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Jampik és csinibabák ropták 
a XXII. Szülők-nevelők bálján

Rock and roll hangulat árasztotta el február 11-én a Szabadidőközpont épületét a XXII. Szülők-nevelők bálján.  
A hagyományos jótékonysági esemény idén is nagy népszerűségnek örvendett, ezúttal is nagy létszámban érkeztek a 
mulatni vágyók. 
A koronavírus járvány miatt bekövetkezett három éves szü-

net után a résztvevők a bál témájához hűen, kirobbanó jókedv-
vel és lelkesedéssel vetették bele magukat a fergeteges hangu-
latú estébe. Nem csupán a mulatságért, az együttlét öröméért 
tették ezt, hanem az általános iskola támogatásáért is, hiszen a 
nagy számban eladott támogatói jegyek, valamint az értékes 
felajánlások mind-mind az iskola udvarának megújulását segí-
tik elő. Közreműködésükkel fűszernövénykert, fedett kiülő és 
új padok teszik majd szebbé a szünetekben a szabad levegőn 
töltött időt. Számos bábolnai magánszemély, cég és vállalkozó 
járult hozzá a jótékonysági bál létrejöttéhez, valamint az iskola 

támogatásához. „Nagyon jó csapatom van. Rengeteg támoga-
tót felkerestünk, és szinte 100%-os sikerrel jártunk. Úgy érzem, 
hogy ehhez nagyban hozzájárul az, hogy egy nagyon jó csapat 
dolgozik velem. Mindenki a gyerekekért akar tenni.” – méltatta 
szervezőtársait, a szülői munkaközösséget Szabó Krisztina, a 
Bábolnai Általános Iskola Szülői Munkaközösségének elnöke. 
Az igazi rockabilly hangulat megteremtéséhez a zenéken és a 
60-as éveket idéző ruhakölteményeken kívül a korhű hangu-
latban berendezett fotósarok is hozzájárult, melyhez a fény-
képezkedni vágyók hamisítatlan jampikká és csinibabákká 
változhattak. 

Kiszebáb égetés farsang farkán
A farsangi időszakhoz – pontosab-

ban annak végéhez – kapcsolódó népi 
hagyományt elevenítettek fel farsang 
farkán, február 21-én a bábolnai óvodá-
sok. Hangos gyermekzsivaj töltötte be az 
ovi udvarát, az apróságok saját maguk 
készítette pici dobokkal felszerelkezve 
zsibongtak, tavaszi dalokat énekelve vo-
nultak körbe-körbe. A telet igyekeztek 
elűzni, ami a szép, tavaszias, napos időt 
látva sikerre vezetett. Eközben már az 
óvónéni meggyújtotta a szalmából és 
újságpapírból készített kiszebábot. Az 
ovisok hangos éneklés mellett figyelték, 
miként hamvad el a bábuval együtt az 
abban összegyűlt bűn, bánat, betegség, 
s velük együtt a tél, hogyan adja át he-
lyét a tavasznak, a hideg szürkeség a fé-
nyes melegnek.
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Ovis farsang
Ovisok farsangoltak február 17-én délelőtt. 

Az intézmény csoportjaiban hangos zene mel-
lett, színes, ötletes jelmezekben folyt a tánc, a 
játék. Volt olyan csoport, ahol lufikkal a kezük-
ben táncoltak a gyerkőcök, máshol diszkófé-
nyek leple alatt mulattak. Előkerültek a farsan-
gi versikék és dalocskák is a tarsolyból, majd 
ügyességi játékokkal szórakoztatták az ovisokat 
a nagy napon.

Farsang az iskolában
Az általános iskolások farsangját a sportcsarnokban rendez-

ték, ezúttal együtt farsangoltak alsósok és felsősök. Kisebbek 
és nagyobbak egyaránt jelmezekbe bújtak, elsőként az alsóta-
gozatos osztályok vonultak fel, hogy bemutassák maskaráikat. 

A felsősök is színpadra léptek, voltak olyan osztályok, akik rövid 
tréfás műsorral is készültek. 

A maskarás felvonulást, a tréfás műsorokat egy kis szünet kö-
vette, ez idő alatt az iskola szülői munkaközössége több száz 
hagymás zsíroskenyérrel és szörppel várta az éhes és szomjas 
szájakat. Tombolatárgyak tömkelege várt gazdára, az izgalma-
kat is tartogató sorsolás során kiderült, kik Fortuna kegyeltjei.

Nyugdíjasok farsangi mulatsága
Farsangi mulatságra gyülekeztek településünk nyugdíjasai 

február 24-én a szabadidőközpontban. Ezúttal színültig telt az 
intézmény aulája bálozókkal, ugyanis a móri nyugdíjasklub tag-
jait is meghívták, hogy együtt farsangoljanak. A bált Berkesné 
Szűcs Ágnes intézményvezető nyitotta meg, majd dr. Horváth 
Klára polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

A bábolnai nyugdíjasok, mint mindig, most is fergeteges pro-
dukciókkal készültek. Hetekkel korábban már tervezgették mű-
sorszámaikat, szenzációs ötleteik megvalósításának első attrak-
ciójával igyekeztek megalapozni a bál hangulatát.

A műsorszám valódi farsangi hangulatba hozott minden bálo-
zót. De itt még nem volt vége a vidám, tréfás produkciók sorá-
nak. A folytatáshoz a közreműködőknek az átöltözéshez egy kis 
időre volt szükségük, addig is a többiek egy kis játékkal szóra-
koztatták egymást. A krumplikapálás nyomán, szabadon egy új 
műfajt teremtettek, a krumplikakálást.

Most már eljött a jelmezes felvonulás ideje. A sort a bábolnai 
nyugdíjasok kezdték, minden jelmezeshez egy rövid történet is 
tartozott. Természetesen a móri vendégek is készültek, jelmeze-
ik kreatív fantáziájukról árulkodtak.

A nyugdíjas bálozók ahhoz a korosztályhoz tartoznak, akik fi-
atalon is sok-sok táncmulatság résztvevői voltak. A rendezvény 
zenészének köszönhetően kedvenc slágereikre rophatták a bá-
bolnai szabadidőközpontban.

A vendéglátók slusszpoénként még egy műsorszámmal ké-
szültek. A Mókus őrs lépett színre eredeti kisdobos és úttörő 
egyenruhákban. Tombola nélkül nincs bál. Sok-sok nyeremény-
tárgy, ajándékcsomag gyűlt össze, ezek mindegyike gazdára is 
talált.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Január 26-án rendkívüli testületi ülést tartottak. 
– A költségvetés első fordulós megtárgyalása volt a legkardiná-

lisabb napirendi pont. Terítéken volt a Győr Nagytérség Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója, a 
decemberben szervezett vérvételi szűrés sikere, majd a 2023. 
évi költségvetés első fordulója. Ezt részletekbe menő egyez-
tetés előzte meg a városvezetés, a helyi intézmények és ön-
kormányzati gazdasági társaságok vezetőivel. A költségvetési 
előterjesztési javaslat tartalmazta a település intézményeinek 
működtetéséhez szükséges számadatokat, a beruházások és 
projektek adatait. Szóba került az önkormányzatnál véghez 
vitt, jogszabálynak megfelelő bérfejlesztés, valamint további 
béremelési javaslatokat építettek be a megvitatás előtt álló 
költségvetésbe, betervezésre kerültek a jubileumi jutalmak is. 
A munkaruha juttatásról és annak megemeléséről is döntött a 
képviselő-testület, valamint a közlekedési költségtérítés mér-
tékét is megnövelték a bejáró dolgozók számára. Nagy terhet 
ró az önkormányzatra a villamosenergia és gázárak meg-
emelkedése, miután többszörösére növekedtek a piaci árak. 
Tanyagondnoki busz cseréjére is tervezett a testület, valamint 
az energiaközösség létrehozására irányuló projekt első lépé-
seként közbeszerzési eljárások indulnak. Az energiatárolók és 
napelemek a második fordulóban kerülnek majd kialakításra. 
Az egészségügyi központ felújítására 100 millió forintot nyert 
el a város, a kivitelezés nyáron bonyolódhat le. 

– A folytatásban a Bábolna Városgazda Kft. könyvvizsgálójának 
foglalkoztatása és cégbírósági bejegyeztetése került terítékre, 
a könyvvizsgálói feladatokat Majoros Enikő komáromi könyv-
vizsgáló végzi el. 

– Közbeszerzési tervekről és statisztikai összegzésről szóló na-
pirendek következtek a sorban. Egyebek napirendi pontban 
az ÉDV Zrt. által, a szennyvíztisztító telepen bekövetkezett 
káresetről tárgyaltak, itt mintegy 3 millió pluszköltség jelent-
kezett, amit a bérleti díj terhére számol el az önkormányzat. 
Egy árajánlattal is foglalkoztak az Ácsi dombon kialakított új út 
mellé telepítendő kandeláberek tekintetében, valamint zárt 
ülésen segélykérelmeket bíráltak el

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Energiaközösség

Településünk önkormányzata immár több, mint egy éve 
foglalkozik a bábolnai energiaközösség kialakításával. A 
Magyar Államtól a tavalyi évben mintegy 300 millió Ft-ot 
sikerült elnyerni, hogy megalakulhasson és működhessen a 
helyi energiaközösség. A tavalyi év második felében az ön-
kormányzat és konzorciális partnerei - az OSI Food Solutions 
Kft. és az STS Group Kft. - lefektették az energiaközösségi 
projekt alapjait, valamint elkészítették az energiaközösség 
funkcionalitásához nélkülözhetetlen szoftverrendszer köz-
beszerzési dokumentációját. A közbeszerzés kiírásához az 
Irányító Hatóság jóváhagyása szükséges, ennek megszerzé-
se még folyamatban van. Az energiaközösség működését 
támogató hardveres eszközök közbeszerzési eljárásához 
szükséges engedélyezési eljárások is megkezdődtek, így az 
idén beszerzésre kerülhetnek a szükséges napelemek és tá-
rolóegységek. A fentieken túl Bábolna Város Önkormányzata 
és a Bábolna Városgazda Kft. közös tulajdonában álló Bábol-
na Energiaközösség Nonprofit Kft. is bejegyzésre került. Az 
említett kft. lesz az, amely az energiaközösség működésének 
jogi, személyi és technikai kereteit biztosítja. Örömmel ad-
hatunk arról is hírt, hogy az Energiaközösség Nonprofit Kft. 
energiaközösségként történő regisztrációja – hazánkban el-
sőként - benyújtásra került.

