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Kordokumentum született
Bábolna várossá válásának 15 éves évfordulóját ez évben
rendezvénysorozattal ünnepelte a település, melynek utolsó
nívós állomásaként hirdették ki az önkormányzat által kiírt
Otthonunk Bábolna című pályázat eredményét, és mutatták
meg nyilvánosan is a műveket. Az ünnepségre november
26-án a Szabadidőközpontban került sor magas érdeklődés
mellett. A bábolnai városvezetés a pályázattal arra buzdította
a bábolnaiakat, hogy kreatív módon jelenítsék meg lakóhelyük
iránt fűződő érzéseiket, a város természeti és épített szépségeit,
csupa olyan benyomást, amit Bábolna inspirál. A műfaji megoldásokat tekintve nem szabott a kiíró határt. Lehetett festeni,
rajzolni, nevezhettek a helyiek fotókkal, videóval, montázzsal,
verssel, novellával, vagy egyéb képzőművészeti alkotásokkal
is. Három kategóriában várták a műveket szeptember végéig.

azt szorgalmazta, hogy nyilvánosan is bemutassák a pályázók
műveit. Az évfordulóra egy könyvet is kiadott a város, ebben is
helyet kaptak a pályázó bábolnaiak alkotásai. Az évfordulós
kiadvány így egy igazi kordokumentumként szolgálva hagy
nyomot az utókor számára azt nyugtázva, hogy Bábolnán jó
lakni, jó élni. A kiállítás megnyitóján valamennyi alkotó átvehetett egyet a város 15 éves múltját boncolgató kiadványból.

Dr. Horváth Klára polgármester örvendetesnek tartotta, hogy
rendkívül sokakat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megérintett városunk.
−− A képviselő-testület úgy döntött, hogy valamennyi pályázat
értékes, magyarázta a városvezető, aki a grémiummal közösen

Adventi gyertyagyújtás az iskolában
Az első adventi vasárnapot megelőző tanítási napon, pénteken a Bábolnai Általános Iskolában is izgalom járta át az
intézményt. Jól tudjuk, a karácsonyt a gyerekek várják a
legjobban, az ünnep miattuk szép igazán, őszinte örömük a
felnőttek ünnepét is szebbé teszi. Az iskolában a téli ünnepkör
legfontosabb eseménye a karácsony. Az adventi időszakban
már téli motívumok, hópelyhek, csillogó gömbdíszek díszítik
az épületet, a faliújságon megjelenik a fenyőág, a gyerekek
többet és szívből barkácsolnak, és valahogy még egymásra is
jobban odafigyelnek. Ezért is adják meg a módját az ünnepvárásnak a gyerekek körében is.

Az alsó tagozatos tanulók most is énekes műsorral készültek,
karácsonyt köszöntő dalaiktól volt hangos az aula pénteken.
A kicsi szívek örömére az első gyertyát is meggyújtották az
iskolai adventi koszorún, mely közben bizonyára többen már
a családi karácsonyt is elképzelték.
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Városi Betlehem
A helyi művelődési intézmény alkalmat teremt idén is arra,
hogy Bábolna lakossága közösen élje meg a karácsonyvárást,
hogy együtt készülhessen a szeretetteljes ünnepre. Török
Sándor intézményvezető köszöntőjével vette kezdetét az
adventi ünnepvárás a városi Betlehemnél december 2-án
vasárnap. A várva várt alkalommal dr. Szalai Gábor katolikus
plébános áldotta meg a Betlehemet, illetve közvetítette
imáját, hogy várakozásunk bensőséges legyen. A történelmi
egyház képviselője az ünnepváróknak derűt, boldogságot
és szeretetet kívánt. A december 2-ai alkalom házigazdái az
Idősek Klubjának nyugdíjasai voltak. Ennek okán ajándékozta
meg szavalatával a jelenlévőket Kós Ferencné. Az ünnepvárók ezt követően énekes füzetből köszöntötték az Urat,
megénekelve több kedves karácsonyi dallamot. Az adventi
készülődés részeként a bábolnaiak jelképesen meggyújtották
a körforgalomban található koszorún az első gyertyát, majd
mindenkit saját készítésű süteménnyel, forralt borral, meleg
teával kínáltak a nyugdíjasok. A következő vasárnapokon
is megélhetjük a karácsonyvárás lelket melengető örömét.
december 9-én az óvodapedagógusok, december 16-án
az Anonim drámacsoport, december 23-án a Cseperedők
néptánccsoport lesznek az esemény házigazdái, akik természetesen a vendéglátásról is gondoskodnak.
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Önkormányzati híradó
November 29-én ültek tárgyalóasz- bábolnait, hogy vegyék igénybe azokat.
talhoz a képviselők.
A férfiak számára palettára került újításként a prosztata-szűrés. A mentességhez
Elsőként beszámoltak az elmúlt időszaka szűrésen való részvétel igazolását a polban történt eseményekről, a lejárt határgármesteri hivatalban december 15-ig kell
idejű határozatokról, valamint a napirendi
bemutatni.
pontot nem érintő bizottsági határozatokA Szabályozási Terv felülvizsgálata és
ról. Mindkét bizottság tárgyalta a jövő
évi költségvetésre vonatkozó fejlesztési módosítása is sorra került a megtárgyaés felújítási elképzeléseket. Továbbra is landó témák közt. A gazdálkodó szervezefontos az önkormányzat számára, hogy tek fejlesztési elképzelései és a lakossági
a megfelelő ütemben történjenek és jó vélemények alapján immár a második
minőségben, az elvártaknak megfelelően körben foglalkoztak a témával, melynek
fejeződjenek be a nagy projektek, beru- elfogadása a januári, illetve a februári
házások. Ezek mellett azonban kisebb ülésen lehet esedékes.
felújításokra, intézkedésekre is sor kerül
Foglalkozott a testület a Közös Önkora költségvetés terhére, így például a Kar- mányzati Hivatal munkájáról szóló beszádirex Egészségügyi Központ villamosháló- molóval, illetve a 2018-as városi pályázazatának megújítására, a Patkó utca útalap- tokról szóló tájékoztatóval. Ezek alapján
jának elkészítésére, valamint az Akácfa összegezték, hogy sikeres évet zárt a hivatal,
utca aszfaltozására és a Banai úti lakott a megyében is kiemelkedő hivatali munka
területi részen a Névtelen utcával párhu- jóvoltából. A pályázatok tekintetében is
zamos hátsó útszakasz bitumenezésére. A eredményeket könyvelhet el a település.
Széchenyi lakótelep F épületétől érkezett
Munkaterv és beszámoló hangzott el a
igényt is támogatná az önkormányzat, hatodik napirendi pontban a Százszorszép
miután a lakók itt parkolók kialakítását Óvoda és Bölcsőde munkájával kapcsolatkérték. A képviselők a beruházás ötven ban is, mely ugyancsak büszkeségre okot
százalékos költségmegosztását javasolták, adó eredményekkel zárhatja az évet.
így a továbbiakban a lakókkal megosztott
A folytatásban a Helyi Esélyegyenlőségi
finanszírozás kérdésében a kérelmezők
válaszára várnak. Egyetértés esetén meg- Program újraalkotására került sor, mely
kezdődhetnek a munkálatok. A strand és ötévenként, jogszabályi előírás alapján
fürdő területén ütemterv szerint halad- tér vissza a testület elé. A részletes, újranak a munkák, ezen a területen újabb vizsgált anyagot a képviselő-testület is
kamerákat helyezett ki a város, valamint elfogadta, így ez alapján dolgozik a város
és intézményrendszere.
a Bábolna-ér földmunkáit is elvégezték.
A belső ellenőr 2019-ben húsz elleSzó volt a Komáromi Rendőrkapitánynőrzési
napot tölt majd el Bábolnán. A
ság októberre vonatkozó, valamint a Győri
vagyongazdálkodás
és a BTV (Bábolna
Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatási
Televízió
Nonprofit
Kft.)
munkáját ellenőrbeszámolójáról (ez a városi honlapon is
zik
majd.
A
Belső
Ellenőrzési
Tervet ennek
megtalálható). Szóba került a szabadtudatában
jóváhagyta
a
testület.
időparki fejlesztés területrendezése

mely kapcsán kétféle módozat jött szóba.
Az egyik lehetőség szerint a létesítményre
külső üzemeltetőt keresnek bérleti díj
ellenében. Jelenleg e mellett voksoltak a
képviselők, így az új létesítmény működtetésére pályázókat keresnek. Amennyiben
jelentkező, érvényes pályázat híján ez a
terv meghiúsul, akkor a város veszi kézbe
a strand és termálfürdő üzemeltetési
ügyeit a Városgazda Kft. bevonásával. Az
átadás a remények szerint már 2019 őszén
megvalósulhat, megelőzve a 2020-ra
megfogalmazott terveket.
Az ülés további menetében telekvásárlási kérelmekkel foglalkoztak. A tíz közművesített telekből hat értékesítést erősített
meg döntésével a grémium. Több telekvásárlási kérelmet ugyanis visszavontak,
illetve nem erősítettek meg az érdeklődők.
Talán amiatt, hogy a Pénzügyi Bizottság
döntése szerint két év áll rendelkezésre,
hogy építési engedéllyel, öt év pedig arra,
hogy használatba vételi engedéllyel rendelkezzenek a telekvásárlók.

Egyebek napirendi pontban tárgyalták
a város hitelfelvételére vonatkozó döntést.
A Magyar Kormány jóváhagyta az önkormányzat hitelfelvételi kérelmét, hogy a fürdőépítéshez 1,2 milliárd forintot vegyen
fel. Az összeget tíz éves időintervallumban
fizeti vissza a település. A folytatásban
szerződéskötésre kerül sor a kiválasztott
Pannon Takarék Bankkal, majd közjegyzői
hitelesítés után megkezdődhet az összegek lehívása. A beruházás 1,8 milliárd
forintba kerül, a különbözeti tételt a város
önkormányzata a költségvetés terhére
finanszírozza, akárcsak az üres épület
berendezését. Jakusné Udvardy Hedvig
önkormányzati képviselő településképpel
Közbeszerzési eljárás eredményhirkapcsán egy örömhír, mely szerint ehhez
kapcsolatos észrevételeit is megtárgyalták,
a Kormány – a város kérelme alapján - 87 detése került terítékre a Kardirex Egészmajd bezárták a novemberi testületi ülést.
millió 320 ezer forint többlettámogatást ségügyi Központ villamossági szerelését
Előrevetítették a december 12-ei 14
nyújtott. A támogatással sikeresen lezár- illetően. Az ajánlattevők közül a Bodnár
Team Plusz Kft. lett sikeres, mely társaság órakor kezdődő Bokréta ünnepséget,
ható 2019 végére ez a projekt is.
mely az épülő strand és fürdő területére
A városvezetés nem változtatott a helyi nettó 31 millió forintért vállalhatja az
enged
betekintést az érdeklődő lakosokadók mértékén. A képviselő-testület elektromos hálózat cseréjét, az épület
nak.
Ezen
túlmenően a városi adventi
egyöntetűen döntött a témában. A kom- teljes villamossági korszerűsítését. A
éneklésekre
is invitálták a lakosságot.
munális adómentességet nyújtó egész- következő években festésre, burkolat
Legközelebb és az évben utoljára
ségügyi szolgáltatások körét azonban cseréjére is sor kerül majd.
A Bábolna Strand és Termálfürdő műkö- december 17-én foglalkozik a grémium a
bővítették. Immár ötféle szűrővizsgálatot
biztosítanak, és arra buzdítanak minden dési alternatíváiról is tárgyalt a grémium, város ügyeivel tárgyalóasztal mellett.
www.btv.hu
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A szociális munka ünnepén
November 12-e a szociális munka
napja, ekkor ünnepeljük a szociális
szférában dolgozókat. A kormány
2016-os döntése értelmében ez a
nap munkaszüneti nap a segítő szakmákban dolgozóknak.
A város is fontosnak tartja a jeles napot,
ezért minden esztendőben megtartja, így
november 14-én az Ötösfogat étteremben
megterített asztalokkal várták a városban
működő, gondoskodást, szociális ellátást
nyújtó intézmények munkatársait, valamint a helyi támogató szervezetek, így
például a helyi vöröskereszt képviselőit.
Az esemény célja idén sem
volt más, mint korábban. Az invitálás és a vendéglátás arra volt
hivatott, hogy az önkormányzat
kifejezze háláját mindazoknak,
akik a hétköznapokon másoknak
segítenek. A köszöntést magára
vállaló polgármester, dr. Horváth
Klára elsőként a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársaihoz
szólt, megköszönve az intézmény

munkáját, mely a település javát szolgálja.
Elégedetten beszélt az itt végzett, áldozatos munkáról arra is rávilágítva, hogy egyre
többen keresik fel a központ rendezvényeit, ami bizonyság arra, hogy érdemes
velük tölteni a szabadidőt. A városvezető
a vöröskeresztes szervezet tagjainak és
aktivistáinak is megköszönte elhivatottságukat, hiszen ők is életmentő, segítő
munkát végeznek a hétköznapokon.
A segítők terített asztal mellett folytathattak kötetlen beszélgetést egymással és
a város vezetőivel, feledve a szakmájukkal
járó fáradalmakat.

