
a büdzsében, ez a pályázati összegekhez ad lehetőséget. Köztudott, hogy több évre szóló kötelezettvállalása van a városnak a fürdő kivitelezéshez felvett kölcsön okán, melyhez a kormány 250
millió forint hitelcsökkentő támogatást nyújtott
Bábolnának. Ezt az összeget kimondottan csak
erre a célra használhatja a település.

Sor került a polgármesteri hivatal beszámolójára Bacsárdi József előterjesztésében, aki az
átfogó anyag mellé a különböző gazdálkodási
egységek tekintetében összegezte az adóhatósági iroda által kimutatott adótételeket is. A
hivatal tavaly is jelentős munkát végzett, ezért
méltán mondott köszönetet a jegyző.
Elfogadta a grémium Hajnal Dóra, a
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és
Sportközpont vezetője által összeállított 2020.
évi beszámolót, valamint az intézmény és a
város programtervét. Egyelőre a programterv
a virtuális térben bonyolódik.
Tárgyalták és elfogadták a Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét,
a nyári szünet 2021. augusztus 2-tól augusztus
19-ig tart, a helyettesítő intézmény ebben az
időszakban a Bóbita Óvoda Banán.
Foglalkoztak a 2021. évi közbeszerzési és statisztikai összegzéssel is, mind az önkormányzat,
mind pedig a Városgazda Kft. esetében.
Szó esett az önkormányzati bérlakásokról szóló
jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámolóról.
Elbírálták a Termelj otthon mozgalom vetőmagcsomag pályázatát, mely lehetőségre öt fő
adott be igényt. A testület úgy döntött, hogy
meghosszabbítja az igénylés határidejét, így
aki még március elején jelentkezik, annak
biztosít csomagot a városvezetés.
Elhelyezésre került egy sütőolaj gyűjtőkonténer,
melyhez a grémium áldását adta. Az önkormányzat vezetése azt reméli, hogy a fáradt olaj ezáltal
környezetbarát módon kerül el a háztartásokból.
A megnövekedett személyforgalom miatt
került sor forgalomszámlálásra az Ölbői
úton és a Wesselényi utcában a testület

jóváhagyásával. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében véleményezték a Mészáros
utcai, valamint a Petőfi utcai bokormentesítést
az út jobb beláthatósága miatt.
Az Egyebek napirendben csapadékvízelvezetési problémákkal foglalkoztak. A Széchenyi
lakótelep kért területhasználati engedélyt,
hogy az épület mögött parkolókat alakítsanak
ki, melyhez hozzájárult a testület.
A fürdővezetésben is változás várható,
hiszen közös megegyezéssel távozott az eddigi
vezető március 6-ával. Az önkormányzat foglalkozik az igazgatói munkakör betöltésével.
A rendkívüli testületi ülésen januárban
foglalkozott a grémium új építési telkek kialakításával, új út megnyitásával egyidejűleg a
Rózsaerdei út feletti részen. Első ütemben hat
telek kimérésére és közművesítésére kerül sor.
Változás a művelődési intézménynél, hogy
közös megegyezéssel megszűnt Sebestyén Szabolcs kulturális menedzser munkaviszonya, kinek
feladatait munkatársai vették át, az intézményhez pedig egy állami finanszírozású alkalmazott
került: Horváthné Berkes Bianka személyében.
Az aljegyző személye is megváltozott, hiszen
Dobsa Judit aljegyző munkaviszonya is megszűnt közös megegyezéssel. Ő eddig Banán
látta el a közigazgatási feladatait, az új aljegyzőt pályázati úton választja ki a városvezetés.
Dr. Horváth Klára polgármester felhívta a
figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzet miatt
csupán konzultációs ülésekre kerülhet sor,
melyen polgármesteri határozatok születnek.
A grémium azonban igyekszik tanácsaival,
véleményeivel segíteni a városvezetési munkát.
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Márciusban is konzultációs
ülésre került sor
Dr. Horváth Klára, Bábolna város polgármestere összefoglalta a március elsején tartott rendkívüli konzultációs képviselő-testületi ülés nyolc napirendi pontját,
melyek közt a rendőri beavatkozást igénylő esetek
beszámolója volt az első.
Januárban 64 közlekedési szabálysértésről számoltak be, és 1 millió
398 ezer forint összegű bírságot szabtak ki Bábolnán. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat.
A járványhelyzet folyamatosan változik, a betegszám sajnálatos módon emelkedik településünkön is. A Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde is üzemel, a zavartalan működés, a gyerekek
és a pedagógusok, óvodai alkalmazottak egészsége érdekében
folyamatos tesztekkel szűrik ki az esetleges megbetegedéseket. Jelenleg egy dolgozó felelősen házi karanténba szorult a
megbetegedés miatt. Az idősek klubjában egy gondozó szintén
koronavírus fertőzött lett, ezért az intézmény az intézkedés vis�szavonásáig nem fogad gondozottat.
Március elsején digitális tanrendbe szorult az általános iskola
összes osztálya március tizedikéig. Dr. Horváth Klára arra kéri a
szülőket, hogy azokban a családokban, ahol koronavírusos megbetegedés van, ne vigyék gyermekeiket óvodába, bölcsődébe.
Egyben arra kérik a lakosságot, hogy mihamarabb regisztráljanak a vírus elleni oltásra a megfelelő átoltottsági szint és a
gyorsabb feloldás érdekében.
A Bábolna Strand és Termálfürdő működtetéséhez szükséges
pályázati kiírások tudomásul vételére került sor. A képviselő-testület megegyezett abban, hogy egy szakértő cég üzemeltesse
a strandot a Városgazda Kft. -n keresztül. A fürdő a járványügyi
korlátozások feloldásával üzemeltethető.
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A bábolnai alapfokú művészetoktatási intézmény tevékenységére irányuló megkereséseket tárgyalta a képviselő-testület.
Bábolna város és a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola között
2016-ban kötődött szerződés ötéves együttműködésre, miszerint az önkormányzat ingyenesen, térítésmentesen biztosítja a
tantermeket, sem bérleti díjat, sem rezsiköltséget nem kell fizetniük, ezenfelül az önkormányzat 2 millió 500 ezer forint pénzbeli
támogatást is ad, a 2020/2021-es tanévben 5 millió forintot. A
szerződés a 2021-es tanév végéig van érvényben. Az önkormányzati hivatal egy olyan művészeti iskolát talált, ami ajánlatot tett
iskola nyitására Bábolnán kizárólag ingyenes helyiséghasználat és
rezsiköltségek Önkormányzat általi finanszírozása mellett pénzbeli támogatás nélkül. Az Önkormányzat döntése szerint lehetőséget biztosít a Ritmus Művészeti Iskola fenntartói – elismerve a
településen végzett 25 éves művészeti munkájukat -, és a szülők
részére – akik segíteni kívánják akár magasabb tandíjakkal vagy
esetleg gyűjtéssel az iskolát -, hogy eldöntsék a fenti feltételekkel
is nyitottak-e a zeneiskola működtetésére. Bármely zeneiskola is
kerüljön választásra az előző szerződés feltételeivel fog működni
pénzbeli támogatás nyújtása nélkül.
A Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna Kft. második
negyedévi működéséről is zajlottak tárgyalások. Még egy
negyedévre meghosszabbítják a szakellátásokra vonatkozó
szerződésüket március 31-től június 30-ig annak érdekében,
hogy a szakellátások továbbra is biztosítottak legyenek Bábolnán, hogy a bábolnai lakosoknak ne kelljen az orvosi ellátásért
másik településre utazni. Dr. Nagy Lehel Csaba igazgató főorvos
vállalta, hogy tájékoztatja a lakosságot március második felében
a televízió képernyőjén keresztűl.
A Római Katolikus Plébánia támogatásáról beszélt a testület.
A római katolikus templom felújítására szeretnének támogatást
kérni. A képviselő-testület úgy szavazott, hogy a költségvetésben
megszavazott összeget adja csupán a felújítás céljából, miután
kb. 5 évvel ezelőtt mintegy 1,5 millió forint támogatást adott a
templom felújításához szükséges tervek elkészítésére.
Építési telkek kialakításáról is tárgyaltak. Az Ácsi út irányában
új utca nyílik a Rózsaerdei út felett, melyen kb. 30 építési telek
vásárolható meg. Az önkormányzati hivatalban lehet érdeklődni
a telkek igénybevétele ügyében.
Mint elhangzott: a Szabadidőparkban található Csónakház
bérlője szeretné hamarabb bérbe venni a csónakházat, ehhez a
képviselő-testület hozzájárult, de a járványügyi szabályok betartásával üzemelhet egyelőre.
A korábbi aljegyző távozását követően pályázatot írt ki a városvezetés a feladatok ellátására, mely pályázatra négy jelentkező
érkezett. Közülük egy tapasztalt, húsz éves rutinnal rendelkező
hölgy került kiválasztásra.
A közösségi rendezvények ügye szinte minden alkalommal
felmerül, hiszen november óta ezek központi szigorítás értelmében elmaradnak. Egyelőre a márciusi rendezvények internetes
felületen kerülnek megtartásra.
Záró témaként került elő a szúnyoggyérítés és a faültetés igénye.
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A járvány harmadik hullámában
– a háziorvosok oltanak Bábolnán is
Számos európai országhoz hasonlóan hazánkat is elérte a
járvány harmadik hulláma.

Lapunkban konkrét számokat nem érdemes közölni, mert azok napról
napra változnak, ezért mire újságunk megjelenik, már a korábban
leírtak elveszítik aktualitásukat.
A járvány jelenlegi szakaszában talán a legfontosabb a védőoltások
kérdése. Február 28-ig körülbelül 564 ezer fő kapott oltást, közülük 245
ezren már a második vakcinájukat is megkapták.
A nyugati vakcinákból - Pfizer, Moderna, Astra Zeneca - eddig 19,7 millió
adagot kötött le a Magyar Állam több tízmilliárd forint értékben különböző gyártóknál. A nyugati vakcinákon túl 2,5 millió ember oltásához elég
kínai Sinopharm oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban. Az első
550 ezer adagos kínai vakcina-szállítmány már megérkezett Magyarországra, amely 275 ezer ember oltását teszi lehetővé. Oroszországból 1
millió ember oltására elég Szputnyik-vakcinát várnak 3 hónap alatt. Az
első, 20 ezer oltására elég szállítmány február elején meg is érkezett, és a
regisztrált 60 év felettiek oltására felhasználták a megyei kórházak
oltópontjain. Február 22-én este újabb 100 ezer ember oltásához elég
vakcinát kapott Magyarország, amelyet az NNK ezúttal is megvizsgál.
Az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők, az ő kampányszerű oltásuk lezárult, de a második körös oltások folytatódnak és
természetesen azokat az egészségügyben dolgozókat is még beoltják,
akik most jelentkeznek oltásért a kórházi oltópontokon.
Második körben az idősotthonok és a bentlakásos szociális intézmények oltását végezték el. Eddig összesen 84 ezren éltek az oltás
lehetőségével, többségük már a második oltását is megkapta. Azok az
idősek vagy szociális dolgozók, akik eddig nem éltek az oltás lehetőségével, de meggondolják magukat, az intézmény vezetésénél jelezhetik
e szándékukat. Azokba az intézményekbe, ahol a járványügyi helyzet
eddig nem tette lehetővé az oltást, az oltócsapatok visszatérnek.
Harmadik körben, február első hetében elkezdődött a védőoltásra
regisztrált legidősebbek oltása kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál. Erre már használták a Pfizer és a Szputnyik- vakcinákat is, február
24-től pedig már a kínai Sinopharm vakcinával oltanak a háziorvosok.
Negyedik körben, február 11-én megkezdődött és jelenleg is tart a 60
év alatti krónikus betegek oltása is. Erre az Astra Zeneca vakcinát használják, amellyel a jelenlegi előírások szerint csak 60 év alatt lehet oltani.
A mostani oltási szakaszban a háziorvosok értesítik az oltandókat az
oltás pontos helyéről és időpontjáról. Az előre egyeztetett időpontra
fontos a pontos érkezés, hogy a csoportosulást, a tumultust elkerüljék. A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak

listáját heti frissítéssel kapják meg. Mindenki sorra fog kerülni, aki
online vagy postán regisztrált.
A különböző vírusmutánsok egész Európában és már a magyar
városokban is gyorsan terjednek, több embert megfertőztek és növelik
a betegek számát. Elismert orvosok, egészségügyi szakemberek, virológusok bíztatják a lakosságot a védőoltáshoz szükséges regisztrációra,
melyet bárki megtehet a www.vakcinainfo.gov.hu weboldalon. Mint
mondják, a védőoltás életet ment, minden vakcina jobb a vírusnál.
forrás: koronavirus.gov.hu
Bábolnán az országos rendszernek megfelelően az egészségügyben
dolgozók után az idősotthon lakóit oltották. A Derű Háza idősotthonba
január 29-én Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető, a megyei
oltócsoport vezetője adta át a vakcinákat az intézmény vezetőjének.
Két oltócsapat is érkezett a helyszínre, akik orvosi felügyelet mellett
oltották az időseket. A Pfizer vakcináját 57 lakó és 20 dolgozó kapta
meg. A teljes védettséghez szükséges második adag oltást is megkapták az idősotthon lakói, ezt február 19-én adták be nekik.
Két háziorvosra hárul Bábolnán a koronavírus elleni védőoltások
beadása a helyiek számára. Dr. Tóth Beáta és dr. Fatán István február
közepe óta saját rendelési idejében igyekszik teljesíteni a bábolnai regisztráltak vakcinázását. Ők is sok nehézséggel szembesülnek mind adminisztrációs, mind pedig tájékoztatási szempontból. Az egyik legkomolyabb
problémát az okozza, hogy szinte extrém-rövid idő áll rendelkezésükre a
vakcinák darabszámának heti megismerése és a listán szereplő oltandók
értesíthetősége között. Ez gyakran nehezen megoldható koordinációs
feladatot ró rájuk, az értesítések, telefonálgatások sok időt igényelnek, a
páciensekkel való egyeztetéshez és kommunikációhoz komoly türelemre
van szükség. Mindemellett egy többszintű adminisztrációs kötelezettség
is bonyolítja az oltási rendszer végrehajtását. Mindeközben a betegrendelés sem szünetel, a háziorvosokhoz nap mint nap érkeznek a páciensek
különböző panaszokkal, amelyek ellátásra szorulnak.
Február végéig a bábolnai háziorvosok Moderna vakcinából 20,
Astra Zeneca oltóanyagból 20 főt oltottak be, a Pfizer oltóanyagát
60-an kapták meg, a Sinopharm kínai vakcinából 83 fő 60 év feletti
lakos részesült. A komáromi és a tatabányai oltópontra - ahol a Pfizer
vakcinát idős krónikus betegeknek, illetve az orosz Szputnyik vakcinát
oltották – 6 bábolnai lakost küldhettek a központi listák alapján.
A vakcinázás zajlik tovább, remélhetőleg a fennakadások, a problémák megoldódnak, és a tömeges oltásokra is lehetőség nyílik.

Tisztelt lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal személyes
ügyfélfogadása rendkívüli halaszthatatlan ügy személyes
intézésének esetét kivéve határozatlan ideig szünetel.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy ügyeiket telefonon
(központi szám: 06-34/568-000), ügyfélkapun, vagy
e-mailben intézzék (központi e-mail: info@babolna.hu).
Együttműködésüket és megértésüket ezúton
köszönjük, vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: dr. Bacsárdi József jegyző
www.btv.hu

5

2021. március

BÁBOLNAI FÓRUM

Mi történt eddig járványhelyzet ügyben?
Folyamatosan változik a helyzet…
Február 24-én tette közzé a BTV azt a polgármesteri összefoglalót
hírcsatornáján, amelyben a polgármester, dr. Horváth Klára még
egy viszonylagos stabil helyzetet tud leírni járványhelyzet ügyében.
Bábolnát ekkor még nem érintette komolyabb megbetegedés, alig-alig
bukkantak egy-egy megbetegedésre. Az intézményeknél is fokozatosan
odafigyeltek a távolságtartásra és maszkhasználatra, egyéb szigorítások
betartására. A Derű Háza idősotthonban ekkor kaphatták meg oltásaikat
mind a gondozónők, mind az ellátottak, akik ezáltal már örülhettek a
védettségnek. Dr. Horváth Klára is nyomatékosította: kérje mindenki
az oltást, mert ez adhat védettséget. A nyolcvan év feletti időseket
folyamatosan hívták oltásra a szőnyi Selye János Kórházba. A hatvan év
alattiak oltása is megkezdődött a helyi alapellátó orvosok segítségével.
Februárban még fokozottabban figyeltük az eseményeket, ugyanis
a környező településekről sokkal rosszabb hírek érkeztek. A Bábolnai
Százszorszép Óvoda ekkor még zavartalanul működhetett, szépen
alkalmazva a szabályokat, odafigyelve a fertőtlenítésre. Az időseket
ellátó intézményekben a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ berkeiben is zavartalanul haladt a munka, a közösség még a hónap elején
összejárt. Nagy vállalás részükről az ebédek kiszállítása, a tanyagondnoki feladatok ellátása fontos szegmense munkájuknak. Az ebédre
vonatkozó igény egyébként is növekedett az elmúlt időszakban.
A járvány harmadik hullámának súlyosbodása miatt a
kormány március 8-tól a korábbi szabályozások mellett újabb
szigorító intézkedéseket vezetett be:
• az óvodák, általános iskolák április 7-ig bezárnak, a
középiskolákban és a felsőoktatásban a digitális oktatás
fennmarad
• az üzletek március 8. és március 22. között
két hétre bezárnak, kivéve:
a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek
b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és
higiéniai papírterméket árusító) üzletek,

Folyamatosan pályázik a Város
Idősbarát cím elnyerésére adta be pályázatát Bábolna a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzathoz, melyben tavasszal
születhet döntés és több kiváltságot hozhat Bábolnának.
A Belügyminisztérium felé megismételték a pályázatot a Petőfi és a
Mérleg utca felújítására, de folyamatosan figyelik a lehetőséget, hogy az
Akácfa út bitumenezését is meg tudják oldani. Jelentős előrelépés, hogy
a csapadékvíz elvezetés megoldódjon: beadtak egy több mint 500 millió
forintos összegű pályázatot a Zrínyi, Móra, Dózsa utcák belvízelvezetési
problémáinak megoldására, javítására, ahol betonlapokkal burkolt nyílt
árkokat igyekeznek kialakítani.
A gépkocsibeállókat is kivitelezi a város, melyről megfelelően tájékoztat a
hivatal levélben, utcagyűlések formájában. A pályázatot azonban csak február
végén adta be a városvezetés, így több információ erről még nem tudható.
A Kardirex Egészégügyi Központ épületében a gyermekorvosi rendelő és
a védőnő helyének felújítására kerülhet majd sor, a vizesblokkok megújulnak, festés és burkolatjavítás történhet majd ugyancsak pályázati forrásból.
A tanuszoda ügyében a Minisztériumban tárgyalt dr. Horváth Klára,
miután többször is kapott ígérvényt, miszerint ebben a félévben sor
kerül a bábolnai tanuszoda kiemelésére, és megindulhat az új létesítmény tervezése, majd kivitelezése.
6

www.btv.hu

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (így
különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és
eszközöket árusító üzletek), ide nem értve a főtevékenységként
szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet
d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
e) a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő
üzletet és a vágóhidat,
f) a kertészeti árudák, a faiskolák,
g) a piacok, a helyi termelői piacok, az ott található, kötelezően
bezárt üzletek kivételével,
h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletek, az állatgyógyszertárak,
i) az üzemanyagtöltő állomások,
j) a nemzeti dohányboltok
k) az újságosok.
• március 8. és március 22. között minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet
• a szabadtéri sporttevékenység és a
munkavégzés lehetséges
• a maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező
• szigorodik a határvédelem
• a kormány kiterjeszti a bértámogatást
minden, a bezárással érintett területre.
A nyitás ütemezetten indul március 22-én.
A Százszorszép Óvoda és Bölcsőde bezárt, az önkormányzat intézménye március 16-tól biztosít gyermekfelügyeletet.
Amint azt február végén az autópálya felől Bábolnára érkezők, vagy
Bábolnáról távozók tapasztalhatták, a Lobkowitz-erdő bejárójától
közel 1 km hosszan motorfűrészek és ágdaráló zaja keveredett az
autók motorjának morajlásával. A bejáró szolgalmi útnál nemrég felépült üzemi terület és a környező földek tulajdonosa Bábolna Város
Önkormányzatával egyeztetve a szintén tulajdonát képező fenyőfák,
bokrok és cserjék elszáradt ágainak levágásán dolgozott. Egyidejűleg
kivágták azokat a növényeket is, melyek már élettelennek bizonyultak.
A levágott ágak ledarálását az önkormányzat közmunkásai végezték,
a mulcsolásra nem alkalmasakat pedig a vállalkozó a katasztrófavédelem engedélyével, arra kijelölt saját, biztonságos területén elégette.
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Kormányzati támogatás a fürdő hitelének törlesztéséhez
A Belügyminisztérium a gazdaságvédelmi programok
előirányzatból a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból 250 millió forint vissza nem térítendő
támogatást adott Bábolna Város Önkormányzatának.
A támogatást kizárólag a strandfürdő beruházás megvalósításához
nyújtott 1,2 milliárd forint éven túli futamidejű kölcsöntartozás rendezés megvalósítása érdekében használhatja fel az önkormányzat.
A kapott támogatás fedezetet nyújt a 2021-ben esedékes 120
millió forintos tőketörlesztésre, előtörlesztésre kerül a 2022. évi
120 millió forint tőketörlesztés, továbbá a 2021. évi 19 990 150 Ft
kamatfizetési kötelezettségből is 10 millió forintra.
A támogatást 2020. december 30-án utalták Bábolna Város
Önkormányzat számlájára.

Ismét nappal viszik
el a hulladékot

Ebösszeírás –
Tisztelt bábolnai ebtartók!