Idén elkezdődhet az egészségügyi központ belső felújítása
Bábolna Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra 2022-ben. 
Miután a támogatási kérelem elbírálása pozitívan zárult, az ön-

kormányzat 100 millió forintot nyert az egészségügyi központ 
felújítására. A pályázat közvetlen célja az épület belső felújítása. 
A támogatásból az alapellátáshoz kapcsolódó helyiségek fel-
újítása, rendelők, mosdók és egyéb kiszolgáló helyiségek belső 
felújítása és kisebb átalakítása fog megtörténni. Ez utóbbi során 
szükséges, hogy minden rendelőhöz vizsgáló és öltöző helyiség 

kerüljön kialakításra. Emellett a teljeskörű projektarányos aka-
dálymentesítés is megtörténik. A kivitelezés mellett új eszközök, 
illetve bútorok beszerzése is lehetséges az orvosi praxisok és a 
védőnő számára a támogatásból. A kivitelezés megkezdéséhez 
szükséges támogatói szerződés megkötése lezárult, a közbe-
szerzés összeállítása megkezdődött, a tavasz folyamán várható-
an a közbeszerzési eljárás megindulhat.

www.babolna.hu

Turisztikai fejlesztések
Bábolna Város Önkormányzata konzorciumi tagként vesz 

részt az „Aktív és interaktív turisztikai fejlesztések a Dunától 
a Bakonyaljáig” elnevezésű a TOP Plusz program keretében 
megvalósuló projektben Almásfüzitővel, Tatával, Oroszlány-
nyal és Ácsteszérrel. A Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat által koordinált, a Duna-Gerecse Turisztikai 
Nonprofit Kft. szakmai támogatása mellett megvalósuló 
projektben az önkormányzat egy mobilapplikáció-alapú csa-
patépítő játékot, illetve a Szabadidőparkban egy téglárium 
kialakítását tervezi.

2022. december 20-án a támogatási kérelmet támogatha-
tónak ítélte, a szerződések aláírásához szükséges dokumen-
tumok előkészítése jelenleg zajlik.
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Közös munka, közös siker
nyertes pályázatból újulhatott meg a gyermekorvosi rendelő

Egy, a Magyar Falu Program keretében megvalósuló beruházásnak köszönhetően teljes belső felújításon esett át városunk 
gyermekorvosi rendelője. A mintegy 21 millió forintból létrejövő felújításnak köszönhetően a gyermekek barátságos, 
igényes, feszültségoldó és korszerű környezetben gyógyulhatnak. Az átadón Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő, kormánybiztos valamint Popovics György megyegyűlési elnök is tiszteletét tette. 
A Magyar Falu Program az 5000 fő alatti 

vidéki települések fejlesztését szolgálja 
2019 óta különféle pályázati lehetőségek-
kel. Czunyiné dr. Bertalan Judit többször 
is megtapasztalhatta Bábolna fejlődését, 
hiszen több beruházás kapcsán is elláto-
gatott városunkba. „Bábolna ugyan kisvá-
ros, azonban dicséret illeti azt a falusias, 
összetartó közösséget, ami itt található. 
Nagy örömünkre és szerencsénkre városi 
státusszal is belefért a Magyar Falu Prog-
ramba, és élt is az önkormányzat a prog-
ram lehetőségeivel.” – méltatta városun-
kat az országgyűlési képviselő. 

 Popovics György, a Komárom-Eszter-
gom Vármegyei Közgyűlés elnöke bábol-
naiként szintén nagy örömmel látogatott 
el az átadó ünnepségre. Elnök úr szerint a 
pályázatok kiírásánál és megvalósításánál 
a jó viszonyon van a hangsúly, egymásra 
épülve, közösen tudnak tervezni, hiszen 
az említetteken kívül több, egymást ki-
egészítő pályázati lehetőség is a telepü-
lések rendelkezésére áll. A közös munka 
hozzájárul a város fejlődéséhez. „Az a lé-

nyeg, hogy legyenek 
terveink, ha van le-
hetőség, akkor tud-
junk rá pályázni. Ezt 
Bábolnával jól meg 
lehetett csinálni” - 
fejezte ki örömét. 

Bábolna városá-
ban az elmúlt év-
ben több utca is 
megújult, szintén a 
Magyar Falu Prog-
ram keretében bel-
ügyminisztériumi 
támogatásnak kö-
szönhetően egy fa-
lugondnoki busz cseréje is megvalósul-
hat - mondta el lapunknak dr. Horváth 
Klára polgármester. A gyermekorvosi ren-
delő teljeskörű felújítása az Egészségügyi 
Központ megújulásának kezdő lépcsője-
ként jöhetett létre a sikeres pályázatnak 
köszönhetően. A gyönyörű kivitelezés 
mellett két bábolnai család segítségével 
fejlesztő eszközöket is el tudtak helyezni, 

melyek a jövőben Müller Anita fejlesztő-
pedagógus és Rózsahegyi Franciska die-
tetikus közreműködésével a gyermekek 
fejlesztését szolgálják. „Örömteli, hogy a 
bábolnai lakosság körében vannak olya-
nok, akik magukénak érzik ezt a területet 
és segítségüket adják ahhoz, hogy egy 
színvonalasabb tevékenység folyhasson 
ebben a megújított ingatlanban” - fejezte 
ki örömét a városvezető.

 Dr. Kiss Katalin gyermekorvos mintegy 
35 éve dolgozik Bábolnán, a bábolnai 
gyermekek mellett több környékbeli te-
lepülés apróságait is gyógyítja. A rendelő 
akkoriban, az 1980-as években épült. Az 
elmúlt években az önkormányzat figyel-
met fordított a felújításra, így új nyílászá-
rók is az épületre kerültek. A mostani be-
ruházás során a vizesblokkok és vezetékek 
modernre történő cseréje is megtörtént a 
falakban és a padlóban egyaránt. Doktor-
nő asszisztensével, Kuti Erikával és Zsöm-
bölygei Erzsébet védőnővel közösen 
alakíthatta ki a rendelő színvilágát, deko-
rációját. A rengeteg munka és csinosítás 
megtette hatását, a barátságos, hangu-
latos rendelőt és a berendezéseket nagy 
örömmel vették birtokba a gyermekek. A 
rendelőben megvalósuló klubszerű fog-
lakozások pedig a prevenció fontosságát 
hangsúlyozva segítik a szülőket gyerme-
keik egészségének megőrzésében.
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Elkészült a település kulturális programterve
Az idei programtervezetet a folyton változó körülmények és a nehezebb gazdasági viszonyok figyelembevételével 
tervezték. Idén is számos szabadtéri program valósulhat meg, melyek nagy része a Szabadidőpark és Csónakház területén 
kerül megrendezésre.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Szabadidőpark ad otthont 

városunk legnagyobb kulturális rendezvényének, a Kukorica 
Fesztiválnak szeptember 9-én. A 24. Kukorica Fesztivál válto-
zatos fellépőgárdát sorakoztat fel, melyek közül kiemelnénk a 
Wellhello nagykoncertjét. 

A Bábolna Strand és Termálfürdő, illetve a Ménesbirtok állan-
dó programkínálattal és pihenési lehetőséggel, turisztikai érde-
kességekkel várja az idelátogatókat. A szabadidős tevékenysé-
gekhez csodaszép helyszínek kapcsolódnak, például a bábolnai 
arborétum, vagy a bábolnai Szabadidőpark. A meglévő étter-
mek és kávézók mellett új pizzéria, a Trattoria Da Stallone nyi-
totta meg kapuit Bábolna központjában. Városunk Helytörténeti 
gyűjteménye az állandó kiállítások – Mátray Magdolna csipke-
gyűjteménye, a helyi életet bemutató tárgyi eszközök kiállítása 

– mellett számos képzőművészeti programmal bővül a 2023-as 
évben. A tervek szerint a városközpontban egy régészeti lelete-
gyüttes is megtekinthetővé válik majd.

Az aktívan mozogni vágyókat várja a bábolnai Szabadidőpark, 
ahol futópálya, teniszpálya, íjászpálya és csónakázási lehetőség 
áll rendelkezésükre, továbbá a városi sportcsarnok sportolási le-
hetőségei és a műfüves pálya is az aktív testmozgást kedvelők 
igényeit szolgálja. Idén is nagy szeretettel várja a túrázni vágyó-
kat a Bábolnai Mérföldkő Turisztikai Csoport. 

A kulturális programok szervezői a Bábolna Város Önkormány-
zata, Bábolna Városi Könyvtár és Művelődési- és Sportközpont, 
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, illetve a helyi civil szervezetek. 
A részletes kulturális programtervet megtekinthetik Bábolna Vá-
ros weboldalán – babolna.hu.

A Képviselő-testület február 15-én tartotta 2023 első munkaterv szerinti ülését. 
– Az ülésen döntöttek arról, hogy ebben 

az évben is osztanak szociális segély-
csomagokat, valamint arról, hogy a Ter-
melj otthon mozgalomban a jogosult-
ságot nem kötik jövedelemhatárhoz, és 
a korábbinál nagyobb értékű vetőmag-
csomagot osztanak ki az igénylőknek. A 
lehetőség iránt 22-en érdeklődtek.

– A három utcás csapadékvíz elvezetési 
projekthez rajzpályázatot hirdetett a 
város az óvoda és az iskola tanulóinak  
körében. Foglalkoztak a Tiamo Modern-
tánc Egyesület kérelmével is mindkét 
bizottsági ülésen, a testület a szervezet 
nyári táborához ingyenesen biztosítja 
a sportcsarnokot. Mindkét bizottság 
foglakozott az önkormányzati bérla-
kásokról szóló beszámolóval, illetve az 
Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület 
kérelmével. Ez utóbbi szervezet a tó 

vizének pótlására alkalmazott szivaty-
tyúzáshoz kért anyagi támogatást. Erre 
a témára még visszatér a testület, a Rá-
ba-Quelle Kft. kérelmét pedig nem tá-
mogatta a grémium. 

– Ezt követően került sor a 2022. évi költ-
ségvetés módosítására, megtörtént a 
zárás első üteme, mely alapján a tava-
lyi évben a költségvetés főösszege 2 
milliárd 324 millió 562 ezer forint lett. A 
következőkben került terítékre a 2023. 
évi költségvetés elfogadása, a napi-
rendi pont keretében a költségvetési 
főösszeg 3 milliárd 85 millió 253 ezer 
forint összegben került megállapításra. 
Felújítások, beruházások nem kerültek 
betervezésre. A képviselő-testület egy-
hangúan elfogadta a költségvetést. 

