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BÁBOLNA VÁROSI KÖNYVTÁR: 

 

A könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékében szereplő, általános gyűjtőkörű könyvtár. 

 

Gyűjteménye: könyvek, folyóiratok, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k és hangoskönyvek 

A könyvtár a gyűjteményét a lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, tanulásához, az 

igényes szórakozáshoz a nyitvatartási időben rendelkezésre bocsátja. 

 

Dokumentumokhoz való hozzáférés módjai: helyben használat, kölcsönzés, 

   könyvtárközi kölcsönzés eredetiben  

   vagy másolatban, interneten keresztül. 

 

Kölcsönzés szabályai: kölcsönzési határidő:  1 hónap 

   kölcsönözhető könyvek száma:   1-10 db 

A kölcsönzési határidő személyesen, telefonon vagy emailben meghosszabbítható. 

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért. 

 

Könyvtári beiratkozási díj a képviselő testület döntésének megfelelően megszűnt.  

A könyvtári beiratkozás egy naptári évre szól. 

A könyvtár dokumentumainak helyben történő használata minden látogatónak, beiratkozástól 

függetlenül ingyenes. 

 

Nyitva tartás: kedd   12.00 – 18.00 

szerda  12.00 – 19.00 

csütörtök  12.00 – 18.00 

péntek  12.00 – 19.00 

szombat   8.00-12.00 

 

 

 

 

 

 



 3 

2018. évi statisztikai adatok: 

 

Állománygyarapodás 

 darab Érték (Ft) 

2018. évi beszerzés (könyv és 

AV-dokumentum) 

346 750.309 

Állományegységek 18936 15.677.967 

 

 idén beszerzett (db) összesen (db) 

könyv 316 18.486 

AV-dokumentum 30 450 

szakirodalom 108 7.146 

szépirodalom 137 7.111 

gyermek- és ifjúsági 

irodalom 

101 4.679 

 

NKA által ingyenesen biztosított folyóiratok: 

2000, Aetas, Alföld, Balkon, Bárka, Csodaceruza, Édes Anyanyelvünk, Élet és Tudomány, 

Életünk, Fedél Nélkül, Filmvilág, Forrás, Fórum, Földgömb, Galaktika, Hadtörténeti 

Közlemények, Hitel, Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények, 1Jelenkor, Kabóca, 

Kalligram, Kassai Figyelő, Kommentár, Korall Kortárs, Korunk, Könyvhét, Látó Magyar 

Építőművészet, Magyar Iparművészet, Magyar Krónika, Magyar Műhely, Magyar Napló, Magyar 

Nyelvőr, Magyar Szemle, Moldovai Magyarság, Mozgó Világ, Múzeumcafé, Műút, Művelődés, 

Nemzeti Évfordulóink, Pannon Tükör, Prágai Tükör, Rubicon, Székelyföld, Szépirodalmi Figyelő, 

Szépirodalmi Folyóirat, Színház, Szitakötő, Szivárvány, Természet Búvár, Természet Világa, 

Tiszatáj, Történelmi Szemle, Tücsök, Új Forrás, Új Könyvpiac, Új Művészet, Új Forrás, Valóság, 

Vigilia, Világtörténet, Zenekar 

 

Pályázat: 

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton, a „Márai-program” keretében 

könyvtárunk 240.000 Ft értékben kapott könyveket, márciusban. Ez még a 2017-es pályázat 

dokumentumai voltak, azonban késés miatt csak az 2018-ban érkeztek meg. 

A 2018-ra kiírt pályázaton 120.000 Ft értékben vásárolhattunk könyveket és hangoskönyveket 

novemberben. 
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Könyvtárhasználat 

Új beiratkozók száma: 85 fő. 

Könyvtárhasználók: 217 fő. 

Ebből: 66 fő férfi 

151 fő nő 

46 fő 14 év alatti 

140 fő 15-64 év közötti 

31 fő 65 év feletti 

 

Rendezvények: 

- Hetenként megrendezésre kerülő Gyerekkuckó foglalkozás. 

- Gyereknap alkalmából tesztek, játékos feladatok megoldása, ajándékok (könyvjelző, matrica, 

  gyerekújságok) és író-olvasó találkozó szervezése gyerekkuckóval egybekötve. 

- Szent Iván éji rendezvény megszervezésében, lebonyolításában részvétel, a gyerekeknek  

  kézműves foglalkozás tartása. 

- Kukorica Fesztivál lebonyolításában való részvétel, a gyerekeknek kézműves foglalkozás 

  tartása, Bábolnai Alkotók Tárlatának berendezése. 

- Városi karácsony és adventi vásár lebonyolításában, megszervezésében való részvétel. 

- Igény szerint hely biztosítása a könyvtár használóinak önképzésre, helyi szervezetek  

  megbeszéléseinek. 

