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Ahogy azt megtapasztalhatták, a járványhelyzet idején nem jelentettünk
meg újságot, a korlátozások miatt
Bábolnán is elmaradtak azok az események, melyeket az önkormányzat, vagy
civil szervezetek elterveztek. A veszélyhelyzet idején keletkezett információkat Bábolna Város Önkormányzata és a

Bábolnai Televízió igyekezett az összes
rendelkezésére álló internetes felületen
megosztani a lakossággal. Mostani lapszámunkban megpróbáltuk – a teljesség
igénye nélkül – összefoglalni az utóbbi
négy hónap bábolnai eseményeit, történéseit, beleértve a járványhelyzet helyi
jelentőségű történéseit.
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Valóra vált a több évtizedes álom
– megnyílt Bábolna strandfürdője
Már reggel nyolc órakor, a várva várt nyitáskor kígyózó sorok álltak a Bábolnai Strandés Termálfürdő bejárata előtt július elsején,
mely dátum fontos fordulópont a város életében. A település egy igen komoly utat járt
be az elmúlt években azért, hogy a helyiek
büszkén mondhassák: a mi fürdőnk, a mi
strandunk, a mi termálvizünk.
Hosszú, tartalmas munka eredménye körvonalazódott a látogatók számára a fürdő iránti
kíváncsiságban, az önkormányzat számára a
beruházás teremtő, megvalósító dicsőségében, a kivitelezőnek a kivételes feladat teljesítésében. A tesztüzemmód után mindenki

számára láthatóvá, szó szerint látogathatóvá
vált a létesítmény, mely Bábolna hosszútávú
jövőjének lehet az egyik idegenforgalmi
jelentőségű mozgatórugója.
Az ünnepélyes átadást megelőző napon,
június 29-én fürdőszentelési ceremóniára
került sor Várszegi Asztrik nyugalmazott
pannonhalmi főapát szolgálatával.
„Áldás az Bábolna számára, hogy strandot, termálfürdőt tudott létrehozni, mert ez
az emberélet minőségét szolgálja, melyben
nemcsak a fizikai minőség, a jólét, hanem
a lelki jólét is benne van. Amikor teszünk
valamit, akkor az egész embert kell nézni,

testet, lelket egyaránt”, fogalmazott, majd
a hívőkért, a fürdő felépítésében részt vett
munkásokért könyörgött Istenhez.
Az ünnepélyes átadó napján a fürdők
számára oly lényeges időjárás is igen kedvező
volt, hiszen verőfényes napsütésben tarthatott
avatót a város. Az eseményen jelen voltak:
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Dala Tamás és dr. Kancz Csaba kormánymegbízottak, Popovics György megyegyűlési
elnök, Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára, Huszár Anett, Bábolnai Strand és Termálfürdő vezetője, de köszöntésben részesültek
a testvértelepülések delegációi, a környékbeli

A Bábolna Strand- és
termálfürdő története
A fürdő története egészen 1983-ig nyúlik vissza,
amikor Burgert Róbert, a Bábolnai Állami Gazdaság akkori vezetője fúratott két kutat annak
reményében, hogy olajat találnak. Olaj helyett
azonban a kutakból 38, illetve 51 Celsius-fokos
víz tört fel, melyek mezőgazdasági célokra,
vagy fűtésre nem voltak elég melegek, így
már akkor felmerült egy fürdő létesítésének az
ötlete. Vizsgálatoknak vetették alá a termálvizet,
a próbafürdések pedig igazolták a melegebb
kút 1200 méter mélyről érkező 51 Celsius-fokos
vizének gyógyhatását egyes mozgásszervi és
nőgyógyászati megbetegedések kezelésénél, de
a gyógyvízzé nyilvánított termálvizet akkor még
nem hasznosították. Az azóta eltelt több, mint 3
évtized alatt számos elképzelés és terv született
a víz hasznosítására, azonban 2016-ig kellett
várni, hogy külső befektető bevonása nélkül az
önkormányzat önerőből megkezdhesse a város
történetének legnagyobb komplex beruházását.
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települések polgármesterei, a helyi intézmények
és cégek vezetői, a tervező és kivitelező csapat,
valamint minden érdeklődő bábolnai.
Dr. Kancz Csaba köszöntő beszédében úgy
fogalmazott: egy régi álom valósult meg Bábolnán. A kormánymegbízott az összefogáshoz gratulált, mely az új létesítményt megteremtette,
majd vendégcsalogató jóidőt kívánt a zavartalan
működéshez. Véleménye szerint a térség gazdasági erejét is növelni tudja a bábolnai fejlesztés.
Az ünnepség folytatásában Vajda János:
Fürdés című költeményének egy részletét szavalta Pillér Virág. A verset követően Czunyiné
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő szólt
a jelenlévőkhöz. Úgy vélte, a település egy határozott, szilárd és a fejlődési pályát kijelölő fejlesztési tervet fogalmazott, majd valósított meg. Az
országgyűlési képviselő azt nyomatékosította, a
bábolnai strand pályázattal megvalósult háttere
is a stratégiai tervezést bizonyítja, melynek
komoly létjogosultsága van. Szerinte a bábolnai
strand emberléptékű, a bábolnaiak és a térségben élők számára jó ár és értékaránnyal elérhető,
magas színvonalú szolgáltatásokat felvonultató
létesítmény. Ez is megteremtheti a fürdőnek a
fenntarthatóságot. Bábolna jó fekvésű település a szlovák határ és az autópálya közelében.
Hangsúlyozta, a megyében az utóbbi esztendők
turisztikai fejlesztései különösen kiemelkedőek.