– Beszámolt 2022. évi tevékenységéről 
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hi-

vatal, ugyancsak elfogadták a tavalyi 
évi kulturális életről szóló beszámolót 
és az idei kulturális programtervet. A 
Vagyonnyilatkozatot és Összeférhe-
tetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke, 
Bierbauer Imre szóbeli tájékoztatását 
követően jóváhagyták a polgármester 
éves szabadságolási ütemtervét, majd 
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét. 

– Eladásra kínálja az önkormányzat a 
Zrínyi út 15. szám alatti ingatlanát, ki-
kiáltási ára bruttó 65 millió forint. Az 
önkormányzati ingatlan értékesítéséről 
zárt ülés keretében született döntés. 
Ugyancsak zárt ajtók mögött tárgyaltak 
a 3 utca csapadékvíz elvezetési pályázat 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. 
A projekt március végével zárul.

2023. évi költségvetéséről
Bábolna Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. 

február 15-i ülésén elfogadta a 2023. évi költségvetését, így a 
munka immár az új tervszámokkal folytatódhat.

A költségvetés főösszege 3.085.253.780,- Ft, amelynek jelen-
tős tétele a vállalkozók és magánszemélyek adója. Köszönet 
illeti a helyi vállalkozások kimagasló adófizetési fegyelmét. 

A költségvetés további bevételi tételei állami és Európai Uni-
ós támogatásokból állnak össze. 2023-ban az európai uniós tá-
mogatásból megvalósuló egészségügyi központ fejlesztésén 

túl a Hársfa utcát az Ácsi úttal összekötő új út napelemes köz-
világításának kiépítését tervezte önerőből az önkormányzat. 
A 2023. évi költségvetés kiadásai alapvetően az intézmények 
biztonságos finanszírozását, a megemelkedett energiakölt-
ségeket és élelmiszerárakat, valamint a kamatemelkedéseket 
szolgálják. A költségvetés tartalmazza a bérfejlesztést, a meg-
emelt összegű munkaruha juttatást is.

A betervezett 68 millió Ft-os tartalék kevés teret enged az 
önerős fejlesztéseknek, de az önkormányzat bízik abban, hogy 
az idei évben sikerül fejlesztési forrásokat elnyerni, így útfelújí-
tási, energiakorszerűsítési elképzelések kivitelezésének 2023-
ban helye lehet.
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Új eszközök segítik gyermekeink tanulását 
a Bábolnai Általános Iskolában

 Korszerű szelektív hulladékgyűjtővel, valamint úgynevezett okoslépcsővel bővült városunk általános iskolájának 
közelmúltban felújított aulája. 
Bajcsainé Hajagos Ildikó, a Bábolnai Általános Iskola intéz-

ményvezetője lapunknak elmondta, hogy az infrastrukturális 
fejlesztések mellett mindig törekednek olyan eszközök beszer-
zésére is, mely a gyermekek tanulását, oktatását segítik. Bábol-
na Város Önkormányzata 1.250.000 forintos támogatással járult 
hozzá ahhoz, hogy a gyermekek hatékonyabban sajátíthassák 
el a matematikával, történelemmel vagy éppen a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket. „Minden 
apróság azért fontos, mert nem csak bensőséges, 
hangulatos légkört teremt az aulában, hanem fontos 
információkat hordoz és segíti a gyermekeket a tanu-
lásban” – emelte ki ezek fontosságát az iskolaigazgató.

A megújult aula egy szép, ízlésesen kialakított cí-
merrel is gazdagodott, mely az épületbe belépőket 
köszönti. Igazgatónő kiemelte a mobilis, nagy telje-
sítményű hangfalat is, ami a kisebb ünnepélyeken, 
témanapokon segítheti az előadást, vagy éppen az 
egyes edzéseken, sportkörökön is jó szolgálatot tehet. 

Az iskola úgynevezett ökoiskolaként működik, a 
tanórákon rendszeresen előkerül a fenntartható-
ságra nevelés, az, hogy a gyermekek a mindennapi 
életben mit tehetnek a környezetért. Az aulát díszítő 
szelektív hulladékgyűjtő ennek rögzülését segíti elő, a 

gyermekek játékosan építhetik be mindennapjaikba a szelektív 
hulladékgyűjtést. A szintén újdonságként megjelenő interaktív 
lépcsők hasznos és népszerű eszközei a tanulásnak, hiszen ész-
revétlenül segítik elő a történelem fontos eseményeinek, évszá-
mainak vagy éppen matematikai számsoroknak a megjegyzé-
sét. Az intézmény a jövőben ezek bővítését is tervezi. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Korszerűsödik a csapadékvíz elvezetés rendszere

Lassan a kivitelezés végére érkezik a 3 utca csapadékvíz el-
vezetésének felújítása. A teljes beruházás várhatóan március 
15-ig készül el, ezen időpontig fejeződik be a Zrínyi, Dózsa és 
Móra utca csapadékvíz elvezetését célzó kivitelezési munka. A 
projekt végső befejezési dátuma 2023. március 31.

Bábolna Város Önkormányzata ezen túlmenően támogatási 
kérelmet nyújtott be a csapadékvíz elvezetés fejlesztésének 

második szakaszára, mely magában foglalja a Kinizsi és Rad-
nóti utcák csapadékvíz elvezetésének felújítását. A tervezett 
beruházás során a jelenleg meglévő árkok átépítésre kerülnek 
betonelemekkel burkolt árokká. Az önkormányzat kérelme 
2022. év végén jogosulttá vált a támogatás elnyerésére, a to-
vábbiakban a támogatói szerződéskötési eljárás megindítását 
várja a városvezetés.

Fejlesztések, beruházások a település óvodájában
Az elmúlt közel egy évben számos na-

gyobb beruházás is megvalósulhatott 
településünk óvodájában – tudtuk meg 
Lipótné Horák Valéria intézményvezető-
től. Az óvodavezető lapunknak elmond-
ta, kezdődött mindez tavaly májusban, 
amikor a nagyóvoda csoportszobái klí-
maberendezéseket kaptak. Ezzel az apró-
ságok a tavasz végi, nyári, ősz eleji meleg 
időszakban komfortosabban érezhetik 
magukat. Ezt követően felújították a két 

felnőtt öltözőt, így a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő körülmények között 
öltözhetnek át a dolgozók. Előző év őszén 
a kisóvodában egy sajnálatos csőtörés 
tette szükségessé a „Katicás csoport” re-
konstrukcióját. Felázott a padlózat, az 
ajtó és a falak is, ezek teljes körű felújítása 
a karácsonyi szünetben történt. A téli le-
állás három hetében a tálaló konyhában 
került sor a mintegy 110 négyzetméter já-
rólap cseréjére, mert az már nagymérték-

ben púposodott fel, vált egyenetlenné. A 
felújítás során egyéb kárelhárítási munká-
latokra is szükség volt. 

Az intézményvezető ezúton szeretne 
köszönetet mondani dr. Horváth Klára 
polgármesternek, Bábolna Város Képvise-
lő-testületének, a Bábolnai Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkatársainak és az 
óvoda dolgozóinak a fejlesztések megva-
lósulásáért. 
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„Az élet egyik legnagyobb ajándéka, ha valakinek megadatik, hogy azzal keresse a kenyerét, amit szeret.”

Lőrikné Nemes Mária gyógyszerész 
munkáját elismeréssel jutalmazta a kamara

 A Magyar Gyógyszerészi Kamara minden évben rangos kitüntetéssel jutalmazza az arra érdemes szakembereket. Ezúttal 
ismerős arcot is köszönthettünk a legjobbak között: 2022. december 3-án Lőrikné dr. Nemes Mária, a Bábolnai Mária 
Gyógyszertár tulajdonosa a gyógyszerészi szakma szeretetéért és kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséért vehette 
át kitüntetését. 
Mária munkáját már 2020-ban méltatták, azonban a korona-

vírus járvány miatt csak a tavalyi évben, rangos ünnepség ke-
retében adták át számára a gyógyszerészek védőszentje, Szent 
Kozma képmásával díszített, úgynevezett Tantus Amor Operis 
Pharmacie plakettet. 

A szőnyi születésű Marikát már általános iskolás korában ma-
gával ragadta a kémia világa, már ekkor elhatározta, hogy ezzel 
a tantárggyal kapcsolatos hivatást szeretne végezni. Később a 
kémia tagozatos esztergomi gimnáziumban a biológia is közel 
került a szívéhez, így egyenes út vezetett a Semmelweis Egye-
tem gyógyszerész karára. „Most is nagyon tudok örülni ennek 
a gondolatnak, hogy akkor ez megfogalmazódott bennem. Én 
megtaláltam azt a hivatást, azt a munkát, amit én szerettem és 
most is szeretek csinálni. Ez nagyon fontos” – méltatta hivatását 
Marika. Elmondása szerint nem csak a dolgos, munkás szülei-
nek tartozik hálával, hanem tanárainak is, akik megszerettették 
vele ezt a területet. Az egyetem elvégzése után két évig Tatán 
tevékenykedett, majd egy felkérésnek köszönhetően 1980. 
január 15-én, 43 évvel ezelőtt vehette át az akkor még állami 
tulajdonban lévő bábolnai gyógyszertár vezetői tisztségét. A 
rendszerváltás környékén megalakuló gyógyszerészi kamara 
alapító tagjaként máig fontosnak tartja a szakma elismerését, 
érdekképviseletét. A privatizáció során a bábolnai patika a tu-
lajdonába került. Gyermekei is a gyógyszerészi hivatást válasz-
tották, valamint Marika mindkét menye is ezt a szakmát űzi, így 

közösen tevékenykednek azon, hogy gyógyírt nyújtsanak a te-
lepülésen és környékén élők problémáira. Marika eközben egy 
ideig a kamara etikai bizottsága elnökeként is tevékenykedett, 
fiai pedig a mindennapi munka mellett megyei gyógyszerészi 
kamara tagjaiként képviselik a szép foglalkozást. 

 Marika büszke fiaira és családjaikra, akiknek nyugodt szívvel 
adja át a patika irányítását és reméli, hogy még hosszú évekig 
segíthetik a bábolnai lakosok egészségét. Ő maga igyekszik hát-
térbe vonulni, egyre inkább a család, az unokák kapják életében 
a fő szerepet.

Az elmúlt évszázadokban a családok életében magától értetődő volt a fizikai közelség, a több generáció együttélése. A közös, na-
gyobb háztartások egyfajta biztonságot nyújtottak, hiszen a családtagok egyszerűen és gyorsan tudtak gondoskodni egymásról. 
Idővel azonban évszázados szokások szűntek meg vagy alakultak át azzal, hogy a családok szétszóródtak, és mára már egyre kevés-
bé jellemző a generációk együttélése.
Az idős családtagról, ismerősökről való gondoskodás, az ő támogatásuk fontos és felelősségteljes feladat, amelyet hozzá kell igazí-
tani a megváltozott körülményekhez és a technológia fejlődéséhez.