- Bábolna várossá válásának 15. évfordulója alkalmából szervezett, Városavató Ünnepség 

  keretében a VIII. Bábolnai Művészeti Alkotótábor kiállításának megszervezése. 

- „Otthonunk Bábolna” c. pályázatra beérkezett munkák kiállítása. 

- Helyes Jenő festőművész kiállításban segítségnyújtás. 

- Plakátok készítése, színházbérlet megtervezése, jegyek és bérletek árusítása. 

 

Fejlesztések:  

 

DJP program keretein belül számítógépek, nyomtató és kivetítő került a könyvtárba. 

Gyerekkönyvtár berendezése, polcok vásárlása. 

 

A könyvtár személyi állománya: 2 fő részmunkaidős könyvtáros 
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BÁBOLNA VÁROSI SPORTCSARNOK 

A sportcsarnokban valamennyi teremsport művelésére alkalmas, nemzetközi minősítésű kézilabda- 

kosárlabda-, tenisz-, röplabda- és terem-focipálya áll a sportolók rendelkezésére. Helyet ad olyan 

kulturális rendezvényeknek is, melyek kiemelten nagy helyigénnyel rendelkeznek.  

A sportcsarnok a város lakossága valamint a környező települések számára lehetőséget biztosít 

különböző sportágak művelésére, kiemelt figyelmet fordít a fiatal korosztály sportolási igényeire. 

Az intézmény figyelemmel kíséri látogatóinak igényeit, és lehetőségeihez mérten kielégíti azokat 

kisebb-nagyobb beruházásokkal, mellyel növeli a sportcsarnok vonzerejét. 

A Sportcsarnok nyitvatartási ideje: 

 

A Bábolnai Városi Sportcsarnok reggel 7 órától 16 óráig az általános iskola használatában van 

(tanórák, délutáni tömegsport foglalkozások), valamint januártól júniusig, heti egy alkalommal a 

Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola tartotta itt testnevelés óráit, a Mezőörsi 

alapítványi iskola kosárlabda (heti 2 óra), a labdarúgó szakosztály ovis és utánpótlás csapatai (heti 

2 óra), valamint a serdülő kézilabda csapat (heti 2 óra) edzéseinek ad otthont. 

 

16 órától a téli időszakban a labdarúgó utánpótlás (heti 8 óra), ifi és felnőtt csapatok (esetenként 

heti 1-2 óra) részére, összesen heti 12  óra időtartamban, térítésmentesen ad otthont a létesítmény.  

A bábolnai szivacskézilabda csapat (heti 1 óra), és a serdülő kézilabda csapat (heti 2 óra) tartja itt  

edzéseit, mely szintén térítésmentes. 

A BSE keretein belül működő kosárlabda csapat hétvégéken tartja edzéseit (2 óra/alkalom), 

melyekre szintén térítésmentesen biztosítjuk az intézményt. 

A Bábolnai Hölgyek Egylete floorball csapata heti 1-2 órában veszik igénybe térítésmentesen a 

Sportcsarnokot. 

 

A sportcsarnok, a fennmaradó időszakban, szabadon látogatható bérleti díj ellenében. Az állami 

ünnepeket leszámítva, egész évben nyitva áll hétfőtől péntekig délután 16 órától 21 óráig  

valamint hétvégén előre egyeztetett mérkőzések, rendezvények idején.  
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Bérleti díj:  4.500.-Ft/óra 

  Rendezvények esetén megegyezés szerint! 

 

Látogatók: 

A fizető vendégek között megtalálható a helyi, és környező települések valamennyi „alkalmi” 

teremlabdarúgó csapata (Bőny, Bana, Nagyigmánd, Tárkány, Győr). 

A Bőnyi NB I-es futsaal csapat minden edzését, és utánpótlás bajnoki mérkőzését az intézményben 

tartja. 

Ezen kívül asztalitenisz, tenisz, kosárlabda foglalkozások is vannak alkalmanként a 

sportcsarnokban.  

Rendszeres délutáni és esti programok: Öregfiúk focija heti 2 alkalom, baráti társaságok mozgása 

heti 4 alkalom. 

 

A sportcsarnok kihasználtsága: 

A létesítmény átlagos hétvégi kihasználtsága éves szinten 90%-os (ebben az adatban nem 

szerepelnek a kulturális, illetve az egy vagy több napos sportrendezvények), de a munkanapokat 

tekintve 100%-os kihasználtsággal üzemel. Tulajdonképpen szeptembertől – áprilisig a hét 

minden napján szinte teljes kihasználtsággal működik a létesítmény.  