Ahogy azt a Bábolnán élők megtapasztalhatták, február
1-jétől ismét a régi rend szerint, nappal szállítják el a
háztartásokban keletkezett hulladékot. Mindezekről az
önkormányzat és a Bábolnai Televízió is online felületein
igyekezett tájékoztatni a lakosságot.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal az ebrendészeti feladatai
ellátása érdekében Bábolna város közigazgatási területén
tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2021. február
1. és 2021. március 15. között ebösszeírást végez.

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint
megvizsgálták a működési területükhöz tartozó 112 településen
korábban, 2020 október 5-én bevezetett éjszakai hulladékgazdálkodás tapasztalatait. Megállapították, hogy az éjszakai hulladékszállítás járt ugyan előnyökkel, de a felmerült hátrányok – többek
között a lakosság egy része által kifogásolt zavaró éjszakai zajhatás
– miatt a hulladékszállítás e rendjét nem indokolt fenntartani.
A fentiek miatt a hulladékgazdálkodás rendje 2021. február
1-jétől visszaállt a nappali órákban történő hulladékszállításra
– beleértve az ingatlanoknál történő ürítést és a hulladékgyűjtő
szigetek edényeinek ürítését is.
A szolgáltató kéri, hogy az ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket mind a lakosság, mind pedig a közületi ügyfelek járatnapon reggel 6 óráig a járat útvonala mentén, jól látható helyre, a
forgalmat nem akadályozó módon helyezzék ki.

A hulladékszállítás rendje 2021. március
és április hónapban Bábolnán
• Bio hulladék: március 15.; március 22.; március 29.; április 5.;
április 12.; április 19.; április 26.; május 3.; május 10.
• Maradék hulladék: március 16.;
március 30.; április 13.; április 27.; május 11.
A hulladékelszállítás aktuális időpontjait mutató naptár megtalálható és letölthető a http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/naptar/
LV003.pdf linkről.
A társaság elérhetőségei
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 78.
Telefon: 96/677-777 (hétfőn, kedden, szerdán 8-tól 16 óráig;
csütörtökön 7-től 19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).
E-mail: info@gyhg.hu
Web: www.gyhg.hu
Személyes ügyintézés az ügyfélszolgálati irodában Győr, Bartók
Béla út 29. szám alatt (hétfőn, kedden, szerdán 8-tól 16 óráig;
csütörtökön 7-től 19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).

Az eb tulajdonosa és/vagy tartója az eb összeírásakor köteles a
jogszabályban foglalt, az ebösszeíró nyomtatványon szereplő
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány az alábbi
linkre kattintva tölthető le:
http://www.babolna.hu/.../dokument.../letoltheto-urlapok/...
illetve a Hivatal bejáratánál az épületen belül kinyomtatva
megtalálják. Kérem, szíveskedjenek a kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módok egyikén megküldeni. Az ebösszeíró adatlapot kutyánként szükséges kiállítani. A korábbi ebösszeírások
során már bejelentett kutyákról is kell adatszolgáltatást teljesíteni
abban az esetben is, ha az adatokban nem történt változás.
Az ebek tulajdonosai, tartói az ebösszeírás időszakán túl is
kötelesek az ebnyilvántartás részére a jelentős változásokról (eb
elpusztulása, tulajdonosváltozás, vagy tartási hely változás esetén)
folyamatosan adatot szolgáltatni a „Bejelentőlap ebtartásban
bekövetkezett változásokról” adatlap kitöltésével és benyújtásával!
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi
bírság kiszabását vonhatja maga után!
A járványhelyzetre tekintettel az adatlap kizárólag az alábbi
módok egyikén küldhető be:
1. postai úton a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatalnak címezve
2. Személyesen leadható a hivatal portáján
ügyfélfogadási időben a kihelyezett gyűjtődobozba.
3. elektronikus úton a „info@babolna.hu”
e-mail címre PDF formátumban
4. hivatali kapun keresztül elektronikusan a
„BABOLNAONK”, „KRID: 540602982” címre.
Köszönöm, hogy az adatszolgáltatás teljesítésével előmozdítja
az ebösszeírás sikerességét!
www.btv.hu
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Író-olvasó találkozó zárt falak között
1989 óta január 22-én ünnepeljük
a magyar kultúra napját. A kézirat
szerint ugyanis 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Kölcsey Ferenc a
Himnusz kéziratát.
A jeles nap alkalmára a helyi könyvtár
író-olvasó találkozót szervezett Tihon
Ágnes Virág írónővel, a gyerekeknek szóló
Banyaruszk című meséskönyv szerzőjével.
Sajnálatos módon közönség nélkül,
csupán a televízió jelenlétében zajlott a
találkozás a járványügyi intézkedések okán.
Tihon Ágnes Virág: Banyaruszk, a kis
vaddisznó című alkotása egy szépen kivitelezett, minőségi illusztrációkkal ellátott
mű. Ez a mesekönyv és annak története
kiválóan kielégítheti a gyermekolvasók
kíváncsiságát. Tanítása a 3 és 10 éves kor
közötti gyermeket segíti abban, hogy
belássák: sokkal könnyebb és célravezetőbb
a hirtelen felindultság helyett kedvességgel, figyelmességgel fordulni másokhoz, a
vágyak eléréséhez könnyebb út vezet pár jó
szóval, odafigyeléssel, és az ilyen szemlélet
által jobbá tehető az egész világ. A kis vadmalac fiú számos problémával megküzd,
akár a gyerekek az óvodában. A társakkal, az
erdő állataival való találkozások és kapcsolatok viszik előre a mese fonalát, miközben
a sorok között komoly tanítás húzódik meg
észrevétlenül, nem tolakodóan.
Az írónő véleménye szerint fontos nap
a magyar kultúra napja, mert ezen a jeles
napon még inkább nagyobb figyelem jut az
olvasásnak és a szellem művelésének, amire
minden életkorban nagy szükség mutatkozik.
A vírusos időszak az írónő életére is kihat,
jelenleg novellaírással hasznosítja idejét.
Elsősorban a gyermekolvasókra számít,
műve a gyermekirodalmat gazdagítja. Véleménye szerint sok múlik a pedagógusokon,
a pedagógusok nyitottságán, hogy miként,
milyen módon és milyen minőségben sikerül
a gyerekek érdeklődését az olvasás iránt felkelteni. Az olvasási szokások kialakításáért
nem csupán a szülőket teszi felelőssé.
– Úgy gondolom, hogy nemcsak lefekvés
előtt lehet olvasni a gyerekeknek. Ha valaki
kimondja, hogy könyv, az írott, nyomtatott
könyvlapokra gondolunk, pedig világunk
megteremtette a környezetbarát elektronikus könyveket. A gyermek és szülő között
azonban meghitt pillanat jön létre, ha a szülő
gyermekét ölbe veszi, egy lapozgatható
könyvből olvas neki, magyarázta az írónő,

aki már gyermekkorában nagy érdeklődéssel
és lelkesedéssel foglalkozott történetírással.
Tihon Ágnes Virág gyermekkönyvét
maga illusztrálta, mely ritka párosítás, hiszen
úgy hinnénk vagy ír, vagy rajzol valaki, de
mindkettőt művelni nagyon áldásos. Andragógus végzettsége mutatta meg számára
az utat a gyermekolvasók felé.
A felnőttek már kevésbé formálhatók,
viszont a gyermekek nagyon. Az sem
mindegy, hogy milyen csomaggal indulnak
útnak. Számos inspiráció okozta azt, hogy
éppen a gyermekeknek írok. Azoknak a
kicsiknek szeretnék iránymutatást adni, akik
kevésbé örökmozgóak, visszahúzódóbbak
társaiknál. Bennük szeretném a mesék által
elmélyíteni azt, hogy a szülőkhöz és az óvónőkhöz is bátran forduljanak. A durvaságot,
a hirtelen felindultságból eredő cselekedeteket inkább a kompomisszumkész megoldásokra cseréljék – mondta el az írónő,
aki meséivel a szülőknek is segít, hiszen
kellőképpen érzékenyít, illetve könyvével
tudatosan hat a gyerekek viselkedésére.
Mint megtudtuk, a Banyaruszk mesekönyv ihletője a Bábolnai Arborétum
közege, ahová gyakran jár látogatóba.
Itt látta meg a kis vaddisznókat, melyek
mesekönyve főhőseként köszönnek vissza
a könyvlapokról, újabb és újabb kalandok
után kutakodva. Az írónő kiválóan bizonyítja: a természet szeretete fontos számára,
egyértelmű lételem. A természet tisztelete
már kisgyermekkorában beléivódott, amit
részben nagyszentjánosi nagymamájának
is köszönhet Tihon Ágnes Virág.

Az írónő illusztrátorként is nagyot
alkotott. Úgy vélte, története akkor lehet
igazán hiteles a gyermekek számára, ha
úgy veti papírra, ahogyan a mesét ő látja.
Banyaruszk és testvérei a testvéri szeretetre nevelnek, a nehéz időszakokban
is számítanak egymásra a mesékben. A
történetek úgy szólnak a gyermekolvasókhoz, hogy feszültségeiket is oldják: a
krízishelyzetekben is tudják, hogy mit és
hogyan kell tenniük. A mesék a jó megoldások felé terelik az olvasókat.
Tihon Ágnes Virág úgy nevel az olvasásra, hogy maga is gyakorlott olvasó.
Célja, hogy értékeket közvetítsen, tudatos
törekvés: hogy műveivel lelki töltekezésben legyen része olvasóinak.
Hamarosan új alkotással is előrukkol a
kert témakörében, igyekszik a természetet
még közelebb hozni a gyermekekhez, akárcsak a népi hagyományokat, népi kultúránk
figyelemmel kísérését, és vallja, mindezeket
a gyerekek életébe is szükséges beépíteni.
Az írónővel folytatott beszélgetés a
könyvtár bejárata előtt folytatódott, kislétszámú közöséggel, gyermeklátogatókkal,
akik nemcsak a könyvet, de az alkalomra
érkezett élő törpemalacot is izgatott kíváncsisággal figyelték. A malacsimogatás sem
maradt el a gyerekek örömére.
Tihon Ágnes Virág talán még visszatér
Bábolnára a könyvtárba, ahol nemcsak
Banyaruszknak, de a következő alkotásnak
is lesz helye a könyvespolcon.

www.btv.hu
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Közös tárlatban mutatkozott be anya és lánya
A bábolnai könyvtár mikro-kiállításának második tárlatán
Szabó Kozári Éva és lánya, Szabó Szelli fotói láthatók a könyvespolcok között. A fotók többségét a természet ihlette,
illetve több portré is helyet kapott a felhozatalban.