A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Fela-
data, hogy a saját otthonukban élő idős emberek egy egyszerű 
eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre 
megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors 
támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra.
Ez a lehetőség minden 65 év feletti magyar állampolgár szá-
mára ingyenesen elérhető. A jelzőeszközt igényelheti maga a 
felhasználó, vagy bármely családtagja, ismerőse.
A program része a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez egy 
országos lefedettségű távfelügyeleti és diszpécser szolgáltatás 
kapcsolódik, Magyarország minden településén hozzáférhető 
a hét minden napján és órájában. 

Tudd te is biztonságban a nagyit!
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Gyógyír minden betegség ellen  
Babarczi Norbert mézei a legjobbak között 

 A méhek ugyan még téli pihenőjük utolsó napjait töltik, Babarczi Norbert méhész már javában készül a következő 
szezonra. A termelő lelkesedését fokozza, hogy termékeivel nemrégiben ismét a legjobbak között szerepelhetett.
 A bábolnai méhész legutóbb 

2020-ban szerzett országos elis-
merést portékájával, a tavalyi év 
végén pedig ismét két mézét mé-
rettette meg a neves rangadón. 
A minőségi termékek ezúttal is 
díjat hoztak számára, akácmézét 
bronz, vegyes virágmézét pedig 
arany fokozatú minősítéssel ju-
talmazták. Norbert lapunknak 
elárulta, hogy a termékek szigorú 
zsűrizési folyamaton estek át: az 
érzékszervi véleményezést köve-
tően laboratóriumi elemzés se-
gítségével mérik többek között 
a mézek fruktóz-glükóz arányát, 
pollentartalmát és víztartalmát 
is. A beltartalom mellett az üve-
geken található címke is szigorú 
vizsgálatok alá esik át, hiszen a hitelesség fontos szerepet tölt 
be a méztermelők tevékenységében. A győzelmet nem csupán 
a szakértelem hozta el Norbert számára, a minősített, méhész-
boltokban kapható eszközei is hozzájárultak sikeréhez. 

A gyógyító életelixír sokoldalú, jótékony hatásait számos ta-
nulmány bizonyította, azonban apró sárga csíkos barátaink még 
számos egyéb készítményen át is hozzájárulnak egészségünk 
megőrzéséhez. „A virágpor a szív- és érrendszerre nagyon jó, 
a méhpempő pedig szintén nagyon sok betegség ellen véd.” – 
emelte ki Norbert. 

A bábolnai méhész jelen-
leg mintegy 93 méhcsaláddal 
dolgozik, akik derűs időben 
már lelkesen röpködve élvezik 
a napsütést. Norbert elmon-
dása szerint az enyhe tél a 
méheknek sem kedvez, meg-
növekedett mozgásuk több-
letfogyasztással jár, valamint 
a méhkirálynő által folyama-
tosan végzett, úgynevezett 
fiasítás a méhatkák szaporo-
dásához is hozzájárul. A ta-
vasz közeledtével a méhészek 
feladatai is megsokasodnak: 
a környező mezőgazdasági és 
nektárgyűjtő területek körbe-
járása és felmérése a kezdet 
ahhoz, hogy a szorgalmas kis 

állatok zavartalanul dolgozhassanak. Munkájukat a méhek által 
látogatott területekre vonatkozó jogszabályok és permetezési 
tilalom is támogatja. 

A több településen is méhegészségügyi felelős tisztséget be-
töltő Babarczi Norbert a magyar méhésztársadalom aktív tagja-
ként már lelkesen készül a következő szezonokra: tervei szerint 
egy nyertes pályázatnak köszönhetően 120 méhcsaládra bő-
vítheti kolóniáját. Emellett reméli, hogy egy újabb fajta mézzel 
ismét lehetősége nyílik szakértelmének bizonyítására és elisme-
résére.

HOGYAN MŰKÖDIK?

1.   Segítségkérés esetén a bajban lévő felhasználó megnyomja a készülékén található gombot. 
2.   Az eszköz jelzést küld a diszpécserközpont felé. 
3.   A diszpécserközpont felveszi a kapcsolatot a felhasználóval, értékeli a helyzetet. 
4.   Kezdeményezi a segítségnyújtást, értesíti a megadott kontaktszemélyt. 
5.   Indokolt esetben a sürgősségi segélyhívó értesítése is megtörténhet.

A segélyhívó eszközzel az idős ember minden körülmény között képes jelezni (a készülék karon vagy nyakban hordva mindig elér-
hető). Nem kell mást tenni, mint viselni a jelzőeszközt.
A programhoz alanyi jogon lehet csatlakozni minden 65. életévét betöltött magyar állampolgárnak, akik ingyenesen megkapják a 
jelzőeszközt.
 A programba a gondosora.hu oldalon a regisztráció gombra kattintva lehet jelentkezni, az eszközök kiosztása a regisztrációs űrlap 
feldolgozását követően folyamatosan történik.

Amennyiben kérdése van, vagy segítségre van szüksége a regisztrációhoz, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ  
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szívesen állnak a rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

tel.: 34/368-467    •    e-mail: csaladsegito@babolna.hu    •    személyesen: Idősek Klubja Arany J. u. 4. 

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!

GONDOSÓRA PROGRAM
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Apró talpak találkája Babaklub a megújult gyermekorvosi rendelőben 
A tavalyi évben megújult gyermekorvosi rendelőben a leg-

kisebbekre is gondoltak. A várakozás megkönnyítését szolgáló 
játszósarok a néhány hónapos csöppségeknek nyújt remek le-
hetőséget arra, hogy biztonságosan, szabadon fedezhessék fel 
a színpompás várótermet.

A játszósarok nem csupán a gyermekek lefoglalását segíti, ha-
nem kiváló helyszínt biztosít a legkisebbeknek és anyukáiknak 
szóló Babaklub foglalkozásainak is. Dr. Kiss Katalin gyermekorvos 
Müller Anita mozgásterapeutával karöltve várja az édesanyákat, 
akik ily módon segítséget és tanácsokat kaphatnak a pindurkák 
megfelelő mozgásfejlődésével kapcsolatban. „Azt hiszem, hogy 

a mai világban ez egy nagyon fontos területe a csecsemőgondo-
zásnak. Nemcsak az a fontos, hogy méreteiben hogyan fejlődik 
a baba, hanem az is, hogy mozgása, figyelme, szocializációja ho-
gyan zajlik. Ez nagyon lényeges terület, egy egész életre befo-
lyásolja egy emberke fejlődését” – emelte ki a mozgásfejlődés 
jelentőségét a doktornő. E fontos téma az elmúlt években egyre 
nagyobb hangsúlyt kapott, már nagyon pici csecsemőkorban 
is fontos állomásokat határoztak meg, melyek egymás utáni 
elérésével az idegrendszer a megfelelő ütemben fejlődhet. Az 
öt alkalmasra tervezett foglalkozássorozaton az újszülöttkortól 
egészen a tipegő korig mutatják be a fejlődési szakaszokat. 

„Azzal, hogy itt beszélgetünk az édesanyákkal a mozgásfejlő-
dési szakaszokról, milyenségükről, minőségi megvalósulások-
ról, segítséget nyújthatunk nekik abban, hogy megfelelő idő-
ben észrevegyék a kis eltéréseket. Ezzel megakadályozhatják a 
későbbi fejlesztés szükségességét” – hangsúlyozta a prevenció 
fontosságát Müller Anita. A foglalkozások abban is segítséget 
nyújtanak az édesanyáknak, hogy a rengeteg információból 
kiszűrjék a valós, szakmailag hiteles tudnivalókat. A szakember 
kiemelkedő fontosságúnak tartja a tudatosságot abban, hogy a 
gyermekek gondozását a megfelelő információk birtokában si-
kerrel végezhessék. 

 A Babaklub foglalkozásain az édesanyák nem csupán hasznos 
tanácsokat kapnak, hanem kérdéseik is válaszra lelnek. Emellett 
természetesen az ismerkedés sem marad el, a virgonc babák és 
anyukáik új barátságokat köthetnek. 

BABAZSÚR a múlt év utolsó három hónapjában öt baba született Bábolnán
Öt bábolnai kisbabát és szüleiket kö-

szöntötte dr. Horváth Klára polgármester 
február 20-án a városháza dísztermé-
ben az immár hagyományossá vált ba-
bazsúron. Ők azok a kisgyermekek, akik 
az elmúlt év utolsó három hónapjában 
születtek – három kislány és két kisfiú. Az 
alkalmon megjelent Zsömbölygei Erzsé-
bet védőnő is, aki a mindennapok során 
felügyeli a még állapotos kismamák és 
magzataik egészségét, majd a megszüle-
tett csecsemők fejlődéséhez nyújt hasz-
nos tanácsokat. A városvezető minden 
anyukának egy-egy szál virágot és min-
den apukának egy-egy babacsomagot 
adott át, valamint kérte a szülőket, hogy 
gyermekeiknek nyissanak egy Start szám-
lát, melyre negyvenezer forintot utal majd 
át az önkormányzat. Bábolna Város pol-
gármestere hangsúlyozta, az önkormány-
zat nagy figyelmet fordít a kisgyermekes 
családokra, ezért a település óvodája és 
bölcsődéje kiemelt szerepet kap a helyi 
intézmények körében. Azt is elmondta, 
hogy a tavalyi évben született kisbabák 
nevei az idén augusztusi ünnepség során 
kerülnek fel az életfára, mely nagy népsze-
rűségnek örvend a lakosság körében.

Az elmúlt esztendőben 30 gyermek szü-
letett Bábolnán, a legtöbben, 14-en július, 
szeptember és október hónapban látták 
meg a napvilágot. Egyelőre a tavaly szü-
letettek közül a lányok viszik a prímet 16 
fővel, míg 14 fiú született Bábolnán 2022-
ben.

2022. október, november  
és december hónapban születtek:

Nagy Zsombor 2022. október 3-án 
született Nagyné Kónyi Melinda és 
Nagy Attila kisfiaként.

HorvátH gergő 2022. október 12-én 
látta meg a napvilágot, édesanyja  
Szalai Nikolett, édesapja Horváth Ákos.

balogH NoriNa 2022. október 27-én 
érkezett Baloghné Igaz Klaudia és 
Balogh Csaba kisbabájaként.