Éves viszonylatban júliustól - augusztus közepéig tartó időszakban jelentősen csökken a 

sportcsarnok látogatottsága. Ebben az időszakban az Általános Iskola műfüves pályáját 

rendszeresen igénybe veszik, illetve a floorbal, tenisz és kosárlabda foglalkozások a 

Sportcsarnokban zajlanak. Ilyenkor a csarnok személyzete megtartja az éves nagytakarítást, 

meszelést, és karbantartási munkálatokat. 

 

A sportcsarnok személyi állománya: 

A sportcsarnok 2 fő részmunkaidős gondnokkal, egyikük szervezési feladatokat is ellát, és 1 fő 

takarító (a könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény takarítását is ő oldja meg) személyzettel 

működik. 
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Programok, rendezvények: 

Időpont Rendezvény 

1. - 2018. január 06-07. MLSZ futsal torna (8-8 csapat) 

2. - 2018. január 14. Tetra Bábolna Basket kosárlabda csapat tornája (19 csapat) 

3. - 2018. január 20. Labdarúgó felkészülési torna (8 csapat) 

4. - 2018. január 21. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

5. - 2018. január 27. Szőnyi Palánkdöngető floorball NBI és utánpótlás csapatok 

bajnoki mérkőzései (4 csapat) 

6. - 2018. január 28. MLSZ futsaal döntők (8 csapat) 

  

7. - 2018. február 3. MLSZ futsaal női csoportmérkőzések (7 csapat) 

8. - 2018. február 4. MLSZ futsaal csoportmérkőzések (5 csapat) 

9. - 2018. február 10. MLSZ futsaal női csoportmérkőzések (6 csapat) 

10. - 2018. február 11. MLSZ futsaal női csoportmérkőzések (6 csapat) 

11. - 2018. február 17. Bőnyi futsaal NBI bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

12. - 2018. február 18. Halasy Károly Labdarúgó Emléktorna (4 csapat) 

13. - 2018. február 24. Bőnyi futsaal NBI bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

  

14. - 2018. március 7. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzés (2 csapat) 

15. - 2018. március 11. ERIMA Kupa Kézilabda Torna (4 csapat) 

16. - 2018. március 14. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzés (2 csapat) 

17. - 2018. március 17. Bőnyi futsaal NBI bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

18. - 2018. március 30. Nyuszi Kupa (12 csapat) 

  

19. - 2018. április 3. Szülinapi Sport Party (40 gyermek) 

20. - 2018. április 7. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

21. - 2018. április 15. Kaiser Kupa Labdarúgó Torna (8 csapat) 

22. - 2018. április 28. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

23. - 2018. április 30. Majális a BSE pályán 

  

24. - 2018. május 12. Szülinapi Sport Party (30 gyermek) 

25. - 2018. május 19. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás bajnoki mérkőzések (4 csapat) 

  

26. - 2018. június 2. Tavasz Kupa Kézilabda torna (4 csapat) 

27. - 2018. június 18 –  

  augusztus 25-ig 

Sportfoglalkozások az iskolai műfüves pályán:  

Gyermekeknek minden hétköznap 2 óra/nap 

Baráti társaságok részére igény szerint. 

28. - 2018. június 21. Általános Iskola nyári tábor sportfoglalkozása 

29. - 2018. június 25-29. Általános Iskola alsó tagozat nyári sportfoglalkozásai 

  

30. - 2018. július 04. Alapszolgáltatási Központ nyári tábor sportfoglalkozása 

31. - 2018. július 12. Bábolnai Hölgyek Egylete nyári tábor sportfoglalkozása 

32. - 2018. július 16-20. Sport Tábor (76 gyermek) 

  

33. - 2018. szeptember 02. Elhunyt Sportolókra Emlékeztünk–BSE Sportpálya (18 csapat) 

  

34. - 2018. október 7. Kaiser Kupa Labdarúgó Torna (7 csapat) 

35. - 2018. október 29. Ovisok a Sportcsarnokban (70 gyermek) 
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36. - 2018. november 10. Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 

szalagavató ünnepsége 

37. - 2018. november 18. CKH vállalat (Budapest-Nagyigmánd) sportnapja 

38. - 2018. november 24. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás torna (12 csapat) 

39. - 2018. november 25. Tetra Bábolna Basket kosárlabda csapat tornája (16 csapat) 

  

40. - 2018. december 1. Mikulás Kupa (14 csapat) 

41. - 2018. december 2. Bőnyi futsaal NBI utánpótlás torna (6 csapat) 

42. - 2018. december 5. Általános Iskola Labdarúgó Mikulás Kupája (4 iskola csapata) 

43. - 2018. december 7.  Pannon Takarék Bank és Budapest Bank sportnapja 

44. - 2018. december 8. OSI Bábolna – vállalati rendezvény 

45. - 2018. december 15. X. Antos Csaba Kézilabda Emléktorna (8 csapat) 

46. - 2018. december 18. Sportolók Karácsonya 

47. - 2018. december 29. Szilveszteri Focikupa (8 csapat) 

 

 

 

SPORTTELEP 

 

A minden igényt kielégítő sporttelepet a Bábolnai Sport Egyesület üzemelteti. 