A termálfürdő kulcsát Cseh László, a Bábolna Városgazda Kft. vezetője adta át Huszár Anett igazgató
részére, aki ígéretet tett arra, hogy a fürdő üzemeltetése a vendégek megelégedését szolgálja majd.
Popovics György megyegyűlési elnök a
bátorságra és a beruházásba vetett hit erejére
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hívta fel a figyelmet, ami nélkülözhetetlen volt
a megvalósításhoz. Mint fogalmazott, ebben
a ciklusában a megye turizmusának fejlesztéséért dolgozik: a kerékpáros, a bakancsos, a
szakrális, lovas- és a fürdőturizmust szeretnék
fejleszti, mert nem járnak nagy környezeti terheléssel, élményt adnak és a hazai vendégeket
tudják elsősorban kiszolgálni, magyarázta.
Dr. Horváth Klára polgármester hálás
szívvel mondott köszönetet a jelenlétért, de
nyomatékosabban mindazért, hogy sokan
tettek a fürdő megalkotásáért. A városvezető
visszaforgatva az idő kerekét a múltba tekintett szavaival, bemutatva a fürdő idáig vezető
történetét. A legfontosabb, fordulópontokat
hozó dátumokat említve sokan érezhették át
a bábolnai álom megvalósulásának szépségét,
amit a beruházásba vetett hit tartott életben.
A megvalósításban résztvevőknek elérzékenyülve mondott köszönetet.
„Hosszú, összetett munka volt ez”, emelte ki az
egymásra épülő, többlépcsős folyamat részleteit
sorolva. Említést kaptak a működőképessé tett
kutak, a vezetékek megépítése, a metángázos
kiserőmű, a Szabadidőpark és a csónakház
létesítése is. Dr. Horváth Klára polgármester azt
fogalmazta meg, a fürdő csupán része a komplex
egésznek, az egész városra kiható fejlesztésnek.
… „A múlt évben városunk jubileumi
ünnepségén Bábolna közösségének erejéről
beszéltem. Akár az első fúrások óta eltelt 37
évet, akár csak azt a 17 évet nézzük, mióta
Bábolna városként éli a mindennapjait, hosszú
időről beszélünk. Ha belegondolunk, hogy
mennyi változás történt az életünkben és a
világban ezalatt az időszak alatt, akkor nem
csoda, ha néha pont úgy éreztük magunkat,
mintha egy hullámvasúton utaznánk. Városunk
legnagyobb sikereként könyvelhetjük el, hogy
a változások közepette is megőriztük Bábolnát
a nyugalom szigeteként. Sok minden kellett
ehhez, a konzervatív gazdálkodástól kezdve a
hosszútávú tervezésen át a kitartás is. A szükséges és hasznos felújítások és beruházások
megvalósulása után végre következhetett a