INGYENES
GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
Értesítjük az érdekelteket,
hogy december hónapban
a karácsonyi és szilveszteri
ünnepekre való tekintettel
nem
lesz
ingyenes
gazdasági tanácsadás.
Legközelebb 2019. január 28-án
hétfőn 14 és 16 óra között várja az
érdeklődőket Pauerné Erdélyi Erika és
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadáson a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében. Ennek keretében bábolnai
lakosok számára felvilágosítást
adnak adó- és társadalombiztosítási
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok
kitöltésében.

Rendkívül sok kisbaba született a nyáron
Szeptemberi lapszámunkban számoltunk be legutóbb azokról a családokról, ahol kisbabák születtek,
mely által meghívást kaptak a városi
Babazsúr eseményre.
Többen élhették meg az elmúlt hónapokban is, hogy kisbabájukkal együtt
új családjuk is megszületett. A bábolnai
önkormányzat is osztozik a családalapítás örömében, hiszen a város számára is
fontos a lélekszám növekedése, hogy a
családok vállalásával együttesen fiatalodjon a település közössége. Ezért is igyekszik a városvezetés sokoldalúan kifejezni
megbecsülését a gyermeket vállaló szülők
felé. Ilyen látható elismerés a polgármesteri hivatal előtt álló Életfa, melynek bronz
levelecskéin évek óta gyűlnek a bábolnai
kisbabák nevei. Erről tanúskodnak a
Babazsúr alkalmak, amikor a szülőknek
személyesen is gratulálhat dr. Horváth
Klára polgármester. Ilyen ünnepségre
került sor 26-án a Városháza dísztermében,
amit ezúttal is édes csöppségek gőgicsélése zengett be.
A nyáron született apróságok és szüleik
ajándékot vehettek át a városvezetőtől,
4
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aki az önkormányzat egyéb családtámogatási lehetőségeiről is tájékoztatta a
jelenlévőket.
Július, augusztus, szeptember
hónapokban születtek:
Július 2-án született Schulmann István,
Dr. Seres Laura és Schulmann Sándor
gyermeke. Július 14-én látta meg a napvilágot Tóth Vencel, Káldi Viktória és Tóth
Péter gyermeke, július 17-én született
Szarvas Natália Hajnalka, Szűcs Eszter és
Szarvas Nándor kislánya. Július 26-án született Varga Dénes, Tuba Mónika és Varga
Sándor kisfia. Ugyancsak július 26-án született Ronhák Réka Anna, Ronhákné Vizeli
Viktória és Ronhák Zoltán kislánya. Július
30-án jött világra Kendi Kata Ella, Kendi
Ildikó és Kendi István kislánya. Augusztus

3-án született Farkas Sára, Farkas-Némedi
Eszter és Farkas János kislánya, augusztus
7-én látta meg a napvilágot Tóth Boglárka,
Gellér Dóra és Tóth Norbert kisbabája.
Augusztus 7-én született meg Krizsán
Linett, Békási Kitti Mercédesz és Krizsán
Péter picurkája. Augusztus 20-án Ágostonné Csölle Viktória és Ágoston Jácint
duplán élhették át a boldogságot, amikor
megszülettek ikreik: Zétény és Lia. Tóth
Janka szeptember 19-én érkezett erre a
világra Tóth Fruzsina és Tóth Ádám gondoskodó családjába. Szeptember 26-án
született Korcsmár Bence, Hantos Eszter
és Korcsmár Róbert kisbabája, szeptember
27-én jött világra Horváth Ákos, Horváthné
Szabó Piroska és Horváth Balázs kisfia.
Gratulálunk a családoknak!
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Év végi számadás a város fejlődéséről
Az önkormányzatok jogszabályi
kötelezettsége, hogy évente egy
alkalommal közmeghallgatást
tartsanak.

Tájékoztató célzatú volt Gubicskó
Barnabás tűzoltó őrnagy felszólalása
a tűzgyújtással kapcsolatban, mely az
országos szabályzat szerint tilos azokon
a településeken, ahol annak szabályozáEnnek tett eleget a városvezetés, dr.
sára nem született helyi rendelet. Miután
Horváth Klára polgármesterrel az élen
Bábolnán ilyen rendelet nincsen, így a
november 28-án a Szabadidőközpontban.
kertekben felgyűlő avart és gallyakat tilos
A képviselő-testület tagjai a közönség
elégetni. (Ha valaki mégis éget, nagyon
soraiban foglaltak helyet. A grémium teljes
magas bírságra számíthat.) Dr. Horváth
létszámban jelen volt, így határozatképeKlára polgármester elmondta: a képvisesen kezdődhetett a közgyűlés. Az esemény
lő-testület elé visszatérő témáról van szó.
nyitányán Molnárné dr. Taár Izabella, a
Decemberben várhatóan már a rendelet
Komáromi Járási Hivatal vezetője beszélt a megalkotásáról tudnak tárgyalni, melynek
helyben történő járási feladatokról, annak eredményeképpen márciusra elkészülhet
hivatalos adatairól. A hivatalvezető azt is a helyi szabályozás.
hangsúlyozta, hogy bizonyára jó lehet
A polgármester ezt követően Bábolna
Bábolnán élni, miután a foglalkoztatási
programokban és eredményekben
mutatók azt bizonyítják, hogy igen kevés
gazdag 2018-as esztendőről számolt be
az álláskereső a településen, vagyis stabil
a városgyűlés résztvevőinek. Érintette
gazdasági helyzetben van a város. A járási
a helyi intézményekben folyó munkát
hivatal minden területéről tájékozódkiemelve a Százszorszép Óvodában történt
hattak a jelenlévők, ezek közül csupán a
pozitív változásokat. A mintegy 130 kisszabálysértések tekintetében hozta a város
gyermekkel működő intézmény tavaly
az átlagot, minden mást érintve a járási
megújult egy nyertes pályázat révén, így
átlagnál jobban teljesít.
lehetőség nyílt arra, hogy az öt helyett hat
A közmeghallgatás folytatásában a meg- csoportban helyezzék el a gyerekeket. A
hívott szolgáltatóknak tehetett fel kérdése- nevelői szakmai munka is kiemelkedő az
ket a lakosság. Jelen voltak az E-ON Ener- óvodában és bölcsődében, a szülők és a
giaszolgáltató Kft., az ÉDV Zrt. képviselői, város örömére egyaránt. A városvezető
a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit valamennyi intézmény munkáját eredKft. írásos beszámolót küldött, melyből a ményesnek ítélte, és megköszönte azt a
polgármester idézett adatokat, elfogadta testület nevében is.
a meghívást az Ács-Bábolna Rendőrőrs
Szó esett a városgyűlésen az egyre
őrsparancsnoka, a komáromi rendőrka- bővülő kamerarendszerről, ami megpitány, valamint a Komáromi Hivatásos határozó alapja a helyi közbiztonságTűzoltóparancsnokság képviselője.
nak, hiszen rendkívüli visszatartó erő.

érdekében. Ezekről is hallhattak a jelenlévők. A település finnországi és szlovákiai testvértelepüléseivel is pályázik, de
kihasználja az Okos Város projektben rejlő
lehetőségeket is.
A júniusban leégett tésztagyár kapcsán
is elhangzottak információk, mely szerint
újraépül az üzem, így ismét visszaáll a rend
az itt megszűnt munkahelyek tekintetében.
Markáns elképzelések szerint zajlanak a
város beruházásai. A polgármester beszélt
az új betelepülőket is csalogató Patkó utca
közművesítéséről, a megszigorított telekvásárlási lehetőségekről, a Tárkányi utca
felújításáról, mely leginkább a gazdálkodó
szervezetek számára biztosít biztonságos
közlekedést. Szó esett a szabadidőparki
fejlesztésről, mely mintegy tíz hektáros területet érint. Épül a metángázos
kiserőmű, mely elektromos energiát és hőt
termel majd több intézmény (sportcsarnok, főzőkonyha) számára. Épül a strand és
fürdő is, ahol medencék, szauna és egyéb
kiszolgálólétesítmények kávézó, étterem,
büfé, pihenők, öltözők is létesülnek. A
metángázos kiserőmű jövő nyáron lesz
üzemképes, a fürdő, a szabadidőpark és
csónakázótó várhatóan őszre készülhet el.
A kommunikációs csatornák is említést
kaptak. A már működő BTV, a képújság, a
Bábolnai Fórum, a városi honlap mellett
a Bábolna Applikáció is rendelkezésre áll,
ahol visszajelzéseket vár az önkormányzat.
A Gyök bevonásával a jövőben helyi rádiót
is terveznek.