 

A BSE sporttelepe három labdarúgó pályából – egy főpályából, egy edzőpályából és egy „B” 

kategóriás műfüves pályából – áll, valamint a kiszolgáló helyiségekből (öltözők, szertár, 

mosókonyha, büfé, stb.) 

 

 A sportpályán egy fő látja el a pálya körüli teendőket, valamint egy fő szertárost alkalmaz a 

szakosztály. Ezen kívül, társadalmi munkában, több fő segíti a BSE labdarúgó csapatot, amely 

jelenleg a Megyei I. osztályban szerepel.  

 

A nagyközönség számára bármikor térítésmentesen látogatható az edzőpálya és a műfüves pálya. 

A főpályán kizárólag az igazolt játékosok sportolhatnak, ill. előre egyeztetett sportprogramok 

kerülhetnek megvalósításra (öregfiúk és utánpótlás korosztályok labdarúgó mérkőzései, stb.).  
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BÁBOLNAI SZABADIDŐKÖZPONT 

 

Az intézményt, az elmúlt évekhez hasonlóan, a Bábolna Város Önkormányzatával kötött szerződés 

alapján, a V. E. SZ. Kft. működtette.  

 

Az intézmény helységei: 

Előtér, előcsarnok, büfé, színházterem, „FITT –LESZ” kondicionáló terem, tekepálya, öltözők, 

vizesblokk, gépház. 

 

 

Az intézmény otthont ad különböző kulturális és szabadidős tevékenységeknek. 

Az épület színháztermében kulturális rendezvények kerülnek megrendezésre. Többségében 

Bábolna Város Önkormányzata és az üzemeltető, valamint az önkormányzati intézmények, helyi 

civil szervezetek, a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és cégek szervezésében. 

A Bábolnai Szabadidő Központban 2005-ben kialakított Önkormányzati tulajdonban lévő, de 

vállalkozó által üzemeltetett (V.E.SZ. Kft.) „FITT-LESZ” kondicionáló terem hétfőtől - 

vasárnapig 16.00 - 22.00 óráig, valamint kedden és csütörtökön 9.00 - 12.00 óráig is várja a 

sportolni vágyókat. Kihasználtságáról elmondható, hogy a múlt évhez hasonló. A bérlő elmondása 

alapján, a havi bérlettel rendelkező sportolók száma 2018-ban 30-35 fő volt, míg napi jegyet 

átlagosan 8 - 10 darabot vásároltak havonta. 

 

A tekepályán a tekézni vágyó vendégeket előzetes időpont egyeztetés alapján várják az 

üzemeltetők. A tekepályát bárki igénybe veheti, megfelelő sportcipő használatával. Bérleti díja: 

1.500,- Ft/ pálya/ óra. Egyszerre 4 pályán guríthatnak az oda látogatók.  Városunk, a BSE keretein 

belül működő, NB I-es Teke csapattal büszkélkedhet, valamint egy B csapatot is indítottak, mely a 

Megyei I. bajnokságban szerepelnek. Ők egyben a pálya fő igénybevevői is. A bábolnai 

tekecsapat, díjmentesen, heti több alkalommal 3 órát edz, s a bajnokság idején, átlagban 

kéthetente, két mérkőzést játszanak, melyek általában hétvégére esnek és 3-4 órás időtartamúak.  

Ezen kívül, csak esetenként, egy-egy alkalommal bérelnek pályát.  

 

Fejlesztések: 

2018-ban egy nagy méretű vetítővásznat vásároltunk, az Érdekeltségnövelő pályázaton elnyert 

összegből, melynek önrészét Bábolna Város Önkormányzata biztosította. Az eszköz segítségével, 

az intézményben, és külső helyszíneken, sokkal magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni az 

előadásokat, programokat.  
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HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 

 

Az intézményben megtekinthető, Mátray Magdolna csipkeverő mester, Bábolna díszpolgára 

hagyatéka, s a lakosok által biztosított tárgyakból összeállított helytörténeti kiállítás. Itt kapott 

helyet a Bábolna testvérvárosairól szóló kiállítás, valamint a Bábolnai Művészeti Alkotótáborok 

műveinek egy része is. Lehetőség nyílik a településről készült digitális, illetve digitalizált képek és 

filmek megtekintésére is, egy erre a célra kialakított szobában. A földszinti klubhelyiségben a civil 

szervezetek, csoportok, GYÖK részére biztosítunk lehetőséget találkozóik, megbeszéléseik 

lebonyolítására. 