A nívós bemutatkozást sajnálatos módon csupán zárt ajtók mögött tartotta meg a könyvtár abban a szellemiségben, hogy ugyan a közönség
nem láthatja, de majd egy zenés videoklippet álmodnak belőle, hogy
közvetve, de minél többen láthassák.
Szabó Kozári Éva elmondta, hogy tinédzser kora óta fotózik amatőr
szinten. Körülbelül két éve kezdte fejleszteni a tudását ezen a téren

tanfolyamokkal, nyári táborokkal és az internet áldásos segítségével. A
legközelebb a természetfotózás áll hozzá, de szívesen alkot portrékat,
vállal rendezvény- és enteriőrfotózást is.
Szabó Kozári Éva és családja természetkedvelők. Gyakran kirándulnak a családdal, mely túrákon mindig akad valami érdekes mozzanat
lencsevégre. A fotózás nálunk szinte már családi foglalatoskodás, hiszen
Szellit is sikerült megfertőznie ezzel a hasznos időtöltéssel.
A könyvtárban kiállított művek arról tanúskodnak, hogy nem csupán
kattintgatás történik a képpel, egyik sem a véletlen műve, sokkal
inkább rejlik bennük átgondoltsággal, tudatosan láttatott kompozíció,
átvitt értelem, mondanivaló, sugallat.
Szeretem megjeleníteni az apró csodákat, olyan apró dolgokat,
amelyek mellett napi szinten elmegyünk, magyarázta, miközben cinkosan mosolyognak össze Szellivel, aki a közös fotózásban az édesanyával
töltött idő és a közös élmények értékét is látja.
Szabó Kozári Éva már jól tudja, hiszen tapasztalt annyira, hogy a
technika sokat számít, de egy kevésbé jó fényképezőgéppel és sok
kreativitással is lehet gyönyörű képeket készíteni.
Elmondta, hogy a komolyabb fotózás elején csak a fényképezés
létezett számára, fontosabb volt mindennél. Időközben rájött, hogy
nem magában a fotózásban van az érték, hanem inkább a közös, együtt
töltött időben. Ezt demonstrálja a könyvtárban megszületett közös
tárlat is, amely – a járványhelyzet okán – ugyan nem engedte magához
közel a nézőt, de ünnepi megnyitó nélkül is jó hírét viszi Éva és lánya,
Szelli tehetségének.

„A zene az egyik olyan vírus, amely nem támad, hanem gyógyít.”
A tavaszi digitális oktatás után szeptemberben ismét személyes tanítási formában kezdhette meg az idei tanévet
a városunkban működő művészetoktatási intézmény.
Januárban a lelkes zenészpalántáknak is elérkezett a
félévzárás időszaka, amikor számot adhattak az eddig
megszerzett tudásukról és ügyességükről.

Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lapunknak elárulta, hogy a koronavírus járvány miatt bevezetett online
oktatás számukra is nagy kihívást jelentett. A növendékekkel való
szoros kapcsolatnak köszönhetően azonban a nebulók remekül
áthidalták az akadályokat. Az oktatók jól ismerik minden tanítványuk erősségeit és gyengeségeit, így a távolságot kiküszöbölve,
egyéni foglalkozásokkal segítették a gyermekeket a fejlődésben.
A nehezített körülményekhez való sikeres alkalmazkodás és a
minőségi oktatás meghozta gyümölcsét, hiszen a gyermekek
remekül teljesítettek a januárban megtartott félévi vizsgákon. A
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megmérettetést az iskola vezetősége nem tette kötelezővé, azonban
a gyermekek már nagyon várták, hogy „színpadra állhassanak” és
megcsillogtathassák tudásukat, így minden nebuló örömmel vágott
neki a számonkérésnek. A zeneiskola repertoárjában a klasszikus
hangszerek mellett az idei tanévben helyet kaptak a különlegesebb
zenei eszközök, mint például a fuvola vagy a harangjáték. A vizsga
során a tanulók ezeken a hangszereken bizonyíthatták tehetségüket.

Az online tanítás eredményességének ellenére igazán csak a
személyes kapcsolattartás tudja biztosítani azt a támogatást és
odafigyelést, melyet a diákok tanáraiktól kaphatnak. Ez ebben a
bizonytalan időszakban különösen fontos, hiszen a zene a léleknek is támaszt nyújt.
A félévi vizsgák után szokásos növendék hangverseny idén a korlátozások miatt elmaradt, pótlását tervezik. A zeneszerető közönség
azonban addig sem marad muzsika nélkül, hiszen az iskola online
felületein újraélhető a varázs, melyet egy koncert adhat.
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A legféltettebb
kincseinket óvja

A város őrszemei
– az új polgárőrség
elkezdte tevékenységét

A jól megérdemelt nyugdíjas éveit megkezdő Martonosiné Hegegy Mária helyét a bölcsőde vezetőjeként
a mintegy 14 évnyi tapasztalattal rendelkező Koncziné
Bartal Katalin vette át. A két felnőtt gyermeket nevelő,
Banán élő édesanya 2018 óta gondozóként tevékenykedett Bábolnán, így személye a gyermekek és szüleik
számára sem volt ismeretlen.

Az adminisztrációs teendők sokaságának végére érve új
szervezet őrizheti városunk nyugalmát. Az októberben 11 fő
részvételével megalakult Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő
Egyesület a megszűnt és vagyonával a Tárkányi Polgárőr Egyesületbe integrálódott régi polgárőrség munkáját vette át.

A kisgyermekgondozó és nevelő végzettséggel rendelkező
Katalin 14 évvel ezelőtt a banai bölcsődében kezdte pályafutását. A középiskola elvégzése után teljesen más irányba orientálódott, ám egy nagy fordulat és a legkisebbek iránti rajongás
a kisgyermekgondozói hivatás felé irányította. Az érettségire
épülő képzés elvégzése során el kellett sajátítania a gyermeknevelés és az intézményi gondozási tevékenység minden fontos
részletét, hiszen a bölcsődei dolgozók a gyermekeket életük
egyik legmeghatározóbb szakaszában gondozzák. Nem csupán
a dolgozó szülők szeretetét pótolják, hanem elősegítik a kicsik
beilleszkedését és szocializációját, így a lurkók szeretete mellett
a szakmai tudás is elengedhetetlen.
Katalin számára a legkedvesebb korosztályt a bölcsődések
jelentik. Elmondása szerint a pici gyermekekkel való foglalkozás
az egyik leghálásabb munka, hiszen a szülők gondoskodásának,
valamint a bölcsődei nevelők szaktudásának köszönhetően fejlődésük nap mint nap szemmel látható.

Berkes István, az egyesület elnöke és lelkes csapata februárban
vehette kézbe a tevékenységüket immár teljes mértékben engedélyező tanúsítványt. A szolgálatba állást számos bürokratikus
eljárás előzte meg: a civil szervezet megalakulása és az alapszabályok elkészítése és elfogadása, majd a szervezet bírósági bejegyeztetése után kezdeményezték felvételüket a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőrszövetségbe. A kedvező választ követően
végül az Országos Polgárőr Szövetségbe is felvételt nyertek.
Az alapító tagok nagy része már régóta vágyott arra, hogy
szervezett keretek között tehessenek településünkért és a lakosságért, a régi polgárőrség azonban nem biztosított lehetőséget
számukra. A tagok a tavaly tavasszal kezdődő veszélyhelyzetben önkéntesként segítették az akkori polgárőrség munkáját, a
közrend védelmét mintegy húsz éve szolgáló elnökük vezetésével
pedig maximális hozzáértéssel végezhetik feladataikat. A jogi
háttér ismerete elengedhetetlen része a tevékenységüknek,
jogszerű magatartásukkal jó példát mutatnak a lakosságnak.
Az immár gőzerővel működhető egyesület szoros kapcsolatban
áll a Bábolnai Önkormányzati Rendészet munkatársával, a település
és a helyi puszták közbiztonságát és a közrend védelmét szolgáló
sokrétű munkát egymás segítségével látják el. Legfontosabb feladatuk a járőrszolgálat, melyek elvégzése mellett közreműködnek
majd a rendezvényeken, valamint egyéb rendőrségi vagy önkormányzati megbízásoknak is eleget tesznek. Az új polgárőrség tagjai
önkéntes segítőként közreműködve gyűjthettek tapasztalatot a
helyi illetékességű rendészet munkájáról. A szakszerű munkavégzést a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője,
Farkas Gábor közreműködésével elnyert szolgálati gépjármű, valamint a folyamatosan bővülő technikai háttér segíti.
A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület várja minden
olyan lakos jelentkezését, aki érdeklődik a szabadidő terhére végzendő nemes feladat iránt, és szeretné segíteni városunk kiváló
közbiztonságának és nyugalmának megőrzését.
Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület elérhetőségei:
iroda: 2943 Bábolna, Zrínyi utca 15.,
Telefonszám: 06 20 2283670
E-mail: babolnapolgaror@gmail.com

A bábolnai bölcsőde teljes létszámmal működik, jelenleg
tizenkét kisgyermek ellátását tudja biztosítani a tapasztalt és
elhivatott gondozókból és dajkából álló kis csapat. Egy-egy gondozónő négy gyermekről gondoskodik. Ily módon több figyelem
juthat egy-egy apróságra.
A bölcsődére nagy igény mutatkozik, a várólista állandó.
Katalin december elején lépett vezető beosztásba, ám továbbra
is a gyermekek társaságában tevékenykedik, gondozásukban
és nevelésükben segédkezik. Munkáját az óvodavezetővel való
szoros együttműködésben végzi, mivel a bölcsődei szakmai
részleg az óvodával közös intézményként működik.
www.btv.hu
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A bábolnai óvodában a járvány ellenére is
töretlenül folyt a munka – március 8-tól bezárás
A járványhelyzet súlyosbodásával egyre több igazolt
koronavírusos megbetegedésről lehet tudni, a vírus terjedése a legfiatalabb korosztály körében lett intenzív.
Ezért a nagyobb városokban, de már a környező településeken is egyre több óvodát zárnak be ideiglenesen
a megbetegedések nagy száma miatt és a vírus terjedésének megállítása érdekében.
Mindeközben a bábolnai óvoda és bölcsőde továbbra is fogadja a gyermekeket, a szakmai nevelőmunkát nem akadályozza semmi. A járvány
kezdete óta stabilan tartja magát az intézmény köszönhetően a kezdetektől meghozott szigorú egészségügyi biztonsági intézkedéseknek.
Amint azt Lipótné Horák Valéria intézményvezető lapunk számára
elmondta, az egy évvel ezelőtt bevezetett intézkedések beváltak.
Az óvodai csoportokat folyamatosan fertőtlenítik, beteg gyermeket
nem fogadnak, egy óvodást csak egy szülő kísérhet be az épületbe
maszkban. A belépési pontoknál mindenkit lázmérőznek, illetve
nap folyamán még egy kontroll lázmérőzést is végeznek. Az utóbbi
időben viszont néhány szülő részéről kezdett lazulni a fegyelem,
ezért az óvodavezető felhívja a figyelmet a szigorú óvintézkedések

további betartására annak érdekében, hogy az intézményt ne
kelljen bezárni. Az ovisok körében idén is jelentkezett az a minden
évben felbukkanó légúti megbetegedés-sorozat, mely hányással és
hasmenéssel is jár. A betegség két csoportban is felütötte a fejét, de
emiatt nem kellett csoportokat bezárni, vagy összevonni.
Dr. Kiss Katalin gyermekorvossal intenzív a kapcsolat, a doktornő véleménye szerint koronavírusra utaló tüneteket egyetlen
bábolnai óvodás sem produkált. Az intézmény dolgozói közül
néhányan otthon tartózkodnak megfigyelés alatt, mert családtagjaiknál észleltek tüneteket. Egy alkalmazott koronavírus tesztje
pozitív lett, valószínűleg nem az óvodában fertőződött meg. Az
önkormányzat ennek hatására koronavírus tesztekkel látta el az
óvodát. Az a kolléga, aki kicsit rosszul érzi magát, vagy meg akar
bizonyosodni arról, hogy nem fertőzött, kérheti a teszt elvégzését.
Sajnos a járvány súlyosbodása miatt hozott március 4-i központi intézkedések már a bábolnai óvodát is bezárásra kényszerítették. Legutolsó információink szerint a kormány elrendelte
az óvodák bezárását is, így településünk gyermekintézménye
várhatóan április 7-ig zárva tart.