A városgyűlés zárásaként a helyi teleA szolgáltatókhoz alapvetően nem sok Dr. Horváth Klára kifejtette: jelenleg 35 vízió kisfilmjét láthatták a megjelentek. A
kérdés érkezett, így néhány magánjellegű kamera működik a város egyes részein, a 2018-as eseményeken készült videofelvéügy és egy-egy orvoslásra váró probléma biztonsági hálóban levédett így a hulla- telekből álló összeállítás is bizonyította,
került csak előtérbe. Szó volt a közbizton- dékgyűjtő szigetek mindegyike, a hivatal hogy pezsgő, programokban gazdag és
ság helyzetéről, mely kapcsán egy lakó a és intézményei, a rendszámfelismerésre színes az élet Bábolnán. A film a kulturális
traffipax hiányát emlegette, egy másikuk is alkalmas kamerák figyelik a bevezető és sportélet jeles alkalmait és a jelenleg
az internet-szolgáltatás kérdéskörében utakat is, és már az építkezések területére zajló beruházásokat is bemutatta.
elégedetlenkedett, illetve a gázszolgáltató is helyeztek ki az őrszemekből. Lehetséges,
Ezt követően minden résztvevőt sütekétes számlázása merült fel egy esetben, hogy az erdőkbe is kerülnek ki kamerák, ménnyel és üdítővel kínáltak az önkorvalamint a hulladékelhelyezés kérdése a hogy ezzel is megelőzzék az illegális mányzat jóvoltából, illetve mindenki
fáradtolaj és festékes dobozok tárgyában. szemétlerakást. Ennek kapcsán az is kézhez kapta az önkormányzat által megA polgármester azt ígérte a lakosoknak, elhangzott, hogy lesz egy ötödik szelektív jelentetett 2019. évi falinaptárt Lázár János
hogy az egyes problémák ügyében levél- hulladékgyűjtő sziget is Bábolnán.
drónpilóta légi felvételeivel, valamint azt a
ben keresi fel a hivatal a szolgáltatókat,
A város önkormányzata számos pályá- könyvet, ami Bábolna várossá válásának 15
hogy választ kapjanak a feltett kérdésekre. zati lehetőséget megragad a fejlődés éves évfordulója kapcsán készült el.
www.btv.hu
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Szórakoztak, adakoztak
Idén is jótékonysági célzattal rendezte meg a Szülői Szer- készségfejlesztő játékokra, óvodai programokra fordították a
vezet és a dolgozó közösség a Százszorszép Óvoda már befolyt összegeket. Minden támogató elkönyvelhette az intézmény dolgozóinak háláját a segítő adakozásért, amelyekkel a
hagyományos Katalin-bálját.
kicsik hétköznapjait tehetik még szebbé.
A köszöntőt követően a szervezők egy csoportja műsorral lepte
meg a szórakozással adakozó szülőket, bábolnaiakat. A mulatságot a szülők és nevelők formaruhás, táncos produkciója vezette
fel, majd terített asztal mellett kezdődött a bál, mely tombolahúzással tarkítva hajnalig tartó tánccal zárult. A felajánlások révén
rengeteg tombolatárgy talált gazdára, és mindenkinek önfeledt
kikapcsolódásban lehetett része a táncmulatságban.
A Katalin-bál támogatóinak hosszú listáját lapunkban sajnos
helyhiány miatt nem tudjuk közölni, de a Bábolnai Televízió honlapján (www.btv.hu), illetve facebook oldalán megtalálhatják.
A mulatságot november 24-én a Szabadidőközpontban tartották
meg. A nevelő munka után jól megérdemelt kikapcsolódásként
szolgál, valamint az óvodai pedagógusi közösség és a szülők
kapcsolatának megerősítésére is hivatott ez a báli esemény
a jótékonykodás mellett. Az alkalom kezdetén Lipótné Horák
Valéria intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket. Köszöntőjében örömét fejezte ki azért, hogy minden esztendőben sokan
fogadják el meghívásukat, sokan adakoznak, ezáltal sokan
mutatnak példát gyermekeik számára. A báli bevétel sorsáról is
szó esett, hiszen az eddigiekben minden alkalommal értelmes
dolgokra, az óvodai csoportszobák felszereléseinek bővítésére,

Küszöbön áll az a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely

hivatalosan is a szereteté!

A karácsonyhoz közeledve érdemes
elgondolkodnunk, mit is jelent a
szeretet ünnepe.
A karácsony – egy ünnep, talán az év
legszebb ünnepe. És talán a legfontosabb: MINDANNYIUNKÉ. Sokféleképpen
viszonyulnak hozzá az emberek: van, aki
csak pénznyelőnek tartja; néhányan egy
„muszáj alkalomnak”; s remélhetőleg a
legtöbben: a szeretet ünnepének.
Az advent a várakozás időszaka, és most
várunk. A csodára, a hóra, a karácsony
szellemére. Karácsonykor élvezzük a
csodát, a békét, a szeretetet és a nyugalmat. Mintha az idő ilyenkor megállna, az
emberek kevesebbet vitatkoznak egymással, nagyobb türelmet tanúsítanak egymás
iránt és inkább a békességet szorgalmazzák. Mintha a felgyorsult életünk egy kicsit
lelassulna, alkalmazkodva a természethez
és a karácsony varázsához.
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Az adventi időszakhoz hozzátartozik
még az ajándékok beszerzése is és néha
úgy tűnik, mintha a karácsony csak erről
szólna. Talán az egyik legnagyobb kihívás
egy tökéletes ajándék kiválasztása, hiszen
üzenete van: figyelek rád, fontos vagy
nekem. Az ajándékozás, mint a szeretet
megnyilvánulása, nem az ajándékok nagyságának és értékének függvénye, ezért
soha ne feledjük, hogy nem az ajándék
értéke a lényeg! Az a fontos, hogy szívből
adjuk, hogy boldoggá akarjuk tenni azt a
személyt, akinek adjuk.
Ha az ajándék kiválasztását, a készítés
gondosságát, figyelmét át tudjuk vinni
a hétköznapokra, akkor mindannyiunk
számára megvalósulhat a gyermekkorunkban remélt „minden nap szenteste”-gondolat, mely az odafigyelésről,
szeretetről szól.
A szeretet erő, bizalom, vágy, kulcs a
szívekhez!

Most, a karácsony közeledtével ne csak
házainkat, portáinkat takarítsuk ki, díszítsük fel! A szívünket, lelkünket is öltöztessük ünneplőbe! A rohanó hétköznapokban szakítsunk egy pillanatot a köd és a
hideg időjárás közeledtével még jobban
magába zárkózó emberekre. Egy jó szó,
egy kézfogás is elég ahhoz, hogy kifejezzük szeretetünket, odafigyelésünket.
Aki ezen túl is szeretné valamilyen segítség formájában kifejezni szeretetét, odafigyelését, az megteheti. Segítünk elérni
azokat az embereket, akik a szeret ünnepét
megelőző időszakban még nagyobb odafigyelést, törődést, esetleg tárgyi értékben
kifejezett segítséget igényelnek.
Légy Te is a 2018. évi karácsony egyik
Angyala! Nyisd ki a szíved és engedd, hogy
jót cselekedj!
Bábolnai Angyalok
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Ezúttal Varga Imre kertjéért
járt országos elismerés

Márton napon libát eszünk

Legutóbb Soós Józsefné, mint a legtapasztaltabb kertművelő országos elismeréséről adhattunk hírt, most
pedig az ugyancsak bábolnai Varga Imre kapott kitüntető oklevelet kiemelkedő kertművelő munkájáért.

Sok hagyományt ápol és több jeles napot is megünnepel a Százszorszép Óvoda. Az egyik ilyen a Márton nap,
melynek november 9-én adtak ismét teret.

November 12-én újabb országos díjátadó ünnepséget tartottak
Budapesten, ahová a bábolnai díjazottat és a város polgármesterét, dr.
Horváth Klárát is meghívták. Az ünnepi alkalmon a kiválasztott kertművelő nem tudott jelen lenni, így díját a program bábolnai koordinátora,
Farkas Helga vette át. A legszebb magyar konyhakerteket és a kerti
munkálatokat, valamint a kertben megtermelhető javakat népszerűsítő
mozgalom még 2013-ban indult Kovács Szilvia karcagi alpolgármester
ötlete nyomán. Az indulás óta megsokszorozódott a versenybe szálló
termelők száma. Ez is azt mutatja, hogy az új generáció is örömét leli a
kerti munkálatokban és az így megtermelt zamatos élelmiszerekben.
Varga Imre oklevelét a polgármester személyesen vitte házhoz
annak okán, hogy megköszönhesse a hírnevet hozó, áldozatos munkát
a kertművelőnek.
A verejtékkel megszerzett díj nemcsak megtisztelő, de rámutat arra
is, hogy a szépkorú példaként állítható a fiatalok elé. Varga Imre nem
számított az elismerésre. A bábolnai férfi szüleitől látta és tanulta a
kertészkedés fortélyait. Gondozott udvarában, a konyhakertben szinte
minden lehetségest megtermel annak érdekében, hogy egészséges
étel kerülhessen a család asztalára.
A legszebb
konyhaker tek
mozgalom
célkitűzéseivel Bábolna is
egyetért. Az
önkormányzat
évről évre vetőmagcsomaggal
támogatja a
kertekben tevékenykedőket.

Az esemény nyitott volt idén is, így bárki csatlakozhatott a fő
atrakcióhoz: Márton napi felvonuláshoz. Az ünnepet kézműves
foglalkozás előzte meg, ahogy azt már megszokhattuk minden
esztendőben. A hét során a gyerekek a felvonuláskor fényt adó
lámpásokat készítettek, illetve libás történeteket hallgattak.
Megismerkedhettek Márton püspök legendájával, libás dalokat
és mondókákat tanultak, valamint az óvoda dízstíésében is megjelent a libás jelkép.
A szülők a felvonulás napján valóban elégedettek lehettek,
hiszen a gyerekek számos verset, mondókát tudtak fejből, és
láthatóan örömmel is harsogták azokat. Az ilyen tanulási folyamat hozadéka általában az, hogy a szülők is felidézhetik ezeket
a hagyományos dalocskákat és népszokásainkat. A felvonulás
alkalmával sok szülő ajkán felcsendült Márton püspök legendáját
megéneklő dalocska.
Ez az esemény évről évre egyre népszerűbb. Ezt mutatta az is,
hogy az utcára vonuló díszes menethez rengetegen csatlakoztak, lámpásaikkal fényt hozva a sötétségbe. Az óvónők idén is
készültek meglepetéssel. Idén fényjátékkal szimbolizálták a jócselekedet fontosságát a mindenkinek örömet nyújtó műsorukban.

A szalagtűzés minden diák életében fontos pillanat
A szalagavató a bábolnai lovasiskola egyetlen olyan
eseménye, melynek programja éppen úgy zajlik, mint
bármelyik másik középiskolai intézményben.
November 10-én a Pettkó Szandtner Tiborról elnevezett intézményben négy osztály 62 tanulója kapott szalagot ünnepélyes
keretek között. Körmendi Csaba igazgató elmondta, most nélkülözték a lovakat, de ilyen helyzet csak ritkán adódik. Három
osztály diákjai lovásznak, egy társaság pedig belovaglónak tanul
az intézményben. A szalagavatóra díszbe öltöztek a végzősök és
az esemény helyszíne, a sportcsarnok is. Az iskola történetében
először fordult elő, hogy a négyből három férfi osztályfőnök
tűzött szalagot. A diákok filmes összefoglalóval és látványos
táncprodukcióval lepték meg tanáraikat, szüleiket és hozzátartozóikat. Miután a végzősök többsége lány, ezért a fiatalabb iskolatársak is besegítettek táncpartnerként. A szép ünnepséget egy
nehezebb időszak követi, hiszen a végzősökre komoly felkészülés
vár. Az utolsó akadály számukra a komplex vizsga lesz májusban.
www.btv.hu
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ÁLLÁSHIRDETÉS

A Kis Bábolna Kft. baromfinevelő- és tojó telepeire
baromfigondozó munkakörbe felvételt hirdet.
Amit kínálunk:
•
•
•
•
•
•
•

próbaidő alatt bruttó 850,-Ft/óra kezdő órabér
havi bruttó 22.500-30.000,- Ft mozgóbér
havi 10.000,-Ft cafetéria juttatás
13. havi fizetés
állományváltáskor teljesítmény-prémium
nyugdíjasok, megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk
buszjárat

A munkakör betöltése iskolai végzettséghez nem kötött.
Előnyt jelent a baromfigondozó munkakörben
szerzett szakmai tapasztalat.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
• Horváth Tibor: 20/431-3130
• Talián Csaba: 20/295-5795
• e-mail cím: iroda@kisbabolnakft.hu
• posta cím, vagy személyes jelentkezés:
Kis Bábolna Kft.
2943 Bábolna, Darányi IV. 0183/2. hrsz.