 

A 2018-as évben, kilenc hónapig, a Helytörténeti Gyűjtemény, egy félállású kollégánk 

irányításával működött, akit 2018. október 1-től már teljes állásban foglalkoztat az intézmény. Így 

is hasznos és szerteágazó tevékenység folyt a telephelyen. 

 

Elvégzett tevékenységek: 

 

- Angol – német korrepetálás, közös tanulás 

A már 4 éve tartó programban a tavalyi évben 6 fő diák és 4 fő felnőtt nyelvi gyakorlására nyílt 

lehetőség egész évben. Egy főre jellemzően hetente 1.5 óra jutott, amely elegendőnek bizonyult, a 

diákok szinten tartották jegyeiket, vagy éppen javítottak, egy fő pedig sikeres középfokú 

nyelvvizsgát tett angol nyelvből. A felnőttek saját magukhoz képest „jól teljesítettek”, hisz 

mindannyian megtartották állásukat. 

 

- GYÖK (Bábolnai Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat) ülések/GYÖK-kel 

kapcsolatos tevékenység 

2018 szeptemberétől elkezdve a GYÖK havonta a Helytörténeti Gyűjteményben tartotta 

megbeszéléseit. Ezeket a legtöbb esetben hétfő este 7 óra után tartottuk. 

A szokásos programtervezésen túl, 2018 decemberében a GYÖK sikeresen vett részt az ALDI által 

kiírt „Fiatalok és a környezetvédelem” című pályázatán. Így 2019-ben a GYÖK számára ennek 

lebonyolítása lesz az egyik legfontosabb feladata „Természetesen Bábolna – a közösség mi 

vagyunk” címmel. Ennek keretében a GYÖKEREK c. podcast műsorblokk is készül.  
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- Élj a filmben Bábolna! – Filmklub 

2018 szeptemberében indult a Kukoricafesztiválon az „Élj a filmben Bábolna!” elnevezésű 

program a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom megyei irodájával együttműködve. 

Összesen négy alkalommal került sor a Helytörténeti Gyűjteményben közös filmnézésre és 

műhelymunkára. 2018 szeptember 14., szeptember 28., október 12, és november 5. Az egyes 

alkalmakon változó számban, 10-20 fő jelent meg így összességében elmondható, hogy nagyjából 

80-100 fő vett részt ebben a projektben. A sikereken felbuzdulva a jövő évben február – december 

között készülünk tartalmas programmal. 

 

- Baba – Mama klub 

A Baba – Mama klub ez év szeptemberétől minden hét szerda 9-11 óra között kerül megrendezésre 

a Helytörténeti Gyűjteményben. Egy-egy alkalommal 5-10 anyuka és gyermekeik vesznek részt a 

BHE által szervezett eseményeken.  

Tóth Erzsébet – Harisnyavirág kiállítása 

A 2018-as évben kiállítás szervezése terén ugyan csak egy alkalommal került sor: május 11-től 3 

hónapon át Tóth Erzsébet Harisnyavirág kiállítását nézhették meg az érdeklődök.  

 

A gyűjtemény kedden 13.00 – 18.00 óráig, valamint más, előre egyeztetett időpontokban várja 

látogatóit. A belépődíj helyi lakosoknak ingyenes, más településekről érkezőknek 200.-Ft. 
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TÁJÉKOZTATÓ BÁBOLNA KULTURÁLIS ÉLETÉRŐL ÉS PROGRAMJAIRÓL 

 

A 2018. évben 99 kulturális rendezvény valósult meg, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz. A 

programok mintegy 80-85 %-ában intézményünk dolgozói szervezőként, illetve közreműködőként 

vettek részt. 

 

Január:      

1. – 09. Gyermekkuckó foglalkozás 

2. – 16. Gyermekkuckó foglalkozás 

3. – 18. Színházi előadás – Hippolyt a lakáj  

4. – 23. Gyermekkuckó foglalkozás 

5. – 27. 26. Bábolnai Sakkfesztivál  

6. – 30. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

Február:  

7. – 03. Rock – est 

8. – 07. Gyermekkuckó foglalkozás  

9. – 14. Színházi előadás – Hitted volna? 