Farsang, téltemetés, nemzeti
ünnep és galéria kiállítások
Az óvodai szakmai nevelőmunka az éves munkatervnek megfelelően zajlik, a járvány ebben fennakadást nem okozott.

bemutatni a vizet akár hasznos, akár káros oldaláról, vagy az évszakok tekintetében. A víz megjelenését az évszakokban egy polcrendszeren szemléltetik, a víz tulajdonságait egy vízesés és egy
malom mutatja meg. Lényeges szempont, hogy a gyermekekben
tudatosítsák a környezetvédelem fontosságát, különösképpen a
vizek élőhelyeinek csökkenését kiemelve. Ezért készítettek egy
látványelemet, melyben a tengerek élővilága látható. A csapból
folyó vízcseppek már a hétköznapi vízhasználatot jelképezik. A
kiállítás egyik leglátványosabb eleme egy zászlóshajó, melyet az
óvoda lépcsője fölé készítettek. Az óvodások is tevékenyen részt
vettek a kiállítási tárgyak készítésében. Ezúttal egy papírakváriumot készítettek: színeztek, vágtak, hajtogattak, ragasztottak.

Nyílt rendezvényeket nem tartanak, de zárt körben az ovisok
farsangoltak, kisze-bábukat égettek téltemetésként és készülnek
a március 15-i megemlékezésre. Ezek mellett nem hanyagolták el
az évek óta hagyományossá vált óvodai galéria kiállításaikat sem,
csupán a nyilvánosságot zárják ki, bár a gyermekeket hozó-vivő
szülők megcsodálhatják a látványos installációkat. Idén a négy
őselem köré csoportosították a kiállításokat. Kezdték a levegővel,
aztán a tűz következett, jelenleg a víz témakör látható a galérián,
végül a földdel kapcsolatos kérdéskört dolgozzák fel.
A jelenlegi kiállítás a víz témakörével foglalkozik. A sárga csoport
pedagógusai és ovisai jelenítették meg a vizet, mint őselemet.
Szepesi Tamásné óvodapedagógusnak jutott a nemes feladat a
kiállítás összeállítására. Mint mondta, sokféleképpen igyekeztek
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Az apróságok őszinte csodálkozással fogadták a látványos kiállítást, mely óvónőik és dadusaik kreatív munkáját dicséri.
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Madarakról ovisoknak
Január 27-én az óvoda piros csoportjának apróságai a Szabadidőpark területén játékos vetélkedőn vehettek részt. A
hideg idő ellenére a feladatokat lelkesen oldották meg, és a
végére megtanulhatták a madáretetés szabályait.

Ezzel a szabadtéri programmal a könyvtár dolgozói érintésmentesen kapcsolódtak be a madarakkal való ismerkedést szolgáló
óvodai projektjébe.

A gyerekek feladataikat a fákra akasztva találták, és állomásról
állomásra haladva válaszolták meg a madarakkal kapcsolatos
kérdéseket. A feladványokhoz kapcsolódva szívesen mondtak
verset és énekeltek, ezzel is azt mutatva, hogy már felkészülve
érkeztek. A szabadtéri program élményével együtt pedig egy
maradandó tudásra tehettek szert a legkisebbek.
Hajnal Dóra, a kulturális intézmény vezetője, saját háztáji állattal
érkezett, melynek az úgynevezett kék színű tojásait a gyerekek
kézbevehették. A tyúkok mellett, igaz csak képeken, de találkoztak
még szarkával, harkállyal, verébbel, cinegével és kakukkal is a gyerkőcök. Megtanulhatták, mi a különbség a fekete és a fehér gólya
között, és ehhez kapcsolódóan egy rövid mesét is meghallgattak.
Utolsó állomásnak egy nagyobb madáretető köré gyűltek a
gyerekek, ahol láthatták, milyen típusú magokkal lehet etetni a
madarakat. Ez csak a foglalkozás idejére került ki szemléltetésre,
de a későbbiekben az önkormányzattal egyeztetve szeretnének
a művelődési központ dolgozói több madáretetőt kihelyezni a
Szabadidőpark területére.
A madaras játéknak várhatóan húsvétkor lesz folytatása, a
könyvtár munkatársai akkor számítanak a gyerekek jelenlétére,
aktív részvételére.

Óvodások farsangoltak
– télűzés népi motívumokkal
Az idei farsang lényegesen csendesebb, mint ahogy azt
megszokhattuk. Nyilvános rendezvényekre nem kerülhet sor, ám az óvodában az apróságok kivehették részüket a maskarás mulatozásból. Óvónőikkel és nevelőikkel
ötletes jelmezeikben énekelték a télűző dallamokat.

A bábolnai Százszorszép Óvoda udvarán egy régi népi hagyományt is felelevenítettek két ovis csoport növendékei és óvónői.
A farsangi időszak lezárásaként és a tél elűzése érdekében tűzet
gyújtottak, majd elégették a saját kezűleg készített kiszebábokat.
A farsangi időszakra jellemzőek a táncos mulatságok, amelyekből korábban az apróságok is kivették részüket. A télűzésnek, és a
tavasz köszöntésének is ez az időszaka. A télűzés jellegzetes szimbóluma a kiszebáb-égetés, amikor is február végén, a tavasz közeledtével a gyerekek által készített papír-, vagy szalmabábokat,

amelyek a telet, a rosszat és a gonoszat jelképezik, télűző rigmusok kíséretében égetik el.
Elsőként a pillangós csoport érkezett az óvoda udvarára. Az apróságoknál már ott voltak a zajos, tüzes esemény kellékei: az újságpapírból készített kiszebábuk, és kis dobozkák, sok-sok apró golyócskát rejtve. Az óvónéni egy nagyobb kiszebábut tartott a kezében,
melynek nyakában kis papírdarabkák lógtak életünk negatív gondolataival. A szomorúság, a tudatlanság, a hideg, a betegség is a tűz
martalékává kell, hogy váljanak, így a népi hagyomány szerint ezeket
felváltják a vidámság, tudás, a jóidő és a jó egészség.

Kisvártatva a kék csoportosok is megérkeztek, ők is felkészültek
a télűzés kellékeivel. Szorgos munkával készítgették korábban
újságpapírból, elhasznált papírtermékekből bábuikat, hogy aztán
azok a tűzben elnyerjék végső hivatásukat. A tűz meggyújtását
követően sorra égtek el a télűzés jelképei, melyet hangos dobolás
és a tavaszvárás óhaját jelképező mondókák és dalocskák kísértek.
www.btv.hu
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Önkormányzati rendészet
– gyors és korrekt kommunikációval szolgálja a lakosságot
Idestova egy éve, hogy Bábolna Város Önkormányzata a
település közterület-felügyeleti, mezőőri feladatainak ellátására, az illegális szemétlerakás problémáinak megoldására, bűnüldözési és bűnmegelőzési kérdésekre, a település
közrendjének ellenőrzésére létrehozta a város rendészetét.

Cziráki Gábor látja el az idevonatkozó feladatokat, az eltelt idő
alatt komoly tapasztalatokra tett szert. Már jól ismeri a település
szerkezetét, gondjait, az itt élőket, problémáikat. Legfontosabbnak tartja a gyors és korrekt tájékoztatást, az információcserét.
Napi szinten kommunikál a szervezet facebook oldalán, illetve
e-mailben a beérkező észrevételekre reagál.
Az elmúlt két hónapban – január és február – is bőven akadt
dolga a városi rendésznek. A közvilágítással kapcsolatban több
bejelentést kapott nem világító közterületi lámpákról, de bizonyos oszlopok esetében áramütés veszélyre is felhívták a figyelmét. A nem világító köztéri lámpákat immár havonta írja össze
Cziráki Gábor, és továbbítja a javítással megbízott vállalkozó felé.
Vízkereszt tájékán a karácsonyi ünnepkör végét jelző, a közterületeken megjelenő kidobott karácsonyfák kulturált elhelyezését
kérte a lakosságtól. A már nem használt tűlevelűeket szabályosan a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé lehetett lerakni,
ahonnét az önkormányzat elszállította azokat.
A korábbi felhívásoknak eleget téve a lakosok egyre aktívabbnak bizonyultak a bűnmegelőzés terén. Ilyen volt például
több bejelentés egy gyanúsnak tartott autó lassú cirkálásáról,
ami megállt házak előtt, visszatolatott, a bennülők benéztek az

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ
GYŰJTÉS BÁBOLNÁN
A H-BIO Kft. használt sütőolaj gyűjtő konténert helyezett
ki a Kereskedőudvarnál lévő hulladékgyűjtő szigeten. A
konténer használatával megszabadulhatunk a használt
sütőolajtól és zsírtól, pácolásból visszamaradt olajoktól,
romlott étolajoktól, vajtól, zsírtól, margarintól. Fontos,
hogy műanyag palackba dobjuk be a használt olajat,
mert az üveg összetörik.
Részletes információ: www.hasznaltsutoolajbegyujtes.hu
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udvarokba, majd lassan fürkészve továbbhajtott. Sokan felfigyeltek erre az autóra, volt, aki le is fényképezte, vagy feljegyezte a
rendszámát, ami a legjobb kiindulópont a bűnüldözők számára.
A rendőrségi körzeti megbízottat értesítette rendészünk, aki
késlekedés nélkül hozzálátott a gépjármű megkereséséhez.
Megtalálták és igazoltatták az autót és utasait, de nem találtak
semmi felróhatót. Azonban figyelmeztették az autóban ülőket,
hogy a környéken ezt a magatartást nem tolerálják sem a lakók,
sem a rendfenntartás, majd szabadon távozhattak. Felhívták a
figyelmüket, hogy ha a későbbiekben bárminemű betörés, lopás
történik a környéken, első körben őket keresi meg a hatóság.
Cziráki Gábor lapunk számára hangsúlyozta, az eset örömteli
tanulsága, hogy végre többen is úgy érezték, először az önkormányzati rendészetet értesítik, tehát megvan a bizalom. Nagyon fontos,
hogy azonnal reagáljanak ilyen esetekben, hiszen annál gyorsabban
tudnak lépni és adott esetben még a helyszínen igazoltatni.
Újabb csalási formára is felhívta a figyelmet a rendészet, mely vállalkozásokat és magánszemélyeket is érint. Elvégzett, vagy elvégzendő
csatornatisztítás címen igyekeznek pénzt kicsalni a kiszemeltektől,
melyekről még számlát is felmutatnak. Valójában a csatornázási cégek
soha nem küldenek előzetes értesítés nélkül senkit, készpénzben
pedig biztosan nem kell nekik fizetni. Ha gyanús esetet tapasztalnak,
ne hagyják magukat megvezetni! A megszokott módon írják fel az
autó rendszámát, típusát, színét és azonnal hívják a 112-t!
Az önkormányzati rendészet feladata a település aszfaltos útjain
keletkezett kátyúk összeírása is, mely februárban megtörtént
szintén lakossági segítséggel, a megsüllyedt csatornafedelekkel
kapcsolatos észrevételeket is várják, hogy azokat is kijavíthassák.
A jelenleg is zajló ebösszeírásban is segítséget nyújt a rendészeti
szervezet, mely az önkormányzat törvény által előírt kötelezettsége. A bábolnai lakosoknak február 1-jétől március 15-ig kell bejelenteni, ha otthon kutyát tartanak. A bejelentés elmulasztása 150
ezer forintos büntetéssel járhat, a türelmi idő március 31-ig tart.
Az ebösszeírásról szóló tájékoztatót külön felhívásban közöljük.
Amennyiben az önkormányzati rendészetet érintően kérdésük,
felvetésük, problémájuk adódik, észrevételeiket megtehetik a rendeszet@babolna.hu email címen, a rendészet facebook oldalán – itt
a fentiekről részletesebben is olvashatnak –, de informálódhatnak
a közös önkormányzati hivatal központi számán (34/568-000) is.
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Mindannyiunk öröksége – a Ménesbirtok beruházásairól
Megújulva várja látogatóit a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok impozáns épületegyüttese, az egykori Szapáry-kastély.
A decemberben lebonyolított felújítási munkálatok során
energetikai korszerűsítést végeztek, majd az elkövetkezendő időszakban az Arborétum megújulására is sor kerül..

Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója lapunknak
elmondta, a nyílászárók cseréjére és a fűtésrendszer korszerűsítésére
már nagy szükség volt, hiszen a mintegy 230 éves Szapáry-kastélyt is
felőrölte az idő vasfoga, régi pompájának megőrzéséhez sok gondos
törődést igényel. A költséghatékony működést biztosító renoválás
nyertes pályázat keretében valósulhatott meg.
A 2009 óta a Nemzeti Kulturális Örökség részét képező, műemlékké
nyilvánított épületegyüttes felújításánál nagy figyelmet fordítottak
az eredeti homlokzat és látkép megőrzésére, a változtatás helyett a
minőségi karbantartást tűzték ki célul.
A Ménesbirtok vezetősége minden évben gondot fordít a felújításra
szoruló épületek, külső telepek karbantartására: az elmúlt években
Dióspuszta, Ölbő és a Csikótelep egyes épületei is újjászülethettek.

Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
2021-es rendezvény- és versenynaptára
2021. március 5-6-7.
2020. márc. 30 – ápr. 1.
2021. április 9-11.
2021. április 16-18.
2021. április 23-25.
2021. május 14-16.
2021. június 11-13.

Military edzőtábor
III. Lovastusa Talent edzőtábor
Évadnyitó Országos Díjugrató Verseny
Országos Díjugrató Verseny
Nemzetközi Lovastusa Verseny
Regionális Díjugrató Verseny
Bábolna Nemzetközi Díjugrató Világkupa

Januártól az Arborétum látogatása is szünetel, mivel a veszélyes fák
kivágása nagy odafigyelést kíván. A munkálatok során az invazív
növényfajok eltávolítása mellett a már túlburjánzott fák és cserjék
felfrissítésére is sor kerül. A mintegy 20 hektáron elterülő arborétum
hozzáértő, a növények szükségleteit és tulajdonságait jól ismerő szakemberek keze nyomán újulhat meg, biztosítva a különféle növénycsoportosulások megőrzését. A tervek szerint a vizes élőhely is visszaállításra kerül, így a park hamarosan ismét a jól ismert és szeretett idilli
környezetben várhatja látogatóit.

A Ménesbirtok munkatársai az arborétumban található állatokra is gondos
figyelmet fordítanak, az ott élő szarvasok és háztáji állatok szükségleteit
és igényeit szem előtt tartva alakítják ki és újítják fel környezetüket. Az
elkövetkezendő időkben az arborétum karbantartását szolgáló gépek
beszerzése és a feladatok tisztázása is megtörténik, így reményeik szerint
a tavaszi napsütést már a megújult parkerdőben élvezhetik az arra járók.
A tavasz eljövetelével az áprilistól októberig tartó versenyszezon is
kezdetét veszi. A versenynaptár idén is telített, a nagy népszerűségnek
örvendő Díjugrató Világkupa fordulója mellett a Magyar Díjugrató Bajnokság döntője is izgalmas programot ígér a lovassportok szerelmeseinek.

2021. július 13-15.
2021. augusztus 1.
2021. szeptember 9-11.
2021. szeptember 16-19.
2021. október 2-3.
2021. október 8-10.
2021. október 16-17.
2021. október 22-24.

Hétköznapi Országos Díjugrató Verseny
Szabadidős Verseny
Bábolnai Gazdanapok
FIAT Kupa Országos Bajnokság
Nemzeti Vágta – Budapest
Országos Díjugrató Verseny – KEM Döntő
Lovastusa Verseny
Szabadidős Döntő

„Ez nem csak a borról szól, hanem a közösségépítésről is.”
A veszélyhelyzet alatti rendezvénytilalom
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete által
szervezett eseményeknek sem kedvezett.
A tavalyi Amatőr Borászok Versenyét még a
veszélyhelyzet beállta előtt, februárban meg
tudták tartani, idén azonban az évnyitó rendezvényre sem kerülhetett sor, valamint kénytelenek
voltak elhalasztani a közel három évtizedes hagyománnyal rendelkező megmérettetést is.
A nagy múltú esemény nem csupán a legfinomabb nedű kiválasztására szolgál, hanem erős
közösségformáló erővel is bír. A helyi és környékbeli
amatőr borászok régi barátként köszöntik egymást
ezen alkalmakkor, a személyes kapcsolattartás, jó
hangulatú beszélgetések és a szakmai tapasztalatcsere pedig nem pótolható online keretek között.

Cseh László egyesületi elnök reménykedve
tekint a jövőbe, annak ellenére, hogy a szintén
tradicionális évnyitó rendezvényüket sem tudták
megtartani a pandémia miatt. Az egyesület tagjai
is bíznak abban, hogy a korlátozások feloldása
után ismét versenybe bocsáthatják a legfrissebb
termésből érlelt finom nedűket.
Habár személyes találkozásra nincs lehetőség, a
borbarátok telefonon rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással, így informálódnak egymás fejlődéséről, sikereiről. Cseh László egyesületi elnök
lapunknak elárulta, hogy a minőségi termésben
bővelkedő 2019-es év után várhatóan a tavalyi
érlelésű rozék, vörös és fehérborok is hasonlóan
zamatos ízvilággal kápráztatják el a szakmai zsűrit.
www.btv.hu
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Nem csupán a lángokkal harcolnak
Elengedhetetlen ismeretekre tettek szert február 13-án
a Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint a Bábolnai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai egy gyakorlati képzésen,
mely során a defibrillátor készülék használatának legfontosabb tudnivalóit sajátíthatták el.

Ágoston Gábortól, az Banai ÖTE parancsnokától megtudtuk, hogy az
életmentő készülék beszerzésére a Civil Falu Program által kiírt pályázat keretében kerülhetett sor. Az eszköz nagy segítséget jelenthet
olyan eseteknél, melyek során a mentők kiérkezése előtt érkeznek
a helyszínre az önkéntes tűzoltók – ami gyakran előfordul -, és újraélesztés szükséges. A gyakorlott szakemberek által tartott képzés
eredményeként az önkéntes lánglovagok is hatékonyan tudják használni az újraélesztés folyamatát segítő eszközt. A defibrillátor a banai
önkéntesek gépjárművében kapott helyet, így minden vonulásnál
biztosított a segítség. A készülék használata nem igényel végzettséget

vagy képzettséget, azonban az oktatás elvégzése elengedhetetlen a
szakszerű és biztonságos működtetés érdekében.
Az elektródákkal a sérülthöz kapcsolható automata defibrillátorok
képesek a szívritmus elemzésére, kamrafibrilláció észlelése esetén
pedig figyelmeztetnek az elektrosokk szükségességére. A defibrillálás nem helyettesíti az újraélesztés sikerességéhez létfontosságú
szívmasszázst, mellyel az agykárosodás megelőzése céljából oxigént
juttathatunk a vérkeringésbe.
Ágoston Gábor a banai önkéntesek irányítása mellett a 26 önkéntes tűzoltó egyesületet magába foglaló Komárom-Esztergom Megyei
Tűzoltó Szövetség elnökéként is tevékenykedik. A szövetség segítségével a Civil Falu Program nyertes pályázóiként nyolc civil szervezetnek
is lehetősége nyílt arra, hogy bővítsék fennálló eszköz- és gépjárműparkjaikat, valamint felújítsák szertáraikat. A komoly szakmaisággal
elkészült pályázatokról Molnár Kata projektmenedzser gondoskodott.
Városunk önkéntes tűzoltói is részt vehettek az újraélesztés folyamatát bemutató oktatáson, mely négy fiatal tudását gazdagította. Németh
István, a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke számára nem volt
ismeretlen a készülék, évtizedes szakmai tapasztalata során éles helyzetekben is megtapasztalhatta fontosságát. A Bábolnai ÖTE szertára a
tavalyi év során új külsőt kapott. A pályázati forrásból és önkormányzati
támogatásból létrejött felújítás során az energiahatékonyságot is segítő
mutatós, hőszigetelt burkolat mellett egy korszerű kapu beépítésére
is sor került. A civil szervezet több pályázaton is sikerrel indult, az így
nyert tőkéből új védőfelszerelésekre és eszközökre tehettek szert.
Az egyre több fiatal taggal bővülő Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata a – legfőképpen vihar okozta károk elhárítása érdekében történő – vonulások mellett számos közszolgálati tevékenységet
folytat, legutóbb például a tatabányai kórház egyik osztályának költöztetésében nyújtottak segítséget.

Madaras témakörben alkottak
A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont
januárban rajzpályázatot hirdetett „Téli madáretetés”
témakörében óvodás és kisiskolás gyermekeknek.