Közös éneklés
a Betlehemnél

BÁBOLNAI FÓRUM

Kérdezzen bátran!
A jogtudatos magatartást hivatott elősegíteni az az európai uniós pályázat, mely ingyenesen és anonim módon nyújt segítséget
a munkajog, cégjog, társadalombiztosítás és adójog területén.
A Jogpontok projekt a közép-dunántúli régióban 22 településen
várja azokat az érdeklődőket, akik személyesen szeretnék feltenni kérdéseiket a szolgáltatást működtető ügyvédeknek.
Ezen kívül lehetőség van telefonon, e-mailben és on-line is válaszokat kapni a felsorolt jogterületekkel kapcsolatos kérdésekben.
A jogpontirodák helyéről és az ügyfélfogadás idejéről, illetve
on-line elérhetőségünkről a www.jogpontok.hu honlapon tájékozódhatnak.
Ingyenesen hívható zöld szám:
06-80- 77 88 00
Azoknak is ajánljuk honlapunk felkeresését, akik csak tájékozódni szeretnének a jogterületeket érintő fontosabb kérdésekben, hiszen harminc kiadvány foglalkozik közérthető módon a
jogszabályok ismertetésével, a fontosabb kérdések elemzésével.
Ezen túlmenően letölthető iratminták adnak segítséget a tájékozódáshoz. A Jogpontok szolgáltatás valódi segítség a munka
világában.
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ (Zrínyi u. 15.)
Minden hónap 1.,2.,3.,4.
csütörtök 14,00-18,00 óra

Fenyővásár
2018. december 10-én déltől,
amíg a készlet tart
2943 Bábolna, Csekonics József u. 7.
Tervezett nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 10:00 – 17:00
Szombat – vasárnap: 9:00 – 12:00

Szeretettel várunk mindenkit
az adventi vasárnapokon,
2018. december 16-án és 23-án
17 órától közös éneklésre
városunk Betleheméhez,
melyet a katolikus templom
előtti területen állítottunk fel.
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Árakról, részletekről érdeklődjön a
helyszínen vagy a 06 30 626 8362 számon!
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Egy gramm elővigyázat többet ér, mint egy mázsa gyógyszer
Az általános iskola felső tagozatán november 8-án három
órán át mintegy 160 diák ismerkedhetett az egészséges
életmód különféle praktikáival, ismérveivel.

Az egészségnap zárásaként a művészeti teremben dr. Kiss
Katalin gyermekorvos a serdülőkor leggyakoribb egészségügyi
problémáit és megelőzésüket helyezte előtérbe előadásában.
Az
érdekfeszítő előadás csak egy pici szelete volt mindannak
A már évtizedekre visszanyúló hagyományra minden alkalommal
a
tudásnak,
amit a diáksereg az egészségnapon szerezhetett,
más-más pedagóguscsapat készül, az egészségnapon mindig
hiszen
valamilyen
formában minden az egészségtudatos élettel
izgalmas, az életkori sajátosságaikat figyelembe vevő foglalkoés
a
betegségek
megelőzésével
kapcsolatos területet érintettek,
zások várják a serdülőket.
ismét
egy
sikeres
programsorozatot
tudva maguk mögött.
Ezúttal a változatos program sporttal vette kezdetét, melyre a
különböző évfolyamos diákokból sorsolással alakítottak csapatokat. A bravúros sorverseny egyik futama során a pedagógusokat is
megmozgatták, akik a gyerekek hangos bíztatása mellett ügyesen
vették az akadályokat.
Testük átmozgatása után az osztályok különváltak, és szellemi
tudásukat tették próbára. A kisebbek egy óriástársas mezőin
lavíroztak a cél felé, míg a hatodik-hetedik osztályosok keresztrejtvénnyel és totóval dolgoztatták meg elméjüket. Eközben a
többiek a tantermükben szorgoskodtak: az egészséges életmódra
felhívó színes faliújságot, illetve gyümölcs-és zöldségsalátákat
készítettek. Az elkészült színpompás tálak végül az aulába kerültek, ahol mindenki kedvére falatozhatott belőlük.

A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel
Az év végéhez közeledve a pályaválasztás tartja lázban
az általános iskola végzős és hetedik évfolyamos tanulóit.

eredményeként forgószínpadszerűen, négy helyszínen várták
különféle hivatású szakemberek a lelkes diáksereget.

A pedagógusok azonban odafigyelnek arra, hogy a gyermekek
már az alsó tagozaton is ismerkedjenek a különféle hivatásokkal,
továbbtanulási lehetőségekkel. Ezen apropóból november 10-én,
a pályaorientációs napon érdekesebbnél érdekesebb szakmák
képviselői látogattak az iskolába, vagy éppen a nebulók hozzájuk.
A legnépszerűbb gyermeki foglalkozásálmok főszereplői, a
mentősök, a tűzoltók és egy traktor is szerepet kapott az izgalmas
programkavalkádban, melyben minden apróság megtalálhatta
és jobban megismerhette a neki szimpatikus hivatást. A bábolnai
mentőállomás vezetője személyesen mutatta be az elsősöknek
az újraélesztés és elsősegélynyújtás lépéseit, természetesen a
kicsik tudásszintjének megfelelő módon. Eközben a második
osztályosok a Bábolna Sped logisztikai üzemébe látogattak, ahol a
különféle áruk raktározása, targoncával való mozgatása látványos
bemutatóként szolgált a kisdiákoknak. Az évfolyam másik fele az
osztályában maradt, nekik egy osztálytársuk vegyészmérnök édesanyja mutatott izgalmas kísérleteket, majd egy másik édesanyával
papírból szebbnél szebb kézműves alkotásokat készíthettek.
A nap folyamán a harmadikosok a posta épületének, az ott dolgozók munkájának megismerése mellett a levél- és csomagfeladás
lépéseit is közelebbről megszemlélhették. A negyedikesek a
nagyigmándi tűzoltóságon tettek látogatást, míg a kisebbeknek
az iskolaudvaron a Banai Önkéntes Tűzoltóság tagjai mutatták be
részletesen az autókat, illetve a lánglovagok munkáját.
A felső tagozatosoknak a ballagás felé közeledve egyre inkább el
kell gondolkodniuk azon, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben.
Az általános iskola pedagógusai minden segítséget megadnak a
diákoknak annak érdekében, hogy azt a pályát válasszák, amelyik
hozzájuk a legközelebb áll. A pályaorientációs napon - elsősorban
a hetedik-nyolcadik osztályosokra koncentrálva, de a két alsóbb
évfolyam számára is - érdekes foglalkozásokat mutattak be. Ennek

Az első állomás a tankonyha volt, ahol Szabó Árpád mesterszakács a konyhafőnökök munkájába avatta be a tanulókat. A gyermekek részletes képet kaphattak a szakácsmesterség szerteágazó
feladatairól, melyekhez a főzés mellett például az ízléses tálalás,
illetve a különféle allergének ismerete is hozzátartozik. Ezután az
udvaron a bábolnai, a banai önkéntes, és a komáromi hivatásos
tűzoltók várták látványos bemutatójukkal a gyerekeket.

Az izgalmas programok sorozatában helyet kapott az udvaron
állomásozó traktor is, mely minden gyermeket lenyűgözött. Az
agráripari foglalkozásokat jelképező modern munkagép mellett
a mai mezőgazdászok munkáját bemutató kisfilmet is megtekinthettek. Ezután a művészeti teremben az erdészet és a vadászat
közötti különbségekkel ismerkedtek, emellett szerepet kaptak a
vadgazdálkodás különféle eszközei is.
A pályaorientációs nap után a két legidősebb évfolyamot megcélzó programokkal készülnek a pedagógusok, mindenkit segítve
az álmai és a célja kiválasztásában, azok elérésében.
www.btv.hu
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Az egészség nem más, mint ajtókat,
ablakokat nyitni a világra
A megfelelő táplálkozásra és a lelki egyensúly megtartására fókuszáltak az általános iskola alsó tagozatán, ahol
november, az egészség hónapja alkalmából egy egész
hetet szenteltek az egészséges életmódra való nevelésnek. A pedagógusok egész évben gyűjtik a jobbnál jobb
ötleteket, melyekkel színesítik a hetet.

Pénteken végül az év gyógynövényének választott levendula
kapta a főszerepet. A gyönyörű lila színű növény sokakban
keltett ismerős képeket a balatoni nyaralásokról, ám ezúttal
igazi különlegességként mutatkozott be a sokoldalú virág: nem
csupán díszítő funkcióját ismerhették meg a képzőművészeti
alkotásokon, hanem szörp formájában meg is ízlelhették azt.

Az egészséghét idén is nagy sikert aratott a gyermekek körében,
Ezúttal egy zöldség- és gyümölcsszobor kiállítással vette kezdetét
a programkavalkád. A már hagyományszámba menő tárlatra a hiszen az ilyen jellegű programok nem csupán megtörik a hétközkicsik szüleikkel együtt lelkesen készültek otthon, így a gondos napok szürkeségét, hanem örömet okoznak, és rengeteg hasznos
munka eredményeként számtalan kreatív alkotás került az asz- tudással vértezik fel a kicsiket.
talra. Csomó Zsuzsa pedagógus elárulta, az otthoni feladatok
elvégzése, az együtt töltött minőségi idő a szülő-gyermek kapcsolatra is nagyon pozitív hatással van.
Az idei egészséghét sztárjaként a méz került a középpontba.
Helyi termelők jóvoltából nemcsak a közkedvelt és roppant
egészséges édességet kóstolhatták meg a gyermekek, hanem
a méz előállítását is testközelből szemlélhették egy szorgos
méhcsaládnak köszönhetően. A gyermekek lenyűgözve nézték
a buzgólkodó kis állatokat, miközben a méhészetről és a méhecskék életéről szóló előadást hallgatták.
A hét további napjain a különféle előadások anyagából összeállított totón mérhették le tudásukat, illetve a tankonyhán a
lelki egyensúly fontosságáról szóló eladást hallgathattak meg
mesés-játékos formában. Ezt követően egy „boldogságfát” rajzoltak,
melynek leveleibe mindenki beleírhatta, hogy őt mi teszi boldoggá.

Rákóczi nyomában jártak
A Határtalanul címet viselő pályázat adta a lehetőséget
arra, hogy országhatáron túlra jussanak az általános
iskolások egy tanulmányi kirándulás keretében.

Innen állomásuk Csütörtökhely volt, ahol a Szent László plébániatemplomot (a gótikus építészet legarányosabb alkotását), a
Zápolyaiak temetkezési kápolnáját keresték fel. Az utolsó napra
tartogatták az iglói állatkertet, eperjesi látogatásukat. Ez utóbA több mint kétmillió forintos elnyert pályázati összeggel a binál a reneszánsz stílusú Rákóczy-ház és a Szent Miklós-székeshetedik évfolyam Szlovákiába utazott. Az itt töltött három nap egyház előtt fotózkodtak, megörökítve élményeiket az utókornak.
során Rákóczi nyomában jártak, és számtalan élményt szereztek Az utolsó nap programjai közt láthatták Szepes várát és Kassát,
a diákok. Szeptember 12-én kezdődött az izgalmakkal teli, Felvi- ahol rendhagyó történelem óra keretében idéztek fel a Miklós
dékre tartó utazásuk, mely során útba ejtették Rozsnyót, ahol a börtön előtt egy csatajelenetet. Megnézték Rákóczi sírját is a
Zoltán Fábry Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát látogatták meg, Kassai székesegyházban, a kriptában fejet hajtottak a fejedelem
ahol a felvidéki diáksággal együtt elemezték a szlovákiai magyar sírjánál. A diákság a Rodostó-ház másánál is járt, ahol a Rákóczi
kisebbség helyzetét. A helyi pedagógussal és diákokkal folytatott emlékműnél koszorúzott, ekkor már búcsúzva Felvidéktől és az
beszélgetések az egy nemzethez való tartozás érzését erősítették. itt látott természeti és épített örökségektől.
A bábolnaiak magyar népdalokkal szórakoztatták és ajándékozták
meg a külhoni testvéreket.
Az út során jártak a betléri Andrássy család csodálatosan berendezett vadászkastélyában. Szepesszombat településen, majd a
Magas-Tátrában, Tátralomnic településen foglalták el első szálláshelyüket. A tanulmányi kirándulás alkalmával jártak a Bélai
cseppkőbarlangban, a késmárki Thököly várban, illetve a lőcsei
Szent Jakab templomban. Lőcse a Szepesség gyöngyszeme, egy
városi műemlék-rezervátum épségben megmaradt városmaggal.
A tanulók a hely szellemét átérezve felvidéki szerzők műveiből:
Jókai Mórtól, Mikszáth Kálmántól idéztek, felolvasva a települést
megidéző prózai sorokat.
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„Azért festek, hogy éljek”

Hatvan éve a festészet bűvöletében címmel nyílt meg a
bábolnai festőművész: Helyes Jenő tárlata az általános iskola
művészeti termében november 17-én. Az elismert művészt
baráti hangon köszöntötte dr. Horváth Klára polgármester
a megnyitón, kiemelve olyan közös élményeket, amelyek
Helyes Jenő művészeti munkásságának legfontosabb állomásait is megidézte.