HercZeg Zsófi 2022. november 26-án 
született, édesanyja Pálinkás Bettina, 
édesapja Herczeg Péter

Kovács ZselyKe 2022. december 23-i 
kisbaba, szülei Kovács-Horváth Adrienn 
és Kovács Ádám.
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Festőklub  Nyáron már az akvarell technikát tanulják
2022. októberében kezdte meg Bábolnán műkö-

dését a festőklub. A tanfolyam szervezője Józsy Ju-
dit, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sport-
központ intézményvezetője, míg oktatója Bognár 
Balázs, szőnyi művésztanár. 

Az oktató elmondása szerint az amatőr csoport 
a vártnál sokkal jobban teljesít, a kitűzött tervek 
szerint haladnak. A rajzolás alapjai után a művészi 
szénnel történő alkotásban merültek el. A tavasz kö-
zeledtével egyre inkább a színes technikák felé ha-
ladnak, így nyárra már az akvarell technikát tűzték ki 
célul. Két kiállításon is lehetősége lesz a csoportnak 
bemutatkozni 2023-ban. Az egyik a Helyi Alkotók 
Tárlata a Kukorica Fesztivál ideje alatt, a másik a Pi-
liscsabai Festőklub jóvoltából egy piliscsabai tárlat 
lesz. A csoport munkájába be lehet kapcsolódni, 
várják a művészet iránt nyitott lakosokat is.

Fotóklub Idén is folytatódik, szélesedett az érdeklődők köre
A Bábolnai Fotóklub 2023-ban is folytatja munká-

ját. A klub újonnan felkért szakmai vezetője, Hantos 
Péter új tematikát és módszert ajánlott a csoport ré-
szére, melynek köszönhetően az eltérő technikai és 
elméleti tudású résztvevőknek egyaránt élvezetes 
klubfoglalkozásokat tud tartani. A szakember fon-
tosnak tartja a fotózásról szóló beszélgetéseket, is, 
melyek alkalmával a tagok kifejthetik látásmódjukat, 
művészi elképzeléseiket, illetve kiértékelhetik egy-
más fotóit.

Januárban és februárban a stúdiófotózás, illetve a 
tárgyfotózás fortélyait sajátíthatták el a résztvevők. 
Terveik szerint a következő alkalommal az ácsi lő-
térre látogatnak ki, ahol a hagyományőrző lövészek 
bemutatója lesz a fotótéma. 

A klub tagsága kiegészült környékbéli fotósokkal 
is, így Banáról, Nagyigmándról és Komáromból is ér-
keztek érdeklődők a foglalkozásokra. 

Horgoló klub A Közösségi Házban találtak új otthonra
A téli időszakot követően ismét leporolták 

horgolóink a tűket. Csodálatos figurák és ru-
haneműk készülnek a tagok kezei által. Újab-
ban a horgolás mellett a kötés is felütötte 
fejét a klub életében. Míg korábban a Hely-
történeti Gyűjteményben tartották foglalko-
zásaikat, most várnak minden fonalmániás 
érdeklődőt a Közösségi Házban található 
tankonyhába, ahol hetente hétfő esténként 
17-19 óráig alkotnak jó hangulatban. Alko-
tásaik megtekinthetőek lesznek idén két ki-
állításon is. Az egyik a Helyi Alkotók Tárlata 
a Kukorica Fesztivál ideje alatt, a másik egy 
tervezett mesekiállításon októberben. 
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Vakrandi a könyvekkel
A város művelődési intézményének munkatársai 

idén egyedi ötlettel lepték meg a lakosságot. Használt, 
de jó állapotú könyveket csomagoltak be ajándék gya-
nánt, kis ismertetőt tettek a csomagokra. Akinek meg-
tetszett leírás alapján a könyv, hazavihette ajándékba. 
Többféle témájú könyveket rejtett a csomagolópapír, 
úgy, mint romantikus regényt, krimit, versesköteteket, 
szépirodalmi, valamint történelmi regényeket. Bábolna 
város központjába, az üzletsoron voltak megtalálha-
tóak a Valentin-napi könyvek. A körforgalom mellett 
felállított szíves dekoráció előtt pedig szelfizhettek a 
szerelmespárok.

Valóra vált álom Hazai pályán a Tiamosok
 Az év végi pihenés előtt ismét versenybe szálltak a Tiamo 

Moderntánc Egyesület tagjai, akik ezúttal saját terepen, a Városi 
Sportcsarnok épületében arattak elsöprő sikert.

A december 17-én megrendezett minősítő versenyen mint-
egy 160 moderntáncos mérte össze tánctudását. A megméret-
tetés szervezője, Pápai Anna egy véletlen egymásra találás óta jó 
szakmai kapcsolatot ápol Lajos Henriettel, a Tiamosok vezetőjé-
vel. Ennek köszönhetően választotta a rangos rendezvény hely-
színéül a Bábolnai Sportcsarnokot. A minősítő verseny kereté-
ben mind a 38 produkció elismerésben részesült, a szakmai zsűri 
véleménye alapján arany, ezüst vagy bronz minősítéssel térhet-
tek haza a résztvevők. Anna véleménye szerint ez motiválóan 

hat a gyermekekre, hiszen nemcsak három előadást emelnek ki, 
hanem mindenki tudásának megfelelő eredményt és visszajel-
zést kap táncáról. A kategóriákat tekintve több korosztályban, 
modern- és showtánc kezdő és haladó, valamint moderntánc 
kategóriában mérethették meg magukat a versenyzők. A legfi-
atalabb táncos nemrég töltötte a harmadik életévét, míg a leg-
idősebb pedig már egyetemen tanul. 

 A Győr-Moson-Sopron Vármegye településeiről és Bábolnáról 
érkezett versenyzők mellett az ország több pontjáról is hívtak 
jelentkezőket. „Attól, hogy ellenfelek vagyunk a színpadon, még 
fontos, hogy jó együttműködést tudjunk kialakítani és közös 
munkával a tehetségeket minél magasabbra tudjuk repíteni.” – 

hangsúlyozta az együttműködés és jó kapcsolat fon-
tosságát a főszervező. 

 „Szerintem minden edzőnek és minden tanárnak 
az az álma, hogy hazai pályán láthassa a saját csapa-
tát” – vallotta be Lajos Henriett. Vezetőjük szaktudása 
mellett a Tiamosok szenzációs lelkesedése is hozzájá-
rult ahhoz, hogy ismételten nagyon jó eredményeket 
értek el a megmérettetésen. „Nagyon büszke vagyok 
rájuk!” – fejezte ki örömét Heni.   

 A Sportcsarnok épülete kitűnő helyszínnek bizo-
nyult, a szervező már a következő, nyári időszakban 
zajló verseny előkészítésén dolgozik, így ismét hazai 
pályán szurkolhassunk városunk tehetséges táncosa-
inak.  

A farsang édessége
Hagyományos, közkedvelt édesség a fánk, melyet elsősor-

ban farsang idején sütünk, fogyasztunk. A Bábolnai Idősek 
Klubjában évtizedek óta elkészítik e finomságot. A klub tag-
jai már korán reggel keverték, dagasztották a tésztát, hogy a 
végeredmény kiváló minőségű szalagos fánk legyen. A tészta 
elkészítése a legkényesebb és legfontosabb munkafolyamat, 
a hozzávalók adagolása, és az alapanyagok összedolgozása 
kulcsfontosságú. A kelesztést és formára szaggatást követően 
a sütéskor dől el, hogy milyen állagú és ízű lesz a szalagos fánk.

A szalagos fánk egyébként a fánk igazi, hagyományos fajtá-
ja, ugyanis könnyű a tésztája, így nem terheli meg a gyomrot.



bábolnai fórum 2023. március

www.btv.hu 13

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK 
a bábolnai protestáns templomban

MINDEN VASÁRNAP  
10.30 ÓRAKOR
Igét hirdet Sebestyén Katalin lelkész 
(Tel.: 30/632-46-06)

Gondnok: Farkas Károlyné  
(Tel.: 70/236-3806; 34/368-615)

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK 
a bábolnai protestáns templomban

minden hónap 2. és 4. vasárnapján 
15 órai kezdettel
Lelkészi hivatal: 
2900 Komárom,Mártírok útja 10.  www.komarom.egyhazkozseg.hu

Lelkész: Kiss Máté  
Tel.: 20/620-27-81 - e-mail: evkissmate@gmail.com

Változik a háziorvosi 
ügyeleti rendszer

Március 1-jétől jelentősen átalakul a háziorvosi 
ügyeleti ellátás rendszere. A kórházi ellátást Győrben 
igénybe vevő bábolnaiak ügyeleti ellátása a Petz 
Aladár Egyetemi Oktató Kórházba költözik, az ügyeleti 
alapellátást pedig az Országos Mentőszolgálat 
biztosítja. 
Az új rendszerről Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat 

szóvivője tartott sajtótájékoztatót Győrben. A szóvivő szerint 
az elmúlt évtizedekben többféle háziorvosi ügyeleti rendszer 
alakult ki Magyarországon. Ez a vegyes kép azt is jelentette, 
hogy meglehetősen bizonytalan volt az ügyeleti ellátás mi-
nősége, számtalan beteg élt panaszával, de volt, ahol kiváló-
an működött a rendszer. Végül megszületett a döntés, hogy 
egységes, minőségbiztosított ügyeleti rendszert kell létre-
hozni, melyet az Országos Mentőszolgálat biztosít. Hajdú-Bi-
har vármegyében már tesztelték a rendszert, mintegy másfél 
év tapasztalatai alapján március 1-jétől Győr-Moson-Soporn 
vármegyében is bevezetik azt.