Rengeteg alkotás érkezett, melyet szakértő zsűri értékelt, majd a pályaművekből kiállítást rendeztek a könyvtár ablakaiban, így ez bárki számára
elérhető, megtekinthető még március második feléig.
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A téma és természetesen az alkotás népszerűségét is mutatja, hogy az
óvodából és az iskolából is szép számmal kerültek rajzok a könyvtárba. A
beérkezett munkákat Tóth Zoltánné nyugalmazott pedagógus bírálta el.
Elsődleges szempontja az volt, hogy a pályázat kiírásnak megfelelő legyen
az alkotás, de ezen túlmenően az elkészült mű technikáját, módját, a térbeli
elrendezését és az ötletesség alkalmazását is szemügyre vette.
A gyerekek rajzait korcsoportokra bontva díjazták. Óvodás kategóriában: Lőrik Laura (sárga csoport), Kovács Panka (zöld csoport) és Geczki
Erik (méhecskés csoport) kapott egy kisebb ajándékcsomagot. Emellett
egy csoportos alkotás is díjazásra került, melyet a pillangós csoportból
Milán Rebeka, Petrács Zsuzsanna, Komora Ákos és Takács Noel készítettek. Iskolás kategóriában, 1-2 osztályból Papp Tifani, Angyal Levente és
Szele Zsófia lett díjazott, míg a 3-4. osztályból Fábián Bálint, Vörös Róza
Emma és Felső Nilla kapott csodás alkotásáért jutalmat. A csomagok
minden esetben egy kisebb, alkotáshoz kapcsolódó ajándékot rejtettek,
melyet a gyerekek az óvónőktől, illetve a pedagógusoktól vehetnek át.
Idén első ízben hirdetett fotókiállítást a könyvtár, mely felhívást főképpen a felnőtt korosztálynak szánta. A beérkezett munkákat Szabó-Kozári
Éva amatőr fotós értékelte, aki nehéz döntéshelyzetbe kerülve végül Balog
Anita Liza fotóját választotta díjazásra érdemesként. A fotópályázatra
Tamás Szilárdné, Kocsis Mónika és Varga János is küldött fotókat, mely
alkotások is kiváló minőségűek. A könyvtár munkatársai azt ígérték, hogy
a fotókat a virtuális térben is bemutatják. Gratulálunk a díjazottaknak!
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Sikert sikerre halmoz
a Tiamo moderntánccsoport
Ismét átütő sikernek örvendhetett a
Zene és Művészeti Iskola berkein belül
működő Tiamo moderntánccsoport.
A járványügyi intézkedések miatt színpadra
nem léphetnek ugyan, azonban minden héten
töretlen lelkesedéssel gyakorolnak az online
kereteken belül megrendezett versenyekre.
Lajos Henrietta, a moderntáncosok vezetője
határtalan büszkeséggel sorolta az országos
megmérettetéseken elért jobbnál jobb eredményeket. A fiatalok még a veszélyhelyzet
novemberi bejelentése előtt kezdtek készülni
a decemberben megtartott XXXIX. Zuglói
Táncfesztivál Mikulás Kupájára, melynek megrendezésére digitális formában került sor. Az

online versenyekre egy-egy videó elkészítésével lehetett benevezni, melyek leforgatása
nagy koncentrációt és odafigyelést igényelt.
A fáradtság azonban nem látszott a csapaton, kik ügyes koreográfiáikkal ismét lenyűgözték a zsűrit és a képernyők előtt ülőket.
A 14 bemutatott produkció arany és ezüst
minősítések sokaságát hozta el számukra. A
performanszoknak köszönhetően a Fórumház
és a Mikulás Kupát is magukénak tudhatták.
A több korosztályt magába foglaló tánc
csoport tagjai az I. Dance Univerzum online
bajnokságán is megmérettették magukat. A
verseny során a korábban felvett videók mellett a
manapság nagy népszerűségnek örvendő TikTok

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
−− élő adás menüpontban élőben tekintheti meg
csatornánkon éppen futó adásunkat

alkalmazás stílusában készült felvételeket is be
kellett mutatniuk. A minősítő megmérettetés
során a hat arany és hat ezüst minősítés mellett
Bagó Zsófia által a legjobb koreográfus díját is
sikerült elnyerniük. A győzelmek sora ezzel nem
ért véget, hiszen a szakértő zsűri a 33 résztvevő
iskola 155 produkciója közül a Tiamosok csapatát
értékelte a legjobbnak.
Éppen farsangi jelmezeiket igazítgatták a
Tiamo moderntáncos növendékei február 20-i
próbaalkalmukon, amikor óriási meglepetésként Kecskemétről betoppant hozzájuk a Dance
Universum két vezetője, akik egyben az online
táncverseny szervezői is. Váczi Nikolett és Szabó
Gyula – akik a magánéletben is egy párt alkotnak – úgy gondolták, ha már közvetlen találkozások szintjén a verseny nem jöhetett létre,
legalább a díjakat, kupákat átadhassák személyesen. A bábolnai táncosokat különösképpen
szerették volna megismerni. A levelezések és
a zsűrizett videók alapján úgy érezték, hogy
a Dance Universum és a Tiamo gyerekekhez
való hozzáállásában, lelkületében sok közös
pont található. A találkozás kitűnően sikerült.
A bábolnai táncosokat őszinte örömmel töltötte
el a személyes díjátadó, cserébe a vendégek
élőben is megnézhették a táncos produkciókat.
Heni nagyon büszke csapatára, a versenyeken elért sikerek számára is remek visszajelzést
nyújtanak az oktatásnak köszönhető fejlődésről és a még fejlesztendő mozdulatokról. A
gyakorlás mellett nagy figyelmet fordítanak
a csapatépítésre is, ennek hatékonyságát bizonyítja, hogy az ovis korosztálytól kezdve a már
felnőtt tagokig minden növendék izgatottan
várja a foglalkozásokat. A nyári időszakban
reményeik szerint tánctáborok szervezésével
is erősíthetik összetartásukat.
A csoport addig is változatlan szorgalommal
készül az újabb online versenyekre, valamint
várják a színpadra lépés lehetőségét, hiszen a
nézőközönség tapsvihara és elismerése pótolhatatlan élményekkel gazdagítja őket.

Tájékoztatjuk
Tisztelt Olvasóinkat,
hogy a Bábolnai
Fórum legközelebbi
lapszáma várhatóan
májusban jelenik
meg a március-április
hónapok eseményeit
összefoglalva.
Megértésüket köszönjük!
www.btv.hu
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SZENTMISÉK RENDJE A BÁBOLNAI NEPOMUKI
SZENT JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. március-április hónapban
Március 14-én vasárnap
Nagyböjt 4. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Március 21-én vasárnap
Nagyböjt 5. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Március 28-án vasárnap
Virágvasárnap.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Április 4-én vasárnap
Húsvétvasárnap.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Április 11-én vasárnap
9 órakor rózsafüzér,
Isteni irgalmasság vasárnapja.

9:30 órakor szentmise.

Április 18-án vasárnap
Húsvét 3. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Április 25-án vasárnap
Húsvét 4. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Május 2-án vasárnap
Húsvét 5. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

Május 9-én vasárnap
Húsvét 6. vasárnapja.

9 órakor rózsafüzér,

9:30 órakor szentmise.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (06 70 550 9261)
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

Labdarúgás – pozitív töltetű, jó
felfogású csapat lett Bábolnán
Idén a megszokottnál sokkal korábban elkezdődött a megyei
első osztályú labdarúgó-bajnokság.

Már február 21-én lebonyolították az első fordulókat, melyek tulajdonképpen most tavaszról tavaly őszre előrehozott mérkőzések, de akkor a
vírushelyzet miatti zárás következtében nem tudták lejátszani azokat.
Legényeink idei első bajnoki mérkőzésükön Koppánymonostoron
vendégszerepeltek. A találkozón a hazaiak birtokolták többet a labdát,
ezzel védekezésre kényszerítették együttesünket. Egy büntetőből
mégis a mieink szerezték meg a vezetést az első félidőben, melyre
a vendéglátók öt percen belül válaszoltak. A második játékrészben
is nagy volt a hazai nyomás, melyből még egy gól született. Józsa
Péter vezetőedző szerint ezt az eredményt vállalható vereségként lehet
elkönyvelni, hiszen idegenben, kis gólkülönbséggel a megye egyik
élcsapatától történt. Koppánymonostori SE – Bábolna SE 2:1.
A télen jócskán átalakult bábolnai gárda aztán február utolsó vasárnapján
a Vértessomló együttesét fogadta. A találkozó rosszul kezdődött a mieink
számára. Már a 6. percben egy felesleges büntetőterületen belüli szabálytalanságot tizenegyessel díjazott a játékvezető, amit a Vértessomló
magabiztosan értékesített. Szerencsére legényeinknek mindez nem
szegte kedvét, erejüket nem kímélve igyekeztek kiköszörülni a csorbát.
Az erős mezőnyjátékból időnként a vendégek csatárai lódultak meg a
bábolnai kapu felé, de a 22. percben egy hosszú indítást Végh Dominik
csípett el a jobbszélen, beadását pedig Tóth Máté 11 méterről küldte
a hálóba. Az első félidő további részében is kiegyenlített mezőnyjáték
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folyt, mígnem a somlói kapu előtti kavarodást Tóth Máté oldotta meg,
immár a Bábolna vezető gólját szerezve a 34. percben. Már mindenki azt
gondolhatta, a csapatok hazai vezetéssel vonulhatnak pihenőre, de a 46.
percben a bábolnai kaputól mintegy 17 méterre egy buta szabálytalanság
ezt felülírta. A sorfalban ugyan elakadt a kemény lövés, de kezezés miatt
ismét büntetőt ítélt a játékvezető, amit ismét magabiztosan értékesítettek
a vendégek. A második játékrészben is keményen küzdöttek egymással
az ellenfelek, a játék képe a korábbiakhoz hasonló volt. Az 57. perc aztán
megint bábolnai gólt hozott, ezúttal Lanczendorfen József rúghatott 11-est
az ellenfél hálójába. Ismét a Vértessomló következett góllövéssel, a 62.
percben lódultak meg védőinket átjátszva és a kifutó kapus mellett a hálót
zörgetve. E döntetlen után is tudtak újítani legényeink, hogy az utolsó szó
az övék legyen. A 77. percben Lanczendorfen Józsefet ugratták ki a védők
gyűrűjéből, aki a kapuson átemelve állította be a végeredményt.
Az eseménydús, fordulatokban és gólokban bővelkedő mérkőzésről Józsa
Péter vezetőedző elmondta, a sok hiba és gyenge játék ellenére azért tudták
a végső győzelmet megszerezni, mert akaratban és erőben többet tudtak
nyújtani a bábolnai játékosok. Az őszi szezonhoz képest mentálisan sokkal
pozitívabb a focisták hozzáállása, a pályán, játék közben bíztatják egymást,
nemcsak tettekben, de szóban is együtt élnek a játékkal. Pedig jelentős
személyi változások történtek a csapaton belül. Távoztak a Valkó ikrek, illetve
Horváth Dominik, mindhárman meghatározó szereplői voltak a bábolnai
csapatnak. A szakvezetés nem volt könnyű helyzetben, de végül sikerült
Ausztriából visszaigazolni Végh Dominikot, érkezett Tóth Benedek, Szele
Csaba és Zsidi Zsombor is. Egy kitűnő igazolással végre van egy jelentős
vezéregyéniség is a csapatban Bognár Ádám személyében, aki korábban
magasabb osztályban is focizott. Nagyon jó szellemiségével, kitűnő humorával összetartja, segíti a társaságot, idősebb társaival karöltve a fiatalokat
irányítják. Cél, hogy ebben a rájátszásos rendszerű bajnokságban ezzel a
fiatal, lelkes társasággal apró lépésenként kússzanak feljebb néhány helyet
a tabellán. Bábolna SE – Vértessomlói KSK 4:3.
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„Küzdeni kell a pályán, hiszen az élet sem szól másról”

– tatai kosárlabdázók játsszák mérkőzéseiket a bábolnai sportcsarnokban
Városunk nívós sportcsarnoka nem csupán a csapatsportok
helyi és környékbeli szerelmeseinek biztosít remek lehetőséget a mozgásra, hanem a megye több helyszínéről is
szívesen választják egy-egy mérkőzés helyszínéül.