önmagamat. Nem voltam hajlandó trendi műfajok szerint
alkotni. Én csak lélekkel tudok festeni, azt tudom továbbadni,
ami az enyém. Életem harmadik állomásának a művésztáborok lenyomatait tekintem. Ezek mind meghatározó élmények,
legutóbb Görögországban jártam, azóta kiszínesedtem, képeim
mediterránba váltottak. Most ebben lubickolok.
Az Ön által megalapított Bábolnai művésztábor milyen
nyomot hagyott az alkotásaiban?
−− A meghívott művésztársak segítségével csiszolódott a saját
művészvilágom is. Ez nem lopás. Kőrösi Papp Kálmán és Miklosovits László nagy hatással volt rám. Bükki Attila akvarelljeitől,
Győrffy Sándor modernségétől is sokat kaptam. Iránymutatásukat, tanácsukat mindig komolyan vettem, beépítettem
festészetembe.
Egykor egy kerékpártárolóban alkotott. Most hogyan zajlik
a műhelymunka?

−− Most egy garázsban dolgozom. Minden nap festek. Nem hiszek
az ihletben, csupán figyelem a környezetem, mely kivált nálam
egy reakciót. Ha közben más inspirációk is érnek, akkor egy új
képet is elkezdek. Jelenleg többet dolgozom porpasztellel. Eljutottam odáig, hogy negyvenszer harmincas méretű alkotásoHűséges barátja és gyakran életének is segítője, Kövér József a
kat is készítek. Számtalan téma pörög a fejemben. Foglalkoztat
megnyitó ünnepségen méltatásában úgy fogalmazott: Helyes
a
mai világ, a lelkiség. A mozgólépcső motívuma egy új inspiráJenő folytonosan kísérletező, megújuló művész. A legtöbbet teszi,
ció, de alkotásra bír a kilátástalanság és a reményvesztettség
amit egy festőművész az életében tehet. A ránk szabott idő egyetérzése. Nem azért, hogy sokkoljam az embereket. Csupán ez az,
len pillanatában megragad, kiragad valamit a világunkból, mielőtt
az elillant volna. Átkarolja ezt a semmi darabot, megszólítja, nevet
ami most megérint.
és végleges körvonalat ad neki, és feljegyzi az idő végezetéig.
Dr. Horváth Klára polgármester az ünnepségen átadta az önkormányzat ajándékát, és meglepte az alkotó párját is annak okán,
hogy a háttérben segíti a művész kiteljesedését. Kövér József egy
Csornán, 1950. szeptember 23-án született. A győri Hild
beszédes festményt külön is kiragadott méltatásában: a Magány
József Építőipari Technikumban végezte tanulmányait. Épícímű képet, amely valós élethelyzet ábrázolásával irányította az
tészi tevékenysége a nagyipari, kereskedelmi és műemléki
érdeklődők szemét a többi alkotásra. Helyes Jenő munkásságát,
beruházások kivitelezésének irányítójaként teljesedett ki.
a közösség gazdagításáért végzett munkáját a város önkormányKisiskolás korában kezdett megszállottan rajzolni, festeni. A
zata több ízben is elismerte már kitüntetéssel. Nevéhez fűződik
festészet mesterfogásait Szabó Gyula, Barabás László, Szena Bábolnai művésztáborok megszervezése is, mely ugyancsak
tiványi Károly és Kóbor István segítségével ismerte meg. Már
a várost gazdagítja minden alkalommal. Hatvan év távlatából a
festőművész is visszatekintett.
középiskolásként sikerrel szerepelt korosztálya pályázatain.
Festőként
változatos tematika és technikai megoldások jelMit jelent a hatvan esztendőt felölelő kiállítása az Ön
lemzik. Folytonosan kísérletező, megújuló művész. ,,Azért
számára?
festek hogy éljek,, vallja. 1974 óta számos önálló és csoportos
−− Minden év nagyon fontos az ember számára, de legfontosabb, ha
kiállításon mutatkozott be. A Vízfestők Országos Szövetségélakhelyén is méltónak tartják a bemutatkozásra. Számomra lelket
nek és a Soproni Festők Társaságának tagja. Hazai és külföldi
melengető, hogy ez megadatott. Komolyan készültem erre a tárfestőtáborok rendszeresen meghívott vendége. Képeit hazai
latra. Több szűrőn átmentek a képek. Pécsről és Dunavarsányból
és
– Angliától-Amerikáig – külföldi gyűjtők, intézmények
is hoztak el gyűjtők festményeket az alkalomra. Meg akartam
őrzik.
Képeit áthatja a teremtett világ iránt érzett szeretete,
mutatni a városnak, hogy ez egy nagyon rögös, de szép út.
tisztelete, legyen szó bármilyen stílusról. 1980 óta Bábolnán
Milyen fontos állomásokat rejt magában ez az életút?
él és alkot. 2010-ben létrehozta – a város támogatásával – a
−− Az első tíz esztendő, művészetem első állomása az arról szólt,
Bábolnai művésztábort, melynek azóta is motorja, és ami
hogy bebizonyítsam, hogy nem amatőr vagyok. Amikor már
nemzetközivé nőtte ki magát. A városért végzett áldozasikerült a művészberkekbe betörnöm, és egyre komolyabb kiáltos munkáját 2017-ben „Bábolna Városáért” kitüntetéssel
lításokat szerveznem az országban, az már maga az út kezdete
köszönte meg a település.
volt. Következőkben azért dolgoztam, hogy megtaláljam

Helyes Jenő életútja:
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Vígjáték két felvonásban

A hangszeres játék kezdő lépései

A fővárosi bemutatók mellett szívesen vállal vidéki
fellépéseket az ismert színészeket foglalkoztató Éless
Színház.

„Kezdő lépések” Így jellemezték a zeneiskola berkeiben
azt a bemutatkozást, mely a legfiatalabb, kezdő hangszereseknek is lehetőséget adott.

A kőszínházzal nem rendelkező vándortársulatból Kertész Péter,
Madár Veronika, Szarvas Attila, Mesterházy Gyula és Valler Gabriella hozta el városunkba A nagy játszma című vígjátékot két
felvonásban. A darab bábolnai bemutatójára november 22-én
került sor a Szabadidőközpontban. Az Éless-Szín egy színház
népszerűsítő színház, fogalmazta meg társulatának küldetését
dr. Éless Béla tulajdonos-ügyvezető, aki ötvenöt éve foglalkozik
színházzal. Azzal a céllal hozta létre egyre bővülő társulatát, hogy
népszerűsítsék a színházat mindenhol, ahol csak lehet.

A tanév első növendékhangversenyét tartotta meg a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola november 12-én hétfőn az általános iskola
művészeti termében. A hangszeres növendékek szeptemberben
kezdték meg a zenetanulást, néhány hangot, egyszerű népdalt
már képesek választott hangszerükön eljátszani. Számukra az első
színpadi fellépés meghatározó, mert ennek sikere legtöbbször
eldönti azt is, hogy lesz-e folytatása. A családok életében is nagy
pillanat az, amikor csemetéjük először szólaltatja meg választott
hangszerét, a legtöbb szülő izgatottan készül az eseményre. A
bemutató alatt mosollyal az arcukon fotóznak, videóznak, mert
jól tudják, ha a gyerek csalódik a zenetanulásban, vagy a fellépésben, akkor akár örökre elfelejthetik a pillanatot, amikor
gyermeküket hangszerrel a kezében látják.

A társulat nagy klasszikus műveket is játszik, kőszínházzal
ugyan nem rendelkeznek, de ezáltal szívesen alkalmazkodnak a
vidék lehetőségeihez, ahová a színházat eljuttatják. A kis játéktér
miatt Bábolnára is maroknyi csapattal érkeztek. Az ötfős vígjáték
az egyik abból a 12 darabból, mely változatos repertoárjukat
jelenti. A nagy játszma egy humorral tűzdelt színházi produkció, mely emberi viszonyokat boncolgatott, olyan emberi kapcsolatokat és szituációkat illusztrálva, amelyeket mi, nézők is
könnyen elképzelünk, vagy akár megtapasztalunk… „Egy fülledt,
bizsergető, titkokat sejtető nyári estén Dührer professzor budai
villájának teraszán, ifjú felesége, Klára születésnapját ünneplik.
A professzor barátai az író és a színész – persze más-más indíttatással, – örömmel tettek eleget a meghívásnak. Az író újszerű
témát keres nehezen megszülető darabjához, a színész pedig
… nos, őt nem csupán ez az este érdekli. A pedáns házvezetőnő,
Petra szinte mindent tud mindenkiről, s eljön majd az ő ideje is.
A professzort váratlanul elszólítja egy közelben történt baleset,
az író pedig agyszellőztető sétára indul a kertbe. Ez a néhány
perc elegendő, hogy történjen valami…” Harmath Imre darabja
nevetést ígért, a bábolnai közönség pedig kiválóan szórakozott.
A színházi bemutatók folytatódnak Bábolnán, az önkormányzat
és a szervező művelődési intézmény azon reményében, hogy
a bábolnai közönség továbbra is örömét leli az előadásokban.

A középhaladók és haladók számára is kihívás egy ilyen hangverseny, hiszen nemcsak eljátszani kell a zenedarabokat, hanem
színpadra kell lépni, mely mindig izgalommal jár. Ezt a drukkot
kell minden bemutató alkalmával legyőzni, mely komoly feladat
a gyerekek számára. A hangverseny a szülőknek is képet ad a
zeneiskola tevékenységről, és talán az otthoni gyakorláson túlmutatva itt már élvezhetőbb dallamokat ígért a hallgatóságnak.

Elkészült Bábolna Város 2019-es falinaptára és a 15 éves jubileumra kiadott
könyv „15 éve város Bábolna” címmel.
A naptárat ezúttal Lázár János légifotói díszítik,
a könyvben pedig a jubileumi év eseményeit
láthatják képekben, valamint helyet kaptak
az „Otthonunk Bábolna” pályázat művei is.
A naptár és a könyv átvehető a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Bábolna Városi Könyvtár
év végi zárva tartása
Értesítjük kedves látogatóinkat,
hogy könyvtárunk december 21-től
(péntek) január 2-ig (szerda) zárva tart.
Nyitás január 3-án csütörtökön 12 órakor.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!
Könyvtár munkatársai
12

www.btv.hu

BÁBOLNAI FÓRUM

2018. november

Hóban ébred majd az ünnep

Fa-virágos Magyarországért

November 28-án megújult külsővel, már az adventi
időszakra hangolódván nyitotta meg kapuit városunk
óvodájának emeleti galériája.

Bábolna is részt vett a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben, amit idén 25. alkalommal
rendeztek meg nagy sikerrel.

Az őszi dekorációt a téli bekucorodós esték jellegzetes kellékei,
mint például a kandalló, vagy egy puha takaró váltották fel,
ezúttal a Zöld csoport közreműködésével.

A Magyar Turisztikai Ügynökség mind a 324 pályázó településnek
egy-egy facsemetét ajándékozott. A felajánlott oszlopos gyertyánt emlékfának szánták, amit kertészek és tájépítők segítségével választottak ki összetett szempontok alapján.