10. – 15. Bábolnai Borverseny 

11. – 16. Bábolnai Borbarátok Egyesület 25 éves jubileumi rendezvénye 

12. – 17. Szülők - Nevelők Bálja 

13. – 21. Gyermekkuckó foglalkozás 

14. – 22. Farsangi Bál a város nyugdíjasainak 

15. – 28. Gyermekkuckó foglalkozás 

   

Március:    

16. – 07. Gyermekkuckó foglalkozás 

17. – 08. Nőnapi műsor  

18. – 10. Termelői piac 

19. – 14. Gyermekkuckó foglalkozás 

20. – 15. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1848-as forradalom és szabadságharc 

tiszteletére 

21. – 21. Gyermekkuckó foglalkozás 

22. – 22. Színházi előadás – Dumaszínház 

23. – 24. IX. Tipegő Gyermek Néptáncfesztivál 

24. – 24-25. XII. Bábolnai Sonka Fesztivál 

25. – 28. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

Április:      

26. – 04. Gyermekkuckó foglalkozás 

27. – 11. Gyermekkuckó foglalkozás 

28. – 11. A Költészet Napja Bábolnán 

29. – 14. Termelői piac 

30. – 14. Állat szépség- és ügyességi verseny 

31. – 18. Gyermekkuckó foglalkozás 

32. – 25. Gyermekkuckó foglalkozás 



 13 

33. – 28. A tánc világnapja – Cseperedők Néptánccsoport műsora 

34. – 30. Városi Majális 

  

Május:      

35. – 08. Magyar Rendőrség Napja - Rendőrök, tűzoltók, polgárőrök köszöntése 

 

36. – 11. Tóth Erzsébet harisnyavirág kiállítása (augusztus 11-ig) 

37. – 11. Közösségek hete: Kettős hangzat – népzene két hegedűre (koncert)   

38. – 12. Termelői piac 

39. – 12. Testvérvárosok Gálaműsora – Sieghartskirchen-Bábolna  

40. – 16. Gyermekkuckó foglalkozás  

41. – 20. Bábolnai Búcsú 

42. – 23. Gyermekkuckó foglalkozás 

43. – 25. X-Faktor meghallgatás 

44. – 26. Író – Olvasó találkozó és Gyermeknapi rendezvény 

45. – 30. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

Június:      

46. – 02. Anonim Drámacsoport és Tiamo Modern Tánccsoport vizsgaelőadása 

47. – 03. Nemzeti Összetartozás Napja  

48. – 06. Gyermekkuckó foglalkozás 

49. – 08. Járási Bál  

50. – 09. Termelői piac 

51. – 13. Gyermekkuckó foglalkozás 

52. – 20. Gyermekkuckó foglalkozás 

53. – 27. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

Július:        

54. – 01. Nyár – Újító – Barátkozás (Gyermek-, ismeretterjesztő programok, tűzugrás) 

55. – 01-05. Nemzetközi Ifjúsági Találkozó 

56. – 14. Termelői piac 

  

Augusztus:  

57. – 11. Termelői piac 

58. – 19. Zenélő Arborétum 

59. – 20. „Szent István ünnepén”- Ökumenikus kenyérszentelés 

60. – 21-30. VIII. Bábolnai Művészeti Alkotótábor 

61. – 22. Gyermekkuckó foglalkozás 

62. – 29. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

Szeptember:  

63. – 05-09. XX. Kukorica Fesztivál 

64. – 06. „Élj a filmben” – kreatív műhelymunka sorozat 

65. – 08. Termelői piac 

66. – 14. „Élj a filmben” – kreatív műhelymunka sorozat 

67. – 19. Gyermekkuckó foglalkozás 

68. – 26. Gyermekkuckó foglalkozás 

69. – 28. „Élj a filmben” – kreatív műhelymunka sorozat 
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Október:    

70. – 01. Idősek Ünnepe 

71. – 03. Gyermekkuckó foglalkozás 

72. – 05. Városavató ünnepség – 15 éves jubileumi rendezvény 

73. – 10. Gyermekkuckó foglalkozás 

74. – 12. „Élj a filmben” – kreatív műhelymunka sorozat 

75. – 13. Termelői piac 

76. – 23. Ünnepi megemlékezés és koszorúzás az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére;  

77. - 24. Gyermekkuckó foglalkozás 

  

November:   

78. – 05. „Élj a filmben” – kreatív műhelymunka sorozat 

79. – 07. Gyermekkuckó foglalkozás 

80. – 09. Márton napi lampionos felvonulás  

81. – 10. Termelői piac 

82. – 14. Gyermekkuckó foglalkozás 

83. – 15-21. 60 év a festészet bűvöletében – Helyes Jenő kiállítása 

84. – 21. Gyermekkuckó foglalkozás 

85. – 22. Színházi előadás – Bridge / A nagy játszma 

86. – 24. Katalin Bál 

87. – 28. Gyermekkuckó foglalkozás 

88. – 28. „Bábolna az én városom” pályázat kiállítása 

  

December:   

89. – 02. Közös éneklés városunk Betleheménél  

90. – 05. Gyermekkuckó foglalkozás 

91. – 06. „Érkezik a Mikulás!” 