Hasonlóképp döntött a Tatai Sportegyesület kosárcsapata, akik
november óta minden hétvégén birtokba veszik a pályát.
Szabó Judit szakedzőt, a Tatai Sportegyesület elnökét és kis
kosarasait a veszélyhelyzet miatt bekövetkezett iskolabezárás

kényszerítette arra, hogy a csapat mérkőzéseinek új helyszínt
keressen. Városunk jól felszerelt terme pedig tökéletes választásnak bizonyult számukra.
A kosarasok tevékenységét megnehezíti a csapatsportok
esetében elengedhetetlen rendszeres edzések hiánya, azonban
a lelkes játékosok töretlen kitartással készülnek egy-egy hétvégi
mérkőzésre. Az egyesületben 12 csapat kap helyet, a fiúk és
lányok is többféle korosztályban kosaraznak. A fiatal sportolók a megyei versenyek mellett az országos bajnokságoknak is
rendszeres résztvevői. A legidősebbek például az Amatőr Női
NB1-ben érnek el szép sikereket.
Az ifjú kosárlabdázókat környékbeli iskolákból és településekről verbuválják. Minden tehetséges gyermek esélyt kap arra,
hogy a testnevelés órákon megismert és elsajátított népszerűbb
sportágak mellett a kevésbé preferált kosárlabda is az életük
részévé váljon. A legügyesebbek később hivatásos sportolókká
is válhatnak, az egyesület felkészült szakemberei minden támogatást biztosítanak hozzá. A leendő bajnokok megtalálása
mellett figyelmet fordítanak a labdajáték népszerűsítésére, a
testnevelés órákba való beépítésére, melynek köszönhetően
egyre több kisgyermek ismerkedhet meg a kosárlabdázással.

Téli utánpótlás futsaltornák
– az U14-es korosztály a középdöntőig jutott
Január és február hónapban bonyolította le a Magyar
Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága a már
hagyományossá vált téli utánpótlás futsal tornákat.

Ezeken a megye valamennyi 14 év feletti korosztálya összemérheti erejét, játsszon bármely szintű szabadtéri bajnokságban. A
bábolnai sportcsarnok is állandó helyszíne a sporteseményeknek, ahol a Bábolna SE U14-es focicsapata küzdött a továbbjutásért január 30-án.
Ezt megelőzően január 23-án az ácsi sportcsarnokban játszottak U16-os focistáink. Csongrádi Péter edzőtől megtudtuk, hogy
kimondottan színvonalas mérkőzéseket vívott egymás ellen
az összesorsolt négy csapat, szoros eredmények születtek. A
bábolnai legények 4:3-ra kikaptak a későbbi győztes Bakonysárkánytól, majd 8:4 arányban verték az almásfüzitői gárdát, végül
6:2-es vereséget szenvedtek az Ács együttesétől. A döntőbe
jutás sajnos nem sikerült, de Csongrádi Péter több dolgot is le

tudott szűrni a torna során, Úgy tapasztalta, hogy a játékosok
erőnlétében komoly előrelépés történt, de technikailag és mentálisan is fejlődtek a serdülő focisták, ami a szabadtéri bajnokság
kezdete előtt mindenképpen jó előjel.
A január 30-i bábolnai selejtező tornán a BSE U14-es korcsoportú labdarúgói szép sikert értek el. Minden mérkőzésüket
megnyerve jutottak a középdöntőbe. Elsőre mindjárt a megye
egyik legjobb utánpótlás gárdája, a Nyergesújfalu felett arattak
1:0-s győzelmet, majd 6:1-re a Nagyigmánd gárdáját, végül
pedig 6:2-re a Császár együttesét múlták felül.
A január 6-i középdöntőre Ácson került sor, ahol remekül
kezdtek fiataljaink. A Vértessomló gárdáját 5:0 arányban
verték, majd 4:4-es döntetlent játszottak a Tata ellen, de utolsó
találkozójukon a végső győzelmet is megszerző Ászártól 5:1
arányú vereséget szenvedtek, így sajnos elestek a döntőben
való szerepléstől.
Mivel ebben a korosztályban sok gyermek focizik – köszönhetően a Tárkánnyal történt fúziónak – ezért még egy U14-es
csapatot is tudott a BSE indítani a futsal tornán. Ők január 31-én
Ácson szerepeltek, sajnos nem sikerült kiharcolni a középdöntőbe jutást. Egy mérkőzést nyertek a Szomód ellen 6:1 arányban, viszont kikaptak Nyergesújfalutól és Bakonysárkánytól.
A lányok sem maradtak ki a futsal tornákból, U15-ös együttesünk Tarjánban mutatkozott be. A jelentősen foghíjas gárda
kitűnő csapatmunkával igyekezett pótolni hiányzó játékosait.
Az első találkozón 6:0-s vereséget szenvedtek a Bakonysárkány
csapatától, aztán 5:1-re kaptak ki a Tata együttesétől, végül a
Kisbért sikerült 2:0 arányban legyőzniük. Nem jutottak ugyan a
megyei döntőbe, de Csongrádi Péter tanítványai cseppet sem
keseregtek, tovább készülnek a szabadtéri bajnoki szezonra.
www.btv.hu
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Játék boldogságban, remek eredményekkel
– rangos focitornán arattak sikert legifjabb labdarúgóink
Rangos focitornán nyert elismeréssel gazdagodott
városunk U8-as focicsapata.

Az alsó tagozatos korosztály számára ezúttal Lipóton megrendezett
Győrújfalu-Dana Kupán nem csak az első helyért járó dicsőséget
zsebelhették be a fürge lábú ifjú focisták, a csapatban játszó Faragó
Illés a legjobb kapus díjat is magáénak tudhatta. A tornán olyan
ismert klubot utasíthattak maguk mögé, mint az ETO, a Gyirmót, a
Győrújfalu, az Üstökös vagy a Mosonmagyaróvár.

A Bábolna SE Labdarúgó Szakosztályának büszke, fiatal edzője, Zsidi
Zsombor mintegy másfél éve foglalkozik a legkisebbek felkészítésével.
A háromévesektől kezdve a hatéveseken át több korosztállyal is lelkesen
dolgozik, a labdarúgó palánták gyors, napról napra zajló fejlődése mindig
örömmel tölti el. A jól összerakott, nagy koncentrációt igénylő edzés leköti
az apróságok figyelmét, így a rosszalkodásra már nem is marad idejük.
Edzőjük nagy figyelmet fordít a csapatszellem növelésére
is, a gyermekek megtapasztalják az összetartozás, a közösen
küzdés élményét, mely fontos erényekkel vértezi fel őket.
A bábolnai gyermekek remek teljesítménye az ellenfelek trénereinek
is feltűnt. Zsombor szerint a szakértelemmel vezetett foglalkozások
mellett a legfontosabb, hogy az ifjú tehetséges futballisták szívvel-lélekkel, „boldogságban” eddzenek.
A legutóbbi lipóti megmérettetésen az U8-as korosztály mellett
az U10-esek is megmutathatták tehetségüket. Ők ugyan nem értek
el helyezést, de edzőjük szerint végig ügyesen játszottak. Faragó
Illés és csapata a remek védéseknek köszönhetően kapott gól nélkül,
győztesként került ki a többi együttes közül. Illés hároméves kora
óta focizik, a kapuba azonban csak nemrégiben állhatott be. Ennek
ellenére hihetetlen érzékkel védte ki a legutolsó hetespárbaj lövéseit
is, maximálisan kiérdemelve ezzel a legjobb kapusnak járó díjat.

Teke – győzelmekkel indult a szezon
A tekesport is éledezik a járványhelyzet okozta tétlenségből.

Egyelőre az őszi szezon elmaradt mérkőzéseit pótolják, majd kezdődhet a
tavaszi megmérettetések sorozata, természetesen az egészségügyi előírások betartása mellett. A Bábolna SE tekései február 13-án a zalaegerszegi
LAUF-B TK együttesét fogadták. Soha jobb kezdést nem kívánhatnánk,
hiszen csapatunk kitűnő egyéni teljesítményeknek köszönhetően nagyarányú győzelmet aratott a rivális gárda ellen. Ezt megelőzően utoljára
október végén vívtak bajnoki mérkőzést tekéseink, akkor Szentgotthárdon
a Halogy SE otthonában vereséget szenvedtek. Aztán hosszabb szünet,
majd a járványhelyzet miatt még hosszabb kényszerszünet következett.
A bajnokság újraindítása tehát az elmaradt mérkőzések pótlásával kezdődött, ide tartozott a zalaegerszegiek elleni idei első
hazai találkozó. Az első kör után még döntetlenre állt a mérkőzés

minimális hazai faelőnnyel. A második körtől aztán minden bábolnai
játékos pontfogó volt, így egyértelművé vált a győzelem, ráadásul
a sokat emlegetett bűvös 3300 fát is sikerült túllépni. A mérkőzés
legjobbjának Kovács Antal bizonyult 597 fás teljesítményével, de
Skuba István szakosztályvezető kiemelte Szász László hosszabb
sérülése utáni remek visszatérését. A Bábolna SE tekecsapata ezzel
a győzelmével az őszi 6. helyről a tabella 3. helyére ugrott. Az ifjúsági
versenyzők ezúttal alulmúlták önmagukat, sajnos a hosszú szünet
edzéshiánya meglátszott a játékosokon. Bábolna SE – LAUF-B TK
7:1 (3375:3207), ifi 0:4 (908:1049).
Egy hét múlva idegenbeli mérkőzés következett, legényeink a Zalaszentgróti TK otthonába látogattak. A vendéglátók, a bajnokság
sereghajtói eddig még pont nélkül álltak a tabella utolsó helyén,
de legényeink semmiképpen sem elbizakodottan utaztak a zalai
csapathoz. Az előző meccshez hasonlóan itt is döntetlennel zárult
az első kör, bábolnai faelőnnyel. A második sortól kezdve ezúttal
is minden bábolnai tekés csapatpontot szerzett, mellyel egyértelmű győzelmet arattak. Ezen a találkozón Szász László nyújtott
kiemelkedőt 595 fás teljesítményével, de a többiek is hozták kitűnő
formájukat. Ennek köszönhetően a Bábolna SE tekecsapata már a
tabella 2. helyén találhatta magát. Az ificsapat is sikerrel járt, Horváth
Attila Márk és Szabó Taddeus, illetve Molnár Attila verték ellenfeleiket
egyértelmű győzelmet aratva. Zalaszentgróti TK – Bábolna SE
1:7 (3228:3408), ifi 0:4 (904:990).
Február utolsó hétvégéjén még egy találkozót játszott volna tekecsapatunk, de a vendéglátó Nyergesújfalu vírusfertőzések miatt
lemondta a mérkőzést. A meccset közös megegyezéssel a negatív
koranavírus tesztek után április 3-án fogják lejátszani.
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