Győrfi Pál kiemelte, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ki-
fejezetten hasznos, ha az ügyeleti ellátás a sürgősségi osz-
tály mellett működik egy kórházban. Győrben is így lesz, 
hétköznapokon 16 és 22 óra között, szombaton, vasárnap és 
ünnepnapokon pedig 8 és 14 óra között személyesen a Petz 
Aladár Egyetemi Oktató Kórházban kereshetik az ügyeletet. 
A szóvivő azonban azt javasolja, hogy akinek bármilyen sür-
gős panasza adódik, először a 1830-as telefonszámot hív-
ja. Ott a mentőszolgálat szakembere fogadja a hívást, egy 
protokoll szerint kikérdezi a beteget, és a panaszok, tüne-
tek alapján a megfelelő segítséget nyújtja. Berendelheti az 
ügyeletre, sürgősségi osztályra, ügyeleti autót, súlyos eset-
ben mentőt is küldhet a helyszínre. Az új egységes ügyeleti 
rendszer nemcsak felnőttek, hanem gyermekek ellátását is 
biztosítja, az ő esetükben is célszerű először a 1830-as tele-
fonszámot hívni.
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a felNőtt élet KapujábaN állNaK – sZalagavató üNNepség a lovasisKolábaN.  
December beköszöntével városunk lovasiskolájának végzősei számára is elér-
kezett az egyik legjobban várt esemény, a szalagavató. December 9-én ünnepi 
díszbe öltözött a Sportcsarnok épülete, teret adva a szép hagyománnyá vált 
rendezvénynek.  Az ünnepi eseményen ezúttal a két 11. évfolyamos osztály 
végzőseire, valamint a felnőttképzésben részt vevő belovagló tanulókra került 
fel az iskolához tartozást szimbolizáló zöld-sárga szalag. A diákok természete-
sen báli ruhás keringővel is készültek, megörvendeztetve ezzel a meghatott-
ságtól csillogó szemű szüleiket.

miKulás aZ óvodábaN. Mikulás napja elsősorban a kisgyermekek számára 
nyújt mesebeli, varázslatos élményt. December 6-án délelőtt az óvodában járt, 
ajándékokkal teli zsákjával az udvaron sétálgatott az apróságok legnagyobb 
örömére. Aztán meglátogatta az ovisokat csoportjaikban is, teli zsákjából elő-
kerültek az ajándékcsomagok. Az apróságok énekekkel, versekkel hálálták meg 
a fehérszakállú jótevő látogatását.

a sZabadidőparKbaN is járt a miKulás. A Mikulás a kora esti órákban a bá-
bolnai szabadidőparkban várta a gyermekeket. Hosszú sorban várakoztak az 
apróságok, hogy találkozzanak vele. Volt, aki rövid verssel, énekkel köszöntötte, 
természetesen szaloncukor volt a jutalom.

a KaláKa együttes adott KoNcertet bábolNáN. Az énekelt versek zeneka-
ra, a Kaláka együttes adott koncertet a bábolnai szabadidőparkban december 
6-án. A gyermekeknek szóló előadáson Kányádi Sándor, Weöres Sándor, Tamkó 
Sirató Károly, Csukás István, Tóth Kriszta és mások verseinek zenés feldolgozá-
sai hangzottak el. A dalok között több érdekes hangszert is megismerhettek a 
gyerekek.

adveNti KarácsoNyvárás. Már november utolsó napjaiban karácsonyra han-
golódtak a Bábolnai Általános Iskolában. Az alsó tagozatosok hagyománya-
ikhoz híven advent vasárnapjait megelőző péntek reggel az emeleti aulában 
gyülekeztek, hogy a karácsonyvárás jelképeként meggyújtsák a négy adventi 
gyertyát. A negyedik osztályos diákok minden alkalommal zenés, verses mű-
sorral köszöntötték a karácsonyvárás időszakát. Műsoraikba belefoglalták a Mi-
kulás történetét és a Luca-napi néphagyományt is.

adveNt Négy vasárNapjáN a városi betleHemNél. Az adventi időszakhoz kap-
csolódva a település önkormányzata idén is felállította a katolikus templom 
mellett városunk betlehemét. A négy adventi vasárnap énekléseinek házigaz-
dái az Idősek Klubja nyugdíjasai, az óvodapedagógusok, a Cseperedők nép-
táncosai és a Tiamo moderntáncosai voltak. A hagyományoknak megfelelően 
a karácsonyvárás dallamait megelőzően Sebestyén Katalin református lelkész, 
Kiss Máté evangélikus lelkész is elmondta adventi gondolatait, illetve az utolsó 
adventi vasárnapon Milus Ferenc katolikus plébános megáldotta a betlehemet.

óvodai KarácsoNy. Településünk óvodájában gyermekek és óvónők készül-
tek karácsonyi műsorral, de a nagyszámú megbetegedés miatt az előadást 
nem tudták megrendezni. Az apróságok viszont már a karácsonyvárás ünnepi 
hangulatában égtek, izgatottan várták, mit rejtenek a becsomagolt ajándékok 
a karácsonyfa alatt. Az ovisok csoportonként vonultak a feldíszített karácsony-
fához, ahol énekekkel, mondókákkal hozták meg az intézménybe az ünnepi 
hangulatot. A csoportszobákban aztán izgatottan bontogatták a csomagokat, 
majd az őszinte meglepetés örömével vették birtokba a várva várt játékokat.

KarácsoNyi műsor aZ általáNos isKolábaN. Az év utolsó tanítási napján diá-
kok és tanárok készültek karácsonyi műsorral a Bábolnai Általános Iskolában. A 
sportcsarnokban megrendezett ünnepi eseményen elsőként egy hangszeres, 
zenés produkciót hallgathatott a közönség diákok hangszeres előadásában, 
majd diákok népes csoportja által előadott műsor hangzott el. A pedagógusok 
énekkara következett, akik zongora és fuvolakísérettel adták elő a „Karácsony 
éjjel” című dalt, a diákság vastapssal jutalmazta a produkciót. Idén a szülői 
munkaközösség tagjai és a pedagógusok közel ezer darab mézeskalácsot ké-
szítettek, melyeket egy kis ajándékcsomagban kaptak meg az iskola tanulói.

KarácsoNyi Kiállítás aZ általáNos isKolábaN.  A több évtizedes hagyomány 
folytatásaként a Bábolnai Általános Iskolában december 14-én ismét megnyi-
tották a karácsonyi kiállítást. A korábbi évektől eltérően ezúttal a pedagógusok 

VISSZATEKINTŐ
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művészi alkotásait, valamint a szülők mézeskalács-ház kreációit csodálhatták 
meg az érdeklődők. A tárlaton Szarkáné Ágoston Orsolya, Ágostonné Dobrosi 
Ildikó, Lányi Szilvia, Fidelné Móricz Anna Réka, Pillérné Fekete Andrea, Takács 
Istvánné többféle művészi technika alkalmazásával készített alkotásait tekint-
hették meg az érdeklődők. A megnyitó után a gyermekek számára is nyílt le-
hetőség kézügyességük bemutatására, sokoldalú pedagógusaik segítségével 
a játszóházi foglalkozáson ötletes karácsonyi díszek készítésében élhették ki 
alkotó vágyaikat.

ZeNeisKolásoK KarácsoNyi KoNcertje. A Napsugár Művészeti Iskola bábolnai 
növendékei adtak karácsonyi koncertet december 19-én a közösségi házban. 
Dolmányos Katalin, Molnár Zita és Dere Máté tanítványai zongora, furulya, 
klarinét, és szaxofon hangszereken mutatták be eddig megszerzett tudásukat 
szüleik, hozzátartozóik előtt. Az iskola a koncertet egyben félévi vizsgának is 
szánta, a növendékek mind remekül szerepeltek. Záró produkcióként a szol-
fézscsoport karácsonyi énekével szórakoztatta az egybegyűlteket.

KarácsoNyra HaNgolódtaK aZ időseK KlubjábaN is. Lassan két évtizede, 
hogy hagyományosan karácsonyt megelőzően a legifjabbak, az óvodások lá-
togatnak el az Idősek Klubjába, hogy az ünnepet idéző műsorukkal kápráztas-
sák el nyugdíjasainkat. A két éves járványhelyzet ezt nem tette lehetővé, illetve 
most is sok volt a beteg kisgyermek, így az ovisok műsora elmaradt.  Viszont 
az elmúlt évtizedek nyugdíjas karácsonyait felidézve a Bábolnai Televízió ar-
chívumából válogatva filmvetítéssel lepték meg idős lakosainkat. A közel egy 
órás film hol mosolyt, hol pedig könnyeket csalt nyugdíjasaink arcára, szemé-
be. A nosztalgikus hangulatú vetítést megelőzően Berkesné Szűcs Ágnes intéz-
ményvezető és dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. 
A városvezető a karácsonyi és újévi jókívánságok mellett egy finomságokkal, 
csemegékkel megrakott ajándékkosarat is átnyújtott a klub tagjainak.

a KatoliKus egyHáZ hagyományos ünnepi szentmiséjét celebrálta Milus 
Ferenc plébános karácsony szentestéjén. Az ünnepi alkalom bevezetéseként 
Bognár Lilla és Bognár Péter meghitt karácsonyi koncertjét hallgathatták a ka-
tolikus hívők. a református HívőK december 25-i karácsonyi istentiszteletén a 
bábolnai protestáns templomban Sebestyén Katalin lelkipásztor igehirdetését 
hallgathatták az egybegyűltek, melynek végén úrvacsorával zárták az ünnepi 
alkalmat. Az evangélikus egyház istentiszteletén karácsony második napján 
Kiss Máté lelkész hirdette az igét.

egy tál étel KarácsoNy előtt. A Bábolnai Öregfiúk Labdarúgócsapatának 
tagjai december 22-én a városközpontban található kávézó mellett gyújtottak 
az üst alá, melyben több, mint száz adag lapockából készült, bőrös csülökkel 
megspékelt sertéspörkölt rotyogott. Már több éve invitálják a város lakosságát 
és a környéken élőket, a központban járó-kelőket így karácsony előtt egy tál 
meleg ételre. Az egykori hagyományteremtő szándék bevált, hiszen kilenc éve 
minden alkalommal sokan jönnek megkóstolni főztjüket. Ez idei sertéspörkölt 
28 kg húsból és hét csülökből készült, a közös főzés végterméke pedig egy-két 
órán belül elfogyott az üstből.

KarácsoNyi meglepetés KicsiKNeK és NagyoKNaK. December 23-án különleges 
karácsonyi alkalomra invitálta városunk lakosságát a Bábolnai Barátok Köre. A 
Ménesbirtok Kamarateremében megrendezett délutánon karácsonyfa díszítés-
sel, filmvetítéssel, és kötetlen programokkal várták a település apraja-nagyját. 
Ruskó József főszervező lapunknak elmondta, a színes programokkal teli össze-
jövetel rövid kézműves foglalkozással vette kezdetét, majd az apró kezek a ka-
rácsonyfa feldíszítésében is szorgosan segédkeztek. Ezt követően a Jégkorszak 
mindenki által ismert és kedvelt figurái vették birtokba a filmvásznat, végül a 
gyermekek legnagyobb örömére Sid, a nagydumás kőkorszaki lajhár és Logan, 
a farkas is tiszteletét tette óriásbáb formájában.

NyugdíjasoK sZilvesZteri mulatsága. Bábolnai nyugdíjasok hagyományos 
szilveszteri mulatsága zajlott december 28-án koraeste a Szabadidőközpont-
ban. Az óévbúcsúztató rendezvényt Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alap-
szolgáltatási Központ intézményvezetője nyitotta meg. Köszöntőjében egy 
kis versikét is elmondott. A buli táncmulatsággal telt, melyhez a talpalávalót a 
móri baráti klub kétszemélyes zenekara biztosította, végül a tombolatárgyak is 
gazdára találtak.