A zimankós évszak összes ünnepét felvonultató tárlat az óvónők
és a szülők közös ötleteiből, munkájából valósulhatott meg. A
kezdeményezés számos szülőt megmozgatott, az összegyűjtött
dekorációk a meghitt családi estékre emlékeztetik az óvodába
érkezőket. Megjelent a Mikulás, az adventi koszorú négy gyertyája, de a farsang vidámságot hozó eszköze, vagy a tavasz
hírnökét szimbolizáló maci sem maradhatott ki a repertoárból.
A kiállítás egyik fő attrakciója a saját kézzel készített, „vidáman
lobogó lángokkal” felszerelt kandalló, mely melegséget csempész
a hideg napokba.
Az óvodában már javában készülődnek az ünnepi időszakra, a
gyermekek lelkesen tanulják és dúdolják a Mikulást csalogató dallamokat, illetve felidézik az ünnepkörhöz tartozó népszokásokat is.

Kommunális adókedvezmény
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatalhoz 2018. december 14-ig nyújtható
be kommunális adó adónemben szűréseken
való részvételről kiállított igazolás 2018. évi
adómentesség megállapítása céljából.
2019-ben 2018-ra vonatkozó
igazolás nem fogadható el!

A gyertyán kitűnő parkfa, jelentősebb kórokozói sincsenek,
ezért került ez a növényfa a program középpontjába. Az ajándékozó azt szerette volna, ha a települések emlékezetessé teszik
a faültetés mozzanatait. Bábolnán az óvoda udvarára került a
zöld ajándék. Az ültetés alkalmára összegyűltek az óvodások és
helyi lakosok is megjelentek. Lipótné Horák Valéria az ünnepi
alkalommal elmondta: az óvodában nagyon fontos elvárás a
környezeti nevelés. A faültetéssel a nemrégiben – betegség
miatt – kivágott fák egyikét pótolhatták az intézményben. Az
eseményen a fa mellé dr. Horváth Klára polgármester kihelyezte
a program emléktábláját is, majd nemzeti színű szalagot kapott
a facsemete, melytől az intézményben azt remélik, hogy hamarosan árnyékot ad a csöppségeknek.

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.

www.btv.hu
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Magyar állampolgár lett
Különleges alkalom részesei lehettünk november 27-én a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében. Dr.
Horváth Klára polgármester előtt tett állampolgársági
esküt Oszicsánszky Tetyana, akit Áder János köztársasági
elnök a Magyar Állampolgárság kötelékébe honosított.
Az eskütétel és a hivatalos dokumentáció aláírását követően
Tetyana lapunk számára elmondta, nem magyar anyanyelvűként
született az ukrajnai Motijkiban, de 2002-től él Magyarországon,
Bábolnán. Olyan mélyen a magyar társadalom, azon belül a
bábolnai közösség részévé vált, hogy úgy érezte, hivatalosan is e
közösség tagjává szeretne válni. Az itt töltött idő alatt megtanulta
folyamatosan beszélni nyelvünket. Bábolnát azonnal megszerette,
vonzóvá vált számára az itt élők kedvessége, befogadó készsége,
baráti megnyilvánulásai. Két lánya már itt született, ide járnak
általános iskolába, ahol kitűnőként teljesítenek. Tetyana állatorvosként diplomázott még Ukrajnában, de Magyarországon ezt
még nem használhatja, ezért jelenleg ápolónőként dolgozik a
Derű Házában, ahol idősek gondozásával foglalkozik. Emellett dr.
Mátray Árpád állatorvos mellett tevékenykedik asszisztensként,
és fő célja, hogy önállóan is praktizálhasson, ezért diplomája
honosításán is fáradozik.
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Megyei rézfúvós fesztivál
– Somogyi Ádám és Németh
Benedek fesztiváldíjat érdemeltek
Immár tizedik alkalommal rendezte meg a városunkban
működő Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola a Komárom-Esztergom megyei Zeneiskolák Rézfúvós Fesztiválját.
A november 30-i megmérettetésen 37 zenészpalánta vett részt,
akik megyénk nyolc zeneiskoláját, illetve egy győri intézményt
képviselték. Többek között Dorogról, Nyergesújfaluról, Oroszlányból, Tatáról és Tatabányáról, Csákvárról, illetve Vértessomlóról is
érkeztek növendékek.
Bánfi Csaba, a bábolnai intézmény igazgatója, a verseny
főszervezője lapunknak elmondta, a kétévente megrendezésre
kerülő fesztivál az egyetlen ilyen jellegű verseny megyénkben,
mely évről évre népszerűbb. A megmérettetés, a színpadra lépés
előtti izgalom pozitívan járul hozzá a gyermekek fejlődéséhez,
a produkciójukért kapott taps és elismerés pedig még jobb
eredmények elérésére ösztönzi őket. A magas színvonalú szólóhangszeres versenyen négy korcsoportban – zongorakíséret
mellett – trombitán, kürtön, valamint tubán szólaltathattak meg
két szabadon választott zeneművet a növendékek, melyeket
neves szakmai zsűri értékelt. Hontvári Csaba trombitaművész
és dr. Molnár Gyula kürtművész, a győri Széchenyi István Egyetem
Művészeti Kar docensei elégedetten díjazták az ügyes muzsikuspalántákat, akiket arany, ezüst és bronz oklevéllel jutalmaztak.
A legrangosabb elismerést, a Fesztivál-díjat idén a bábolnai
Németh Benedek és Somogyi Ádám trombitások vihették haza,
korosztályukban ők bizonyultak a legtehetségesebbnek. Benedek
a legfiatalabb korcsoport versenyzője volt, mint mondta, ő hobbiból zenél, a családban testvérei is tanultak hangszeren játszani.
Öt évvel ezelőtt furulyával kezdte, majd trombitával folytatta, és
eljutott odáig, hogy már második alkalommal indult versenyen.
Mint mondta, kicsit izgult a verseny előtt, úgy érzi, apró hibákat
vétett, de ennek ellenére is korosztálya legjobbjaként végzett.

www.btv.hu
A Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal technikai okok miatt az
alábbiak szerint tart nyitva:
2018. december 15. (szombat)
zárva
2018. december 27. (csütörtök)
zárva
2018. december 28. (péntek)
8:00 – 10:00
2018. január 2. (szerda)
zárva
Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy ügyeik intézésének
tervezése előtt a fentiekre legyenek figyelemmel!
Megértésüket köszönjük!
Kocsis Gábor s.k.
jegyző
14
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Somogyi Ádám a legidősebb korcsoportban versenyzett. Hét
évvel ezelőtt kezdte a zenetanulást szintén furulyán, öt éve trombitál. Ő komolyan veszi a zenélést, azt tervezi, hivatásként választja.
Ezért - nyolcadikos lévén - a győri “konziban” szeretne továbbtanulni, trombitaművésznek készül. Minden vágya, hogy felnőttként
híres európai zenekarokban zenélhessen, és ezért mindent elkövet.
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Elsősegély mindenkinek
November 17-én a Bábolnai Hölgyek
Egyletének szervezésében egyalkalmas elsősegély tanfolyamot tartottak a Szabadidőközpontban.

vett példákkal, illetve a gyermekek anatómiáját tökéletesen visszaadó babákkal
szemléltették a leggyakoribb sérüléseket.
A kicsikre gyakran jellemző fulladásos, félA rövid, ám annál velősebb kurzus során renyeléses balesetek elkerülésére és kezea Magyar Gyermekmentő Alapítvány lésére tanulhattak hasznos mozdulatokat,
előadói tartottak elméleti és gyakorlati illetve a lázcsillapításról keringő tévhiteket
bemutatót a kisgyermekes szülőkből és is tisztázták. Emellett szóba kerültek a mérhozzátartozókból álló szép számmal meg- gezések, különféle traumák is, melyekkel
óhatatlanul is találkozhat egy szülő.
jelent érdeklődőknek.
Böősi Zoltán főápoló lapunknak
elmondta, hogy a gyermekekkel történő
balesetek, mérgezések 75%-a megelőzhető, ha a szülők, vagy a kicsikkel kapcsolatban álló pedagógusok, felnőttek odafigyelnek a gyermekekre.
Ennek okán a tanfolyamon
fontos balesetvédelmi intézkedéseket ismerhettek meg az
érdeklődők.
Ám ha megtörtént a baj, jó, ha
tisztában vagyunk azzal, milyen
fortélyokkal nyújthatunk mi
magunk is gyors, akár életmentő
segítséget gyermekünknek.
Ezek ismertetésére az érdekfeszítő előadáson az életből

Télen is piacozhatunk
Ahogy már megszokhattuk,
minden hónap második szombatján tér vissza a termelői piac
városunkba, kiszolgálva a helyi
igényeket a minőségi áruk iránt.
Legutóbb is volt házisajt, füstölt
húsárú, tojás, lekvár és szörp a kínálatban. A téli ünnepkör előtt már az
árusított dísztárgyak is kelendőbbek, illetve a téli időszak sztárterméke a termelői méz. Kapható volt a
tél virága, a krizantém is, mely sárga,
bordó és fehér színbe öltöztette a
piacteret. Keresett termékké vált a
piacon a fürjtojás és a száraztészta is.
A bábolnaiak kiváltsága, hogy
havonta egyszer bevásárolhatnak
helyben a minőségi áruk piacán,
hiszen a visszatérő árusok mindig
ugyanazt, a megszokott magas
színvonalat és kiváló minőséget
garantálják.

A könnyedén elsajátítható tanfolyam
elvégzése után az érdeklődők teljesen
felkészültnek érezhették magukat, és az
elsajátított hasznos tudás birtokában térhettek haza gyermekeikhez.

VÁROSUNK
KARÁCSONYA
2018. december 21-én 16 órától
Bábolnán, a Szabadidőközpontban.
A vásárban díszek, ajándéktárgyak vásárolhatók.
17 órától az „Örüljetek, örvendjetek…” című előadást tekinthetik
meg a színházteremben.
Közreműködők:
Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola,
Anonim drámacsoport,
Tiamo Moderntánccsoport,
Vadvirág együttes,
Cseperedők néptánccsoport,
valamint Havay Viktória
és a Horsa Banda
A műsort követően forró
teával és forralt borral kínálunk
minden kedves jelenlévőt.
Szeretettel várunk mindenkit!

Jön a hideg – átverések tűzifa vásárlásnál

A Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tanácsai
A hideg közeledtével egyre többen
vásárolnak tűzifát. Az elmúlt években
többször előfordult, hogy tűzifával
házalók – főleg idős – sértetteknek a
kifizetett mennyiségnél kevesebb fát
raktak le, így károsították meg őket.

4. Ha teheti, inkább köbméterben mérve, térfogatra
vegye a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a
mennyisége, a fa víztartalma pedig nem befolyásolja
a megvett mennyiséget!
5. Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak
hitelesített mérlegen mért; mérlegjegy, vagy más,
mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított
számla birtokában fizessen.

A csalások megelőzése érdekében a NÉBIH
nyilvántartást vezet a fát árusítókról, kapnak
6. Csak olyan számlaképes értékesítőtől vásároljon, aki/
egy ún. EUTR számot. Csak olyan cégtől,
amely a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállímagánszemélytől érdemes vásárolni, amely/
tójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít.
aki rendelkezik ilyen számmal. A NÉBIH weboldalán, a következő linken sok más hasznos 7. Győződjön meg az adott tűzifa egységcsomag tényleges
faanyagtartalmáról és annak egységárát hasonlítsa össze
információ található, mely segít a csalók
más kereskedők által kínált hasonló termékek árával.
kiszűrésében: http://portal.nebih.gov.hu/-/
8. Takarással védje a tüzelőjét a csapadéktól, de oldalról
online-tuzifa-vasarlasi-kisokos
hagyja szellőzni!
A NÉBIH tanácsai tűzifa vásárláshoz:
9. Ha száraz fával fűt, akár 30%-ot is spórolhat, ami
A „TŰZIFÁT CSAK OKOSAN!” 10 PONTJA
nagyon jó megtérülésnek számít!
1. Lehetőleg a nyár elején vegye meg tűzifáját!
10. Ha úgy érzi, vagy azt tapasztalja, hogy megtévesztés
2. Ha van elég helye és pénze, már az előző nyáron vegye
meg tüzelőjét!