92. – 08. Termelői piac 

93. – 09. Közös éneklés városunk Betleheménél  

94. – 12. Gyermekkuckó foglalkozás 

95. – 13. Adózók fogadása 

96. – 16. Közös éneklés városunk Betleheménél  

97. – 20. A 6. (Württenberg) huszárok a Bábolnai ütközetben – Horváth Béla történész 

előadása és könyvbemutatója 

98. – 21. Városunk Karácsonya 

99. – 28. ÓÉV búcsúztató zenés est nyugdíjasoknak 

 

 

Az elmúlt évben két kiemelt jubileum – Bábolna várossá válásának 15. és a Bábolnai Kukorica 

Fesztivál 20. évfordulója - ünneplése jegyében szerveződött több rendezvény. 

 

Városunk Önkormányzata segítséget nyújtott több intézmény programjainak szervezéséhez és 

megvalósításához, így – többek között – a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatnak, a 

Bábolnai Alapszolgáltatási Központnak, a Bábolnai Általános Iskolának, a Százszorszép Óvoda és 
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Bölcsödének, valamint a Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek. Az ő segítségükkel 

sikerült 2017 novemberében elindítani, majd 2018 novemberétől folytatni, egy négy előadásból 

álló, színházi bérletsorozatot, melynek előzményeként, több évig ingyenes előadásokat 

látogathattak a nézők. Külön öröm, hogy a névleges összegbe kerülő bérletek vásárlói szinte 

megtöltik a színháztermet, s minden előadáson telt ház fogadta a művészeket. 

 

Bábolna kulturális életét gazdagítják és színesítik a város intézményeinek programjai, valamint 

a civil szervezetek rendezvényei is.  

Kiemelt jelentőségű rendezvény az általános iskola szervezésében évente megrendezésre kerülő 

hagyományos sakkverseny. Ugyancsak népszerű a szülői munkaközösségük által szervezett Szülők 

Nevelők Bálja. Itt kell megemlíteni az Óvoda és Bölcsőde által szervezett Katalin Bált, mely 

szintén fontos szerepet tölt be a rendezvények sorában, valamint a település életében. 

Az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület is szervez, évente több alkalommal, különböző 

programokat az érdeklődők számára. Pl.: horgászverseny  

A Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évente több alkalommal a Bábolnai Általános 

Iskola művészeti termében tartja nyilvános vizsgaelőadásait, illetve a nagyközönség számára is 

látogatható rendezvényeit, melyek szintén kellemes szórakozási lehetőséget nyújtanak (pl.: 

Karácsonyi műsor).  

Említésre méltóak a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által szervezett rendezvények, melyek 

nem csak szakmai körökben népszerűek, hanem a település lakossága számára is. Ezek közül 

néhány: Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok, Távlovagló és Távhajtó Világkupa sorozat, Díjugrató 

versenyek. 

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ jóvoltából az idősebb korosztálynak is vannak szórakozási 

lehetőségei, itt meg kell említeni a nyugdíjas kirándulásokat, hagyományos bogrács partykat és a 

jó hangulatú zenés esteket. Az Idősek Klubjában működő Vadvirág Együttes, táncaival és ének 

produkcióival rendszeres résztvevője a városi rendezvényeknek.  

A Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület márciusban rendezte meg a IX. Tipegő Gyermek 

Néptáncfesztivált, majd áprilisban, szokásos évi gálaműsorát. Rendszeres résztvevői a helyi 

programoknak, valamint több rendezvénynél nyújtottak segítséget a szervezésben és 

lebonyolításban is. 

A Mérföldkő Turisztikai Csoport havi rendszerességgel szervez kirándulásokat, melyek egyre 

népszerűbbek a lakosok körében. 

A Bábolnai Hölgyek Egylete minden hónap második szombatján szervezi a Termelői Piacot, mely 

nem csak vásárlásra nyújt lehetőséget, hanem beszélgetésekre is, valamint alkalmanként 
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gyermekprogram köti le az apróságokat. Emellett Baba – Mama Börzére, egészségügyi szűrésre, 

futóversenyre, kerékpártúrára invitálják az érdeklődőket, évente több alkalommal.  

Bábolna városa figyelmet fordít a nemzetközi kapcsolatainak folyamatos ápolására is.  

A 2018-as évben kiemelt program volt, a Sieghartskirchen (Ausztria) városával, 25 éve kötött 

testvérvárosi szerződés megünneplése. A jubileum alkalmából Bábolnán, és testvérvárosunkban is 

programokat szervezetek, testvérvárosi delegációk, művészeti csoportok részvételével.  

 A helyi Idősek Klubja tagjai folyamatos kapcsolatot tart a Hidaskürti (Szlovákia) nyugdíjasokkal, 

mely hosszú évekre vezethető vissza, hiszen minden évben találkoznak.  

A Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2018. július 1-5-ig, Nemzetközi Ifjúsági Találkozó 

keretében látta vendégül a Szlovákiai és Dániai testvérvárosunk fiataljait. 