2022 DECEMBERÉRE
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MEGEMLÉKEZÉS DR. BÉRCI ISTVÁNRÓL  
a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének elnökéről

Életének 67. évében 2022. december 
11-én váratlanul hagyott itt bennün-
ket. Halála mérhetetlen szomorúság-
gal tölt el mindannyiunkat, akik az 
étrend-kiegészítő készítmények te-
rületén végzett elkötelezett szakmai 
munkáját nyomon követhettük. 

Dr. Bérci István 2003. decemberi meg-
alakulása óta vezette a Gyógynövény 
Szövetség és Terméktanács Étrend-kie-
gészítő Gyártó Tagozatát, majd az abból 
2008. márciusában kivált és önállósodott 
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók 
és Forgalmazók Egyesületét (MÉKISZ). 
Egy egyesületet irányítani közel 20 éven 
át önmagában sem könnyű feladat, de 
kifejezetten nehéz kihívás, amikor egy-
mással piaci versenyben lévő vállalkozá-
sokat tömörítő egyesületről van szó. Dr. 
Bérci Istvánban megvolt az a képesség, 
hogy együtt tartsa és a jogkövető piaci 

magatartást alapértéknek tekintő közös-
séggé kovácsolja az egyesület tagságát. 
Szinte hihetetlen, de valóban igaz, hogy 
az elmúlt csaknem húsz évben, mindezt 
komolyabb vita vagy nézetkülönbség 
nélkül tudta megtenni, „csupán” szakmai 
tudására, határozott, de mérhetetlenül 
udvarias kiállására hagyatkozva. Mindig 
látta maga elött a célt, hogy elfogadtassa 
a szakmával, az orvosokkal, gyógyszeré-
szekkel az egészség fenntartásában fon-
tos szerepet betöltő étrend-kiegészítő 
készítmények jelentőségét. Nem voltak 
illúziói, tudta, hogy az egyesület hiteles-
ségéhez, a termékkör kedvező megíté-
lésének eléréséhez elengedhetetlen a 
jogsértő piaci magatartással, a nem meg-
felelő minőséggel, a fogyasztók egész-
ségét veszélyeztető termékkel szembeni 
határozott kiállás. Tudta azt is, hogy ez a 
munka csak a piacfelügyeleti és szakmai 
hatóságokkal, valamint a társszerveze-
tekkel szorosan együttműködve lehet 
eredményes. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy az elért eredmények önmagukért 
beszélnek, hiszen hosszú a sora azok-
nak az intézményeknek, szervezeteknek, 
amelyekkel a MÉKISZ együttműködési 
megállapodást kötött vagy rendszeresen 
együttműködött (OGYÉI, NÉBIH, MGYK, 
ÖRT, HENT, GYNSZ, GVH, NNK). A MÉKISZ 
tanúsító védjegy vagy a Biztonságos Ét-
rend-kiegészítő Program olyan, az ágazat 
kedvező megítélését szolgáló alapvető 
eszközök, melyek szintén magukon vise-
lik az általa képviselt értékrendet.

Stratégiai gondolkodásának köszönhe-
tő a MÉKISZ és a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara mára már példaértékűnek mond-
ható együttműködése, mely nemcsak a 
kölcsönös érdekekre, hanem az elnökök 
közötti személyes jó kapcsolatra és meg-
értésre is támaszkodott.   

A szakmai érdekképviselet nem köny-
nyű feladat és igazi diplomatának kell 
lenni annak, aki erre vállalkozik. Dr. Bér-
ci István mindezt elegáns könnyedség-
gel tudta csinálni és a másik fél érzéseit, 
szakmai szempontjait messzemenőkig 
tiszteletben tartva kellő határozottsággal 
képviselte az egyesület érdekeit. Kevesen 
mondhatják el magukról, ami róla bizton 
kijelenthető, hogy nemcsak azok sze-
rették és tisztelték, akiket képviselt, de a 
másik fél is hasonlóan gondolkodott róla. 
Dr. Bérci István igazi úriember volt a szó 
legnemesebb értelmében, aki sosem volt 
rest a hölgyeknek kezet csókolni. Ez per-
sze a mai világban furcsának tűnhet, de Ő 
ezt olyan természetességgel tudta csinál-
ni, hogy ezzel még a fiatalabb generációt 
is levette a lábáról. 

Még két hónap sem telt el a halála óta, 
de már most hiányzik a véleménye, a ta-
nácsa, a humora, a műveltsége, és hiány-
zik az elnök, aki kellő eltökéltséggel, em-
beri és szakmai bölcsességgel viszi előre 
az egyesületet a közösen kijelölt úton. 
Igyekszünk felnőni a ránk hagyott feladat-
hoz és bízunk benne, hogy méltó követői 
leszünk ezen az úton.

MÉKISZ Elnöksége

A megemlékezés a Magyar Gyógyszerészi Kamara lapjában, a ,,GYÓGYSZERÉSZ HÍRLAP'' 2023. februári számában jelent meg.

A MÉKISZ megalakulását követően nem sokkal, dr. Bérci István elnök úr keresett meg, és már az első egyeztetés végén 
azzal álltunk fel az asztaltól, hogy a MÉKISZ-nek és a Kamarának vannak közös feladatai. A MÉKISZ küldetése, hogy megte-
remtse az étrend-kiegészítők piacának a tisztaságát, a gyógyszerészeknek pedig az a fontos, hogy a termékbiztonságot és 
a valid információt garantálni tudjuk a betegeinknek. Rövid időn belül megállapodtunk, hogy a MÉKISZ-védjeggyel ellátott 
termékek forgalmazása kapcsán támogatjuk egymást, később pedig sikerült elkészíteni a Biztonságos Étrend-kiegészítő 
Programot, melynek megvalósításába más szervezetek is bekapcsolódtak. Egyeztettünk jogszabály-módosításokról, ható-
sági gyakorlatról és piaci folyamatokról az EMMI-ben, a PM-ben, az OGYÉI-ben, vagy akár a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva-
talában, meghívtuk egymást a konferenciáinkra és közösen léptünk fel olyan jelenségekkel szemben, amelyek a fogyasztók 
biztonságát potenciálisan veszélyeztethették.

Hamar megtaláltuk a közös pontokat a biokémikus és a gyógyszerész értékrendje között. Ő pedig a gyógyszerészi szem-
pontokat kollégáival is el tudta fogadtatni. A jogszabályi előírások és a hatósági gyakorlat harmóniáját kerestük, hogy a 
piac biztonságos lehessen. Az együttműködés az évek során először jó szakmai, majd baráti kapcsolattá alakult. Mindeb-
ben Pista hozzáállása, személyisége, a másik gondolatának befogadására való nyitottsága, a nehéz helyzetekben egy-egy 
feszültségoldó anekdotája meghatározó volt. 

Kedves Pista!  Köszönöm a barátságodat, Isten veled!
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Teke Sikeres rajt a Magyar Kupában, a bajnokság márciusban folytatódik
Hosszúra nyúlt a téli bajnoki szünet NB I-es tekecsapatunk 

számára. A tavaszi szezon március első szombatján kezdődött, 
de addig sem maradtak versenylehetőség nélkül. A Magyar Ku-
pa-sorozat második fordulójában a bajnokságban jelenleg má-
sodik helyezett Herend gárdáját fogadták hazai pályán. Az első 
mérkőzés bábolnai sikerrel zárult, együttesünk magabiztos, ki-
tűnő játékkal, 5:1 arányban nyerte a találkozót. A visszavágó is 
hasonlóan sült el, a bábolnai legénység Herenden is 5:1-es győ-
zelmet aratott, így folytathatja a kupaküzdelmeket.

A bajnoki rajtot megelőzően Skuba István szakosztályvezető 
nem volt tökéletesen elégedett a játékosok egészségi állapotá-
val. Amint azt lapunknak elmondta, sérülések sorozata tizedelte 
a csapatot, Kovács Antal hosszas sérüléséből mostanában tért 
vissza a versenyzésbe, Balom Sándor pedig még mindig nem 
egészséges, az ő játékára továbbra sem lehet számítani. Teké-
seink a tabella negyedik helyéről várják a tavaszi szezont, mind-
össze hat ponttal lemaradva a listavezetőtől, Skuba Istvánnak 
mégis hiányérzete van az őszi fordulókkal kapcsolatban. Mint 
mondta, az utolsó három helyezettől szenvedtek vereséget, ami 

fontos pontoktól fosztotta meg a csapatot. Kiemelte, tavasszal a 
hazai mérkőzések legalább 90%-át meg kellene nyerni, ebben 
az esetben megnyílik az út a feljebb lépéshez.

Mikulás kupa
Sorversenyek a diákságnak

Évtizedes hagyomány szerint focitornát szeretett volna ren-
dezni településünk általános iskolája Mikulás kupa elnevezés-
sel, azonban a környék diákjainak Bábolnára utaztatása akadá-
lyokba ütközött. Az intézmény vezetése viszont kitalált valami 
mást: a helyi tanulók számára szerveztek sorversenyeket, ami 
nagyobb sikert aratott, mint azt a pedagógusok várták.

FOLYAMATOSAN ELLENŐRZIK 
az ittas vezetőket  
és a biztonsági öv használatát

Komárom-Esztergom vármegyében emelkedett az ittas 
vezetők száma, a rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet 
fordít az ellenőrzésükre. 
Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom vármegyében 

nőtt az ittas járművezetők száma. Kollégáink több járműveze-
tővel szemben intézkedtek, akik a vezetés előtt szeszes italt fo-
gyasztottak. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a közúti 
közlekedési szabályok mindenkori betartására, hiszen aki ittas 
állapotban gépi meghajtású járművet vezet, akár több százezer 
forintos bírságra és járművezetéstől való eltiltásra is számíthat!

A közlekedési baleseteket előidéző okok között az ittas jármű-
vezetés kiemelt veszélyforrás, ezért a közlekedők a rendőrkapi-
tányságok illetékességi területén, a közeljövőben is számíthat-
nak ellenőrzésekre. Ezen kívül kiemelt szerepet kap a biztonsági 
öv, és a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata. 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a biztonsági öv hasz-
nálata nélkül jelentősen megnőhet a súlyos vagy akár halálos 
sérülések kockázata.