3. A kínált, de az Ön számára ismeretlen fafajú tüzelőnek
nézzen utána, kérje szakember segítségét.

áldozata lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre,
ŐRIZZE MEG az eladótól kapott bizonylatokat és ÍRJA
MEG panaszát a NÉBIH-nek (eutr@nebih.gov.hu), de
javasolt értesíteni a fogyasztóvédelmi hatóságot is.
www.btv.hu
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Sikerrel zárt a filmklub
Szeptember 6-án, a Kukoricafesztivál idején indult útjára
a filmklub városunkban, és azóta több alkalommal is
megszólították a helyieket.

most összegeztek a filmbarátok, úgy, hogy közben üzenetet is
megfogalmaztak a következő generációknak a bábolnai filmek
által. A sorozatban visszatérő filmklub minden alkalommal interaktív volt. Korábban is kihasználták a közönség szellemi kapaciSzeptemberben, októberben és novemberben is találkoztak
tását, emlékeit és filmszeretetét. A hallgatóság most egy levelet,
egymással a filmbarátok. Minden alkalommal egy-egy szakemcikket készített, az üzeneteket filmre vették, rögzítették.
ber, a témában tájékozott aktivista kalauzolta az érdeklődőket.
A program megmutatta, hogy a helyiek valóban érdeklődnek
A filmklub célja eredetileg az volt, hogy az előadásokba, interaka
bábolnai
filmes alkotások iránt. A filmklub minden alkalma
tív programokba bekapcsolódók megismerhessék, felismerjék
nyitottságról
is árulkodott, és megerősítette a közösséget. A
lakóhelyük értékeit, pontos válaszokat kapjanak arra, milyen
sikerre
való
tekintettel
a kreatív foglalkozás várhatóan jövőre is
filmeket forgattak Banán, Ölbő pusztán és Bábolnán. A kitűzött
folytatódhat.
A
filmklub
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és
cél többszörösen megvalósult, hiszen nemcsak a helyi filmes
Sportközpont
és
az
Nemzeti
Művelődési Intézet Komárom-Eszterkultúrát ismerték meg a klubtagok, de az interaktív foglalkozás
gom
Megyei
Irodája
közreműködésében
valósul meg.
révén eredendően egy olyan közösség is született, mely szívesen
barangolt az izgalmakkal teli filmes világban.
A szervezők azon reménye is megvalósult, hogy a vetítéseken és beszélgetéseken keresztül egy bábolnai keresztmetszet
születhetett a megyei filmgyártás történelmében. Miközben az
interaktív sorozat teret adott annak, hogy átbeszéljék a helyben
forgatott filmek történetét, körülményeit, a jelenlévők hozzátartozóikat, szomszédaikat, barátaikat is fellelhették a mozgóképeken.
Ezek többsége elsősorban a múltidéző alkotásokra volt jellemző.
A Bábolnai filmklub záróeseményét november 5-én tartották
meg szokásos találkozóhelyükön, a Helytörténeti Gyűjtemény
épületében. Ez a klubalkalom is kiváló teret adott a lokálpatrióta
gondolkodásmódnak, melyre a közösségfejlesztés eszközeivel
vezették rá a közönséget. Az elmúlt alkalmakat csokorba fűzve

Moderntánc-sikerek Bábolnáról
A bábolnai rendezvények látogatói jól ismerhetik a Tiamo
moderntánccsoportot, melynek növendékei produkcióikkal rendszeresen szórakoztatják a helyi lakosságot, de
időnként vállalnak „idegenbeli” fellépéseket is.
A műfajban szokásos versenyzés sem áll tőlük távol, bár eddig
még csupán egy alkalommal mérettették meg magukat szélesebb
körben. Most újabb alkalom nyílt számukra, hogy csillogtassák
tudásukat, Lajos Henrietta, a csoport vezetője benevezte őket a
Pakson november 25-én megrendezett „12. Starlight Competition
Nemzetközi Minősítő Versenyre”.
A csoport vezetőjétől megtudtuk, a rendezvényen nem egymással versengtek az egyes produkciók. Mindenki önmagához
képest, illetve ahhoz a stílushoz képest, amit képvisel, mutathatta
meg, mit tud - természetesen szakértő zsűri előtt. Három kategóriában lehetett nevezni, moderntáncosaink a nem versenyző
kategória résztvevői voltak. Az egész napos rendezvényen 99
fellépőt bírált a zsűri, az ország szinte minden pontjáról voltak
ott táncosok.
A bábolnai Tiamosok kilenc koreográfiával készültek, melyhez
felkészülésre összesen másfél hét állt rendelkezésükre. A táncosok nagy lelkesedéssel, rengeteget gyakoroltak, szinte minden
nap próbáltak. A sok munka eredményre vezetett, hiszen a paksi
megmérettetésen minden bábolnai produkcióról pozitív véleményt alkotott a zsűri, külön kiemelték az összhangot, a táncosok mozgásának egységességét. Farkas Boglárka egyéni számát
16
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külön is díjazta a zsűri, ő ezüst minősítésben részesült, illetve két
csoportos koreográfia is ezüst minősítést kapott, a többit bronz
fokozattal díjazták. Fekete Márton, a Tiamo moderntánccsoport
egyetlen fiú tagja felkeltette a zsűri érdeklődését, ő a legjobb fiú
táncos díját hozhatta haza.
A tánccsoport itt szeretne köszönetet mondani mindazoknak,
akik segítették őket abban, hogy ezen sikerek részesei lehettek.
Kiemelt támogatóik voltak: OSI Food Solutions Hungary Kft.,
Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola, Dr. Almádi Miklós és Dr. Almádi
Miklósné Horváth Zsuzsanna.
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SZENTMISÉK RENDJE A BÁBOLNAI
NEPOMUKI SZENT JÁNOS
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2018. december hó
Advent: lélekben való felkészülés karácsonyra, Jézus születésének ünnepére.
2-án vasárnap
advent 1. vasárnapja
9-én vasárnap
advent 2. vasárnapja
16-án vasárnap
advent 3. vasárnapja
23-án vasárnap
advent 4. vasárnapja
24-én hétfőn
szenteste, Jézus születése
25-én kedden
karácsony 1. napja
26-án szerdán
karácsony 2. napja
30-án vasárnap
Szent Család vasárnapja
2019. január 1-jén kedden
Szent Család vasárnapja

8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
21:30 órakor
22:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
pásztorjáték
ünnepi szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise

ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDEN BÁBOLNAI LAKOSNAK!
A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné

(20/410-0511)
(20/512-3560)

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA
REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE
DECEMBER 16.
Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 254, 312, 309, 305
DECEMBER 23.
Vasárnap
11 óra
Énekelendő zsoltárok: 264, 301, 309, 312
DECEMBER 24.
Hétfő
16 óra
Énekelendő zsoltárok: 326, 327
DECEMBER 25.
Kedd
11 óra
ÚRVACSORA
DECEMBER 26.
Szerda
11 óra
DECEMBER 31.
Hétfő
11 óra
2019. JANUÁR 1. Kedd
11 óra
JANUÁR 6.
Vasárnap
11 óra
JANUÁR 13.
Vasárnap
11 óra

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET

DECEMBER 16.

Vasárnap

8.30 óra

Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet
DECEMBER 25.

Kedd

8.30 óra

2019. JANUÁR 6.

Vasárnap

8.30 óra

Igét hirdet Menyes Gyula evangélikus lelkész
Tel.: (20) 824 2018 • E-mail: gyula.menyes@lutheran.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom,
Mártírok útja 10. • Tel.: (20) 824 2018
Egyházközségi felügyelőnk: Osgyán László
Tel.: (34) 368-109 • E-mail: osgyanlaci@gmail.hu
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok:
www.evangelikus.hu

www.evangelikus.lap.hu

http://enekeskonyv.lutheran.hu
http://www.onlinehittan.hu

www.komarom.lutheran.hu
http://www.egyszeregy.hu

KÖSZÖNET A BÁBOLNAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG RÉSZÉRŐL

Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja
Gyermekműsor
Karácsony 1. napja

Karácsony 2. napja
Óévbúcsúztató hálaadás
Újévi könyörgés

Igét hirdet Simon Norbert református lelkész
Tel.: (30) 336-3734
Parókia: (34) 597-459
Gondnok: Farkas Károlyné Erzsike • Tel.: (70) 236-3809
Harangozó: Böröcz Ferenc • Tel.: (20) 986 4781
E-mail: borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok:

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA

www.refpasaret.hu www.reformatus.hu http://reformatus.lap.hu/
www.parokia.net www.kre.hu www.reformatus.ro www.papacollege.hu
www.reformatus.lapozz.hu http://biolka.reformatus.ro/ www.kalvinkiado.hu
www.refdunantul.hu http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