régen vágyott fürdő megépítése, de nem kétséges az, hogy a siker kulcsa mindig a közösség:
Bábolna ereje volt…együtt csodákra vagyunk
képesek!”, fogalmazott a városvezető.
A teljes, négy különálló egységet magában
foglaló beruházás – metángázos kiserőmű,
szabadidőpark, csónakház, termálfürdő - összköltsége 3,5 milliárd forint volt, ebből a település
egymilliárd forintot uniós támogatásként kapott,
1,2 milliárd forint hitelt vett fel, 1,3 milliárd forintot
pedig saját költségvetéséből biztosított. A termálfürdő megvalósítása 1,8 milliárd forintba került.
Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a
fürdőhöz kapcsolódóan kihagytak egy mintegy
ötezer négyzetméteres területet, ami a leendő
tanuszoda helyszínéül szolgálhat majd. Az
állam ígérvényben biztosította a várost a
tanuszoda megépítéséről, amely egy tanmedencét és egy úszómedencét foglalna magába.
Az ünnepség folytatásában Ruskó József
átírásában Bábolna az életünk címmel megszületett dallam bemutatása, valamint táncos
kísérete volt látható és hallható. A városvezető
a kivitelezési munkákban való részvételt
emléklappal és ajándékcsomaggal köszönte
meg a cégek képviselőinek, majd a nemzeti
színű szalag átvágása következett. Várva várt
pillanat volt ez mindenki számára, hiszen ez
a pillanat már a birtokba vétel lehetőségét
vetette fel. Popovics György, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Cseh László, dr. Horváth Klára és dr.
Kancz Csaba vágták át a szalagot, a hivatalos
átadást lezárva, de egy új korszakot felvezetve.
Új létesítmény a gondtalan
kikapcsolódásért
A 3 hektáron elterülő fürdő nyáron 997, míg a téli
időszakban 341 fő befogadására alkalmas. A téli
időszakban 2 gyógymedence és 1 élményelemekkel
ellátott termálmedence várja a vendégeket közel 180
nm-es vízfelülettel. Ezek közül a legmelegebb 38, míg
a „leghidegebb” 30 Celsius-fokos. A medencéket tápláló
kút 1290 m-es mélységből feltörő 38- 40 Celsius-fokos
nátrium-kloridos és hidrogén-karbonátos hévize a
jodid-ion tartalma által kifejtett gyógyhatásnak köszönhetően a jódos gyógyvizek csoportjába sorolható,
mely keringésjavító és gyulladáscsökkentő hatással
rendelkezik, így egyes mozgásszervi és nőgyógyászati
megbetegedések kezelésére, illetve ivókúraként is
alkalmazható. A nyári időszakban (június 1. – szeptember 30.) a 3 téli medence kibővül egy 200nm-es
élménymedencével, gyerekpancsolóval és 100 nm-es
Spray-parkkal, illetve számos sportolási lehetőséggel a
strandfocitól a kültéri fitness-parkig. A Bábolna Strandés Termálfürdő emellett számos egyéb szolgáltatással
– sóterápiás gőzkabinnal, 2 finn szaunával, étteremmel,
kávézóval és büfével – várja a pihenni vágyókat. A fürdő
a hét minden napján nyitva tart hétfőtől vasárnapig
8:00-20:00 között. A jegyárakról, szolgáltatásokról és
aktualitásokról a www.babolnafurdo.hu weboldalon,
illetve a facebook.com/babolnafurdo közösségi oldalon
találhatnak további információkat. A magas ásványianyag-tartalom miatt a Bábolna Strand- és Termálfürdő
által javasolt fürdési idő 2*30 perc és külön felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a gyerekek 14 éves kor alatt külön
orvosi javaslat hiányában a gyógymedencéket nem,
csak a vízforgatásos kültéri medencéket használhatják.
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Önkormányzati híradó
2020. június 16-án az Országgyűlés
megszavazta a veszélyhelyzet vis�szavonásáról és az átmeneti időszak
szabályairól szóló törvényeket.
A szerda éjjel megjelent Kormányrendelet
értelmében Magyarország egész területére
egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be
a Kormány. A készültséget 3 havonta felülvizsgálják, a rendelkezés december 18-án
veszti hatályát. Az önkormányzat élete
a járványhelyzetben sem állhatott meg,
hiszen számos fontos döntést és intézkedést kellett foganatosítania a városvezetőknek a fejlődés és a zavartalan működtetés
érdekében, ezért a rendkívüli készültség
idején is online konzultációs ülésekkel
tartották a kapcsolatot egymással. Az első
nyilvános, már személyes jelenléttel is biztosított testületi ülésre június 25-én kerülhetett sor, amelyet határozatképesen, hét
fős képviselői létszámmal vezethetett le dr.
Horváth Klára polgármester.
A járvány okozta veszélyhelyzet után, az
első nyilvános ülésen az intézményvezetők