 

Az önkormányzat a rendezvények szervezésénél figyelembe vette a lakosság igényeit, illetve 

elvárásait is. Munkatársainkkal, folyamatos párbeszédet folytatunk a lakossággal, mely a 

személyes beszélgetések mellett, főként az interneten zajlik (facebook, e-mail). Többek között a 

Kukorica Fesztivál is így szerveződött. A rendezvény 2018-ban öt napos volt, mivel 20. 

alkalommal került megrendezésre. A rendezvénysátorban és környékén igyekeztünk minden igényt 

kielégítő programokat kínálni. Az előző évekhez hasonlóan, megkerestük a bábolnai cégeket és 

vállalkozókat, akik lehetőségeikhez mérten támogatták a rendezvényt. Ennek az anyagi keretnek 

köszönhetően a fesztivál színvonalas és szórakoztató programjai által tovább nőtt a népszerűsége a 

lakosság, valamint a környező és már távolabbi települések körében. Idei évben is több ezres 

látogatottsága volt a rendezvénynek, sikerrel zárult.  

 

A médiával és turisztikai szervezetekkel megfelelő a kapcsolat, mely biztosítja a gyors 

információáramlást, a rendezvények népszerűsítését (Megyei Tourinform Iroda, Programturizmus 

szerkesztősége, 24 óra szerkesztősége, Duna – Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. és természetesen 

a BTV és a Bábolnai Fórum). 

 

Rendezvényeink által az ide látogató vendégeknek bemutatjuk Bábolna idegenforgalmi értékeit, 

adottságait, hagyományait, valamint településünk fiatalabb és idősebb nemzedékének produkcióit. 

E cél érdekében is, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom – 

Esztergom megyei irodájának munkatársaival, illetve látogatjuk rendezvényeiket, 

továbbképzéseiket. Az ő kezdeményezésükre létrejött megyei kulturális adatbázis sokat segít 

abban, hogy jobban megismertethessük a lakosság körében is szűkebb hazánkat, valamint az „Élj a 

Filmben” című, kreatív műhelymunka sorozat is egy közös pályázat keretében valósulhatott meg.   
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A lakossági és egyéb visszajelzések azt mutatják, hogy a rendezvények egyre nagyobb 

népszerűségre tesznek szert, látogatottságuk folyamatosan nő. Számunkra nagyon fontos, hogy a 

bábolnaiak olyan szolgáltatás részeseivé váljanak, mellyel minden téren elégedettek lehetnek. 

 

A város kulturális életének, programjainak szervezését, koordinálását, lebonyolítását az intézmény 

vezetője, egy fő kulturális menedzser, és egy fő közművelődési asszisztens látja el, melyhez, 

természetesen nagy segítséget nyújt két, részmunkaidős könyvtárosunk, illetve a civil szervezetek 

vezetői, tagjai és magánszemélyek. Amint az előző sorokból kitűnik, a 2018. évben 1,5 álláshellyel 

bővült munkatársaink köre oly módon, hogy az eddig félállású kulturális menedzserünket, 2018. 

október 1-től, valamint az évek óta, kulturális közmunkásként dolgozó munkatársunkat, 2018. 

július 1-től, teljes munkaidőben tudjuk foglalkoztatni fenntartónk, Bábolna Város Önkormányzata 

jóvoltából. 

 

INTÉZMÉNYI ELLENŐRZÉSEK, SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSOK 

 

A 2018-as évben két alkalommal vizsgálták intézményünket. Elsőként minisztériumi ellenőrzés 

keretében, egy közművelődési szakértő ellenőrizte a szakfeladatok ellátását, személyi és tárgyi 

feltételeket, azok dokumentumait. Ezt követően belső ellenőrzés keretében történt átvilágítás. 

Mindkét vizsgálat jó eredménnyel zárult, s néhány technikai, adminisztrációs problémán kívül, 

melyek elsősorban az új közművelődési törvénynek való megfelelés miatt aktuálisak, 

megfelelőnek találták a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont működését. A 

módosítások, az elfogadott intézkedési terv alapján folyamatosan történnek. 

A 2017 decemberében módosított közművelődési törvény, melynek végrehajtási rendelete 2018 

nyarán jelent meg, több módosítást tesz kötelezővé az Alapító Okiratban, illetve az SZMSZ-ben. A 

módosítással kapcsolatban az intézmény vezetője, 2018-ban több tájékoztatón és konferencián vett 

részt. A dokumentumok, illetve egyéb szerkezeti átalakítások módosítása folyamatban van, s 

várhatóan 2019 februárjában elnyerik végső formájukat.  

 

Bábolna, 2019. január 31. 

 

                Török Sándor s.k. 

                                 intézményvezető 