Bábolna Katolikus Egyházközségünk nevében szeretném
megköszönni mindazoknak, akik 2018-ban is mind anyagilag, virágokkal, valamint egyéb hozzájárulással segítették
egyházközségünk fennmaradását, működését. Köszönjük
az 1 %-os adótámogatást és az egyházi adókat.
Kérném a kedves katolikus híveket, hogy aki még nem
fizette be az idei egyházadót (csekk hiánya, vagy egyéb okok
miatt), az legyen szíves rendezni Gergely Lajosnénál (tel.:
20/512 3560), vagy a bábolnai postahivatalban elhelyezett
csekkeken.
Külön köszönjük Bábolna Város Önkormányzata, valamint a
kedves hívek adományait.
Karácsonyi csomagok összeállításához várjuk a segítséget,
melyeket karácsony előtti héten szeretnénk kiosztani a
rászorultaknak.
Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Televízió
dolgozóinak egész éves munkáját.
Bábolnai Egyházközségünk nevében békés,
boldog ünnepeket és új évet kívánunk!
A Bábolnai Katolikus Egyházközség nevében: Gergely Lajosné.
www.btv.hu
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Labdarúgás – a felnőttek a 10., az U19-es
gárda a 9. helyről várja a folytatást
Megyei első osztályú felnőtt labdarúgóink november 4-én Vértessomlóra látogattak. Az első félidő 34. percében Horváth László
góljának köszönhetően a mieink vezettek. A folytatás is jól alakult,
Popovics György a 75. percben növelte a bábolnai előnyt. Öt perc
elteltével már szépíteni tudott a hazai gárda, a lefújás előtt közvetlenül pedig kiegyenlítettek. Kis híján meglepetés született, focistáinkat dicséret illeti harcosságukért, a három pont lehetősége
sajnos egyre redukálódott. Vértessomlói KSK - Bábolna SE 2:2.
Az akkori második helyezett Tatabánya együttese érkezett
Bábolnára a bajnoki szezon utolsó előtti fordulójában. A vendégek nem titkolt szándéka az NB III-ba kerülés, illetve később a
fokozatos feljebbjutás egészen a legfelsőbb osztályig. Bábolna
ellen egyértelmű fölényben játszottak, már az 5. percben megszerezték a vezetést. A gól után sem sikerült legényeinknek támadásokat kialakítani, kénytelenek voltak keményen védekezni. Az
első félidőben még az ellenfél 16-osát sem sikerült érdemben
megközelíteni, de a védelem még tartotta magát. Egészen a
28. percig, ekkor jobb egyoldali beadást sikerült gólra váltani,
a szünet előtt 7 perccel pedig ismét baloldali beadást követett
fejesgól. A második játékrészben sem változott sokat a mérkőzés
képe, a Tatabánya támadott, a mieink pedig védekeztek, bár 3-4
alkalommal sikerült eljutni az ellenfél 16-osán belülre is. Egészen
a 66. percig kellett várni a következő tatabányai találatra, ezt egy
szabadrúgásból érték el a vendégek. Négy perc elteltével már az
ötödik találatnak örülhettek a tatabányai szurkolók, majd újabb
négy perc múlva - szinte lemásolva az előzőt – lőtték a hatodikat.
A lefújás előtt 5 perccel megint a bábolnai háló zörgött, mellyel
kialakult a végső eredmény. Bábolna SE – Tatabányai SC 0:7.
Felnőtt labdarúgóink a téli szünet előtti utolsó mérkőzésüket
játszották november 18-án, ekkor a Nagyigmánd együttese látogatott Bábolnára. A mieink kezdtek jobban, az első 20 perc egyértelmű bábolnai fölényt hozott, focistáink nagy elánnal játszottak.
A sok futás, az ötletes játék meghozta eredményét. A jobb szélen
Popovics György kapott nagyszerű indítást, átjutott védőjén, majd
a másik védő és a kapus hibáját kihasználva megszerezte a vezetést. Mindössze 6 perc telt el, és egy élesen belőtt szögletet sikerült értékesíteni, ismét Popovics György szerezte a gólt. A félidő
második részére kissé visszaállt csapatunk, a védelemben, illetve a
középpályán megszerzett labdákból igyekeztek ellentámadásokat
kialakítani. Néhány óriási helyzetet sikerült elpuskázni, továbbra
is maradt a bábolnai fölény. A szünet után sem változott a játék
képe, a nagyigmándi próbálkozások sorra elakadtak védelmünk
tengelyében, vagy a középpálya szűrőmunkájának köszönhetően.
A végeredményt az 58. percben állította be csapatunk. Kalamár
Lajos beívelt szölglete nyomán a labda az igmándi védő válláról
jutott saját kapuja hálójába. Együttesünk ezzel a győzelmével
egy hellyel előbbre lépett, a 10. helyről várhatja a március 17-i
folytatást. Bábolna SE - Nagyigmándi KSK 3:0.
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Az U19-es focicsapat a Nagyigmánd együttesét fogadta
november első szombatján. A szomszédvár ificsapata láthatóan
jó erőkből álló gárda, ennek megfelelően fociztak. Legényeink jól
állták a sarat, talán 2-3 ígéretesnek tűnő bábolnai akció bontakozott ki a vendégek kapuja előtt. A második játékrészben sokkal
támadóbb felfogásban futballoztak legényeink, mégis a vendégek szerezték meg a vezetést a 47. percben. Öt perccel később az
agresszívabb focinak már meglett az eredménye, Kovács Gábor
Márk egyenlített. A 60. percben már a vezetést is sikerült megszerezni, egy kitűnő akciót Antal Krisztián váltott gólra. Már-már
úgy tűnt, hogy végig sikerül megtartani a soványka előnyt, de a
fiatal játékvezető úgy döntött, hogy négy percet hosszabbít. A
vendégek igyekeztek kihasználni a kapott időt, és a 93. percben
egy erősen vitatható büntetőhöz jutottak. A 11-est értékesítették,
így pontosztozkodással zárult a szomszédvári rangadó. Bábolna
SE U19 – Nagyigmándi KSK U19 2:2.
A bajnokság őszi szezonjának vége felé közeledve ificsapatunk a
második helyezett Koppánymonostor együttesét fogadta november 17-én. Fiataljaink játékán egyáltalán nem látszott megilletődöttség, bátran fociztak. Az első találat így is a vendégeké volt, a 12.
percben egy hosszú indítást követően szerezték meg a vezetést.
A második gólra mindössze 6 percet kellett várni, sajnos ezt is az
ellenfél húzta be egy 18 méteres lövést követően. Két perc múlva
végre válaszolni tudtak legényeink, egy szöglet utáni kavarodást
használt ki az előre húzódó Takács Kornél. A második játékrész
közepére ifistáink már kissé elfáradtak, így a vendégek uralták
a játékot. A 70. percben lehetőségeiket ismét gólra válthatták,
szögletből növelhette előnyét a vendégcsapat. Együttesünk a
mérkőzés végére még belehúzott, ennek köszönhetően a 88.
percben Antal Krisztián szépített. Az egyenlítésre már nem maradt
erő, a rutinos, jó erőkből álló Koppánymonostor meg tudta tartani
előnyét. Bábolna SE U19 - Koppánymonostori SE U19 2:3.
A három felnőtt csapatban játszó fiatallal megerősített bábolnai U19-es labdarúgócsapat a szezon utolsó mérkőzését játszotta
Vértessomlón. 2:0-s hazai vezetés után még az első félidőben
szépítettek a mieink, majd ismét a vendéglátók növelték előnyüket. A találkozó végére ifistáink kiegyenlítettek, de a meglepetés-győzelem elmaradt. Legényeink a 9. helyről várhatják a
tavaszi folytatást. Vértessomlói KSK U19 - Bábolna SE U19 3:3.
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Kosárlabda – a bábolnaiak a bajnokság megnyeréséért küzdenek
A Tetra Basket elnevezésű kosárlabdacsapat tagjai már
három éve edzenek a Bábolnai Sportcsarnokban, 2017ben csatlakoztak szakosztályként a Bábolnai Sportegyesülethez. november 25-én sportcsarnokunk adott
otthont bajnokságuk aktuális fordulójának.

mosonmagyaróvári, komáromi, tatabányai és több győri csapat
is szerepel, akik ellen a legjobb formájukkal kell fellépniük.

A most kezdődött bajnokság első fordulójában a tavalyi harmadik Pannonhalma gárdája ellen küzdöttek, és 69:46 arányban nyertesen kerültek ki a viadalból. Második mérkőzésüket
a
Széchenyi Old Stars elnevezésű győri együttes ellen vívták,
A tavalyi szezon végére a sok sérülésnek köszönhetően megfogyatkozott a gárda - tudtuk meg Király Csaba szakosztályve- ebben 55:50 arányban alulmaradtak, így az 5. helyről várják a
zetőtől, aki maga is oszlopos tagja a pályán lévő együttesnek. második fordulót.
Mint mondta, korábbi céljaikat emiatt nem sikerült elérniük,
teljesítményük mindössze a hatodik helyre volt elég. Idén
azonban jelentősen megerősödtek, több régi játékosuk vis�szatért a csapathoz, így a bajnokság megnyerését célozták meg.
A társaság régi barátokból verbuválódott, akik NB II-ben és NB
I/B-ben játszottak együtt korábban. Egy bábolnai illetőségű
kosaras is játszik a csapatban, a többiek Pápáról, Győrből, és
Budapestről érkeznek.
A bábolnai kosarasok a kétcsoportos Győr-Moson-Sopron
megyei bajnokságban játszanak, a győri csoportban versenyeznek, ahol tornarendszerben bonyolítják a fordulókat. Minden
hónapban egy hétvégén játszanak egymás ellen az együttesek, majd a soproni és a győri csoport első két-két helyezettje
mérkőzik majd a megyei bajnoki címért. A bajnokságban

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. Tel.: 34/568-154
Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
• szombat-vasárnap:
előzetesen történt időpont egyeztetéssel.
Terembérlet:
• 4500 Ft/óra
• rendezvények esetén megegyezés szerint.
Időpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes tel.: 30/417-9236.

A Szekszárdon megrendezésre került légfegyveres Hungarian
Open-en a puskás vegyescsapatok mezőnyében a komáromi VSE
színeiben versenyző, Bábolnán élő Miskolczi Julianna Nagy Sándorral
az oldalán két japán és egy finn duó mögött negyedik helyen jutott a
döntőbe. Ott viszont remekeltek, 497 körös eredménnyel utasították
maguk mögé ellenfeleiket, így a dobogó legfelső fokára állhattak fel.
Győrik Csaba szövetségi kapitány is nagyra értékelte a duó
teljesítményét, és kifejezetten örül annak, hogy Miskolczi Julianna
újra nemzetközi versenyt tudott nyerni. Ezúton is gratulálunk a
szép eredményhez!
Forrás: a Nemzeti Sport nyomán

www.btv.hu
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Teke – hullámvölgyet követően bízva a fiatalokban
Rendkívül rossz sorozatot tudhat maga mögött NB I-es tekecsapatunk. Négy forduló óta nyeretlen volt a gárda, utoljára hazai
pályán, a Sopron ellen voltak sikeresek. A Péti MTE otthonában
sem jártak sikerrel, bár a mérkőzés eleje még biztatóan alakult.
Az első és a második kört még fej-fej mellett hozták játékosaink,
de a befejező körben a hazaiak eldöntötték a találkozót. Péti
MTE - Bábolna SE 6:2, ifi 1:3.
Szerencsére a sorozatos vereségek következtében a tabellán
nem csúsztak sokat vissza tekézőink, az ötödikről a hetedikre
estek le csupán. Fájó volt viszont, hogy hazai pályán sem tudtak
eredményesek lenni tekéseink, és ellenünk gyengén dobó, élvonalbeli együttest sem tudtak felülmúlni, illetve a táblázat hátsó
régiójából érkező csapatot sem sikerült legyőzni. Skuba István
szakosztályvezető ezért egy komolyabb beszélgetésen igyekezett tisztázni a kialakult helyzetet, és ismét a megfelelő irányba
állítani a csapatot. A siker nem maradt el, amikor november
17-én, a bajnoki szezon utolsó előtti fordulójában a Pápa tekézői
látogattak Bábolnára. A találkozó hazai szempontból nem
kezdődött jól, hiszen az első kört követően még a vendégek
vezettek két csapatponttal és 45 fával. A második kör végére már
sikerült csapatpontokban kiegyenlíteni és 16 fa előnyre szert
tenni, de a mérkőzést valójában a befejező játékosok döntötték
el. Itt Balom Norbert kimagasló, 580 fás teljesítménye bizonyult
meghatározónak, végül tekecsapatunk ismét a régi formáját
mutatta. Az ifjúsági gárda is remek meccset játszott, egyértelmű
győzelmet arattak, Jurics Gergő 597 fás teljesítménye az NB I
felnőtt mezőnyében is kiemelkedőnek számít. Bábolna SE Pápai Vasas SE 5:3, ifi 4:0.

Az őszi szezon utolsó fordulóját bonyolították le az NB I-es
tekebajnokságban november utolsó hétvégéjén. Együttesünk
Szentgotthárdon a Csákánydoroszló együttesével mérkőzött. Az
ifjúsági csapat 3:1 arányban nyerni tudott, a felnőttek viszont
7:1-re alulmaradtak. Mindössze Szász László 603 fás teljesítménye emelkedik ki a mezőnyből, a többiek átlagos, vagy az alatti
dobásszáma kevés volt az üdvösséghez. Közben november
24-én elkezdődött a hagyományos Nyerges Béla Teke Emlékverseny. A Bábolna SE tekeszakosztálya tizedik alkalommal rendezi
meg ezt a nemzetközi megmérettetést, melyre ezúttal több,
mint 350 igazolt és amatőr sportoló nevezett. A csapatok közt
megtalálhatók a hazai élmezőny együttesei, illetve szlovák, cseh
és német tekecsapatok. Az eredményhirdetést december 2-án
tartják, ahol 43 kupa várja, hogy gazdára találjon.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője • Főszerkesztő: Hantos Péter • A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Veresné
Szkocsek Mária • Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. • Telefon: (34) 222-797, (20) 390-4997
E-mail: btv@babolna.hu • Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr • Lapzárta: minden hónap 25-én.
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