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adás-
sal, melyben az előző hét eseményeiről készült műsorszáma-
inkat láthatják. 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 online felületeinken 
is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu, illetve face-
book oldalunkon. Adásaink tartalmát youtube csatornánkon 
is megnézheti.
– adásaink menüpontban bármelyik műsorszámunkat megte-

kintheti akár hónapokra visszamenően
– képújság menüpontban csatornánkon futó képújságunk tar-

talmát – hirdetések, közérdekű, óvoda és iskola, egészségügy, 
sport és televíziónk hírei – nézheti időkorlátozás nélkül

– Bábolnai Fórum menüpontban a Bábolnai Fórum című havon-
ta megjelenő önkormányzati lap számait olvashatja

– élő adás menüpontban élőben tekintheti meg csatornánkon 
éppen futó adásunkat
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Vívópalánták versenyeztek a bábolnai sportcsarnokban
Egy régi, tradicionális, de településünkön eddig még nem űzött sportág mutatkozott be a sportcsarnokban február 18-án. 
A vérteskethelyi Avengarde Vívó Egyesület rendezésében zajlott mintegy 400 fiatal részvételével az egész napos párbajtőr 
verseny, melyben 8 bábolnai általános iskolás is megmérettette magát.

Hat éve működik az Avengarde Vívó Egyesület – tudtuk meg 
Vásárhelyi Noémitől, az egyesület elnökétől és egyben edzőjétől 
– egy olyan koncepcióval, miszerint általános iskola harmadik 
osztályában elkezdik oktatni a vívást. Az iskolavívás rendkívül 
közkedvelt a gyermekek körében, amit a diákolimpiára építenek 
fel. Ebből nőnek ki aztán azok az apróságok, akik az egyesület 
színeiben folytatják tovább a vívást, így sportol náluk a nyolc bá-
bolnai kisdiák is. Az edzéseket heti három alkalommal Ászáron 

tartják, heti egy alkalommal pedig Bábol-
nán egy testnevelés órát szánnak a vívásra, 
emellett jelen vannak Komárom két iskolá-
jában is. Elnök asszonytól azt is megtudtuk, 
az iskolavívást is beleértve több, mint 300 
gyermekkel foglalkoznak, egyesületük tag-
létszáma pedig 45 fő.

Beszélgetésünk során Noémi kiemelte, a 
vívás nem a legegyszerűbb sportágak közé 
tartozik, valaha hosszú időn keresztül taní-
tották a lábmunkát anélkül, hogy vívóesz-
közzel találkoztak volna a sportolók. Ez sok 
gyermeknek elvette a kedvét, de ma már 
nagyon hamar kézbe foghatják a tőrt az 
edzések során. Újabb és újabb edzésmód-
szerekkel teszik mind élménygazdagabbá a 
tréningeket, melyek végeredményeként vi-
szonylag rövid időn belül pástra léphetnek, 
versenyezhetnek már az apróságok is. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszer 

bevált, mert ezáltal jelentősen bővül a vidéki vívósport.
A bábolnai vívópalánták rendkívüli lelkesedéssel versenyez-

tek az úgynevezett „törpici” korosztályban. Hihetetlenül motivál-
tak, oroszlánként küzdöttek egy-egy találatért, örültek egymás 
győzelmeinek és egy-egy kudarcot vigasztalással igyekeztek 
enyhíteni. Volt, aki felállhatott a dobogó második fokára, de el 
kellett viselni a 13. helyezést is. Ők még tanulják a vívást, de a 
hat állomásból álló versenysorozat kiváló lehetőség a fejlődésre.

Labdarúgás Március 5-én rajtolt a megyei első osztály tavaszi szezonja
Lapunk megjelenésekor már a tavaszi szezon második fordulóját bonyolítják a megyei első osztályú labdarúgó 
bajnokságban. Idén a szövetség a szokásosnál hosszabbra nyújtotta a téli szünetet, így március 5-én rajtol a bajnoki 
szezon, legényeink az Esztergom gárdáját fogadják hazai pályán.
A csapat a felkészülést január 20-án kezdte meg heti három 

edzéssel és hétvégi felkészülési mérkőzésekkel – tudtuk meg 
Tornyos Ferenc szakosztályvezetőtől. A szakvezető lapunknak 
elmondta, január 28-tól február 26-ig öt edzőmeccset játszottak 
elsősorban Győr megyei csapatokkal, de egy alkalommal a fel-
vidéki Balony gárdája ellen is pályára léptek. A váltakozó ered-
ménnyel végződött találkozók elsősorban a formába lendülést 
szolgálták, illetve egyfajta változatosságot, ezért választottak 
más megyei bajnokságból ellenfeleket. Tornyos Ferenc csupán 
egy személyi változásról számolt be. Sikerült második számú 
kapust igazolni egy dunaszerdahelyi illetőségű, a Győri ETO-nál 
és a Székesfehérvárnál nevelkedett fiatal labdarúgó, Varga Áron 
személyében.

A bábolnai gárda a tabella 5. helyéről várja a folytatást. A szak-
vezetés – bízva a sikeres őszi teljesítmény továbbvitelében – az 
alapszakasz első hat helyének valamelyikére várja a csapatot, re-
méli, hogy a rájátszás felsőházában fejezhetik be a bajnokságot.
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Télen is versenyben voltak utánpótlás focistáink
A megyei labdarúgó bajnokságok téli szünetében az utánpótlás korú focisták nem maradtak versenyzési lehetőség 
nélkül. A szövetség téli futsal tornáján minden korosztályos bábolnai csapat megmérettette magát.
A lányok U16-os gárdája szép sikert könyvelhet el. A csoport-

küzdelmeket veretlenül, két győzelemmel és két döntetlennel 
csoportjuk első helyén zárták, így a döntőbe jutottak. A finálé-
ban Varga Benjámin edző tanítványai a megye legjobbjai ellen 
küzdöttek, itt egy döntetlen és egy vereség után a negyedik 
helyen végeztek.

A szintén U16-os fiúk január utolsó hétvégéjén játszották 
csoportmérkőzéseit településünk sportcsarnokában. A Karvaj 
Ottó irányította bábolnai legénységnek ezúttal nem sikerült 
kiharcolni a döntőbejutást, hat együttes közül csoportjuk har-
madik helyén végeztek. Ők már elsősorban a szabadtéri bajno-
ki szezonra koncentrálnak, a tabella negyedik helyéről várják a 
tavaszi folytatást.

Igazán remek eredményekkel büszkélkedhetnek a külön-
böző korosztályos együttesek, mint például az U14-es csapat, 

akik tavaly bajnokságot 
nyertek. Idén is elsősor-
ban a szabadtéri bajnoki 
szezonra koncentrálnak, 
de részt vettek a megyei 
szövetség téli futsal tor-
náján. A korosztály nagy 
létszámára tekintettel – 
közel 20 fő - két csapatot 
is indíthatott a téli futsal 
tornán Csongrádi Péter és 
Karvaj Ottó edző, így min-
den labdarúgó palánta já-
téklehetőséghez jutott. Az 
egyik gárda a csoportkör 
harmadik, a másik pedig 
az ötödik helyén végzett, 

döntőbe egyik társaság sem jutott. A szabadtéri bajnoki sze-
zon tavaszi fordulóit az előkelő harmadik helyről várják.

Már jónéhány éve, hogy nem tud indítani U19-es korosztályú 
labdarúgócsapatot a Bábolnai Sportegyesület a megyei baj-
nokságban. A szakosztály vezetőinek és edzőinek erőfeszítései 
beérni látszanak, hiszen a megyei szövetség téli futsal tornáján 
már tudtak nevezni megfelelő számú fiatalt. A cél, hogy 2023. 
őszétől egy ütőképes, a bajnokság szintjének megfelelő csapa-
tot építsenek. Az alakulófélben lévő gárda Karvaj Ottó irányítá-
sa mellett a téli futsal torna csoportkörének negyedik helyén 
végzett.

A fiatalabb korosztályok focistái sem maradtak versenylehe-
tőség nélkül. Az U7-es és U9-es együttesek az Őrsújfalu gárdáit 
fogadták a bábolnai sportcsarnokban edzőmérkőzésre. A szü-
lők hathatós szurkolása mellett a bábolnai legénység ügyes, 
akaraterős játékkal  vívta ki az edzők és az ellenfelek elisme-
rését.
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Ismét a legjobbakat díjazták 
a XXIX. Bábolnai Borversenyen

Február 17-én került sor a Bábolnai Borbarátok Egyesületének hagyományos, immáron 29. alkalommal megrendezett 
borversenyére. Az IKR Park éttermében ismét szép számmal gyűltek össze helyi és környékbeli amatőr borászok, kiknek 
ízletes nedűit szakértő zsűri bírálta.  
Cseh László egyesületi elnök szerint ezúttal is 

jó minőségű borok kerültek az asztalra. A ver-
seny híre Bábolnán és környékén túlra is elter-
jedt, többek között Sokorópátkáról, valamint 
a Felvidékről is érkeztek nevezők. A 17 amatőr 
borász 46 féle bort nevezett a megmérettetés-
re. Az öttagú szakértő zsűrinek ezúttal sem volt 
könnyű dolga: a versenyen bírált 46 féle bor 
között a fehér- és vörösborok, valamint rozék 
számtalan változata feltűnt, így többek között 
a vegyes borokon kívül a Bianco, Ezerjó, Olasz-
rizling, Zenit, Generosa, Chardonnay, Hársle-
velű, a Cserszegi fűszeres, Irsai Olivér, Rose Cu-
véé, Delevári Cuvéé, az Othello és a Kékfrankos 
Rozé zamatait is megízlelhették. A verseny vé-
gén bronz, ezüst és arany minősítéssel illették 
a nedűket. Ezúttal a nagyközönség is bíráló 
szerepet tölthetett be: szubjektív, egyéni véle-
mények alapján összesítették a legízletesebb 

borokat, így született meg végül az Év Bora cím nyertese. Bár 
kevés nedű érte el az arany fokozatot, azok más, akár nemzet-
közi borversenyen is megállnák a helyüket. 

„Én egy borban mindig a pozitívumokat keresem. Soha nem 
azt, hogy miért lehetne elmarasztalni, hanem azt, hogy miért 
jó, miért ízlik, miért szeretnék ebből még egy pohárral inni. Ezt 
próbáljuk meg kiemelni” – hangsúlyozta Katona Ferenc borász, 
a zsűri elnöke, akinek két fehérbor is rabul ejtette a szívét. A 

szakember szerint a száraz időjárás megviselte ugyan az elmúlt 
év termését, kevesebb szőlő termett, azonban a nehézség elle-
nére a tavalyi esztendő jó évjáratú borokat hozott. A zsűri nem 
is talált kivetnivalót a szőlő minőségében, csupán technológiai 
fogásokban tudott különbséget tenni a kiváló és a kevésbé jó 
nedűk között, azonban szakértő tanácsaikkal minden gazdát 
hozzásegítettek ahhoz, hogy legközelebb már a legjobbak 
közé kerülhessenek.