és az aljegyző internetes felületen csatlakoztak az ülés menetéhez. Ez újdonság a testületi ülések történetében, az internetre és
a technikai vívmányokra támaszkodó intézkedés azonban az itt élők egészségét óvja.
A járványhelyzetre való visszatekintésként a városvezető köszönetét közvetítette
a bábolnai lakosságnak mindazért, hogy
a veszélyhelyzetben mindenki fegyelmezetten betartotta az egészségvédelmi szabályokat. Mint elhangzott: Bábolnán karanténba helyezett lakosok ugyan voltak, de
megbetegedés szerencsére, nem történt.
Mindez köszönhető volt a lelkiismeretes
odafigyelésnek és a helyiek felelős magatartásának. A városvezető köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik a rendkívüli
veszélyhelyzetben is tevékenyen dolgoztak, mások szolgálatában álltak.
A képviselő-testületi ülés kezdetén
a május 21-én megtartott képviselői
konzultációs tárgyalás óta eltelt időszak
eseményei kerültek szóba. A beszámolók
sorában foglalkoztak a Győri Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi
működéséről szóló tájékoztatóval, érintették a Komáromi Rendőrkapitányság
által megküldött – a településen megtörtént rendőrségi intézkedésekről szóló
beszámolót, a bizottságok határozataival
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és a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolókkal. Az ülés első napirendi
pontjában volt szó a jövőben pályázati
elképzelésekről, a 2020. és 2027. közötti
európai uniós ciklusban tervezett fejlesztések, beruházási ötletek kaptak említést.
A 2019. évi zárszámadás elfogadása
lehetett terítéken a folytatásban. A rendelet elfogadására jogszabályi előírás
szerint csak a járványügyi veszélyhelyzet
megszűntetését követően kerülhetett
sor, hiába tárgyalta ezt már korábban is
a grémium. Ezt követően újraalkották
a közterület használatával és tisztántartásával kapcsolatos rendeleteket, de
felülvizsgálták a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló rendeletet, és
módosították a Szervezeti és Működési
Szabályzatot.
Egymást követték ezután a tájékoztatók:
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
munkájáról szóló beszámoló volt az első
a sorban. Ennek kapcsán a nyári nyitva
tartással kapcsolatban módosítással is
éltek: augusztus 10-től 19-ig lesz csak
zárva az óvoda, így az ünnepnapok után:
augusztus 24-én nyit az intézmény, addig
a banai óvodában igényelhetik az óvodai
ellátást a szülők. Meghallgatták a Bábolnai Általános Iskola, valamint a Bábolnai
Sport Egyesület tevékenységéről szóló
beszámolókat, illetve hosszasabb lélegzetvételű témaként tárgyalták a Ritmus
Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolóját,
melyben az intézményvezető felmondási
bejelentéssel élt. Hátterében az állhat, hogy
a járványügyi helyzetben tett megszorítások hatására az önkormányzat csupán
csökkentett pénzügyi támogatást tudott
nyújtani a művészeti intézmény irányába,
közben Ácson az együttműködési megállapodásukat felmondták a rendkívüli helyzetben nehezen vállalható anyagi terhekre
és nehézségekre hivatkozva. Városunkban
ezzel szemben korábban az önkormányzat bérleti díjakkal nem terhelte az intézményt, a zeneiskola számára a tantermeket,
nevelői szobákat ingyenesen biztosította,
azok takarítási költségeit is átvállalta, illetve
2,5 millió forintos támogatással is segítette
az oktatási munkát. Az önkormányzat
a szeptemberi nyitásra egy nyolcvan fős
létszámra vonatkozóan új költségtervezet
benyújtását kérte a művészeti intézménytől, melyben átfogó képet kaphatnak a szülőktől igénylendő térítési hozzájárulás, az

önkormányzattól várt támogatási igény és
az állami normatíva mértékére vonatkozóan. A művészetoktatás zökkenőmentes
folytatása érdekében a költségtervezet
benyújtására nyolc napot adott a grémium,
e mellett más lehetőségeket is átvilágít
annak érdekében, hogy a művészetoktatás folytatódhasson a gyermekek és szülők
örömére. A témában rendkívüli testületi
ülés keretében döntenek, rövid határidővel.
Szó esett az ÉDV Zrt. beszámolójáról,
illetve elfogadták „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló törvény
alapján a város 2019. évi környezeti állapotáról szóló jelentését, valamint a 2020.
első félévi közterület használati engedélyekről szóló jelentést is.
A folytatásban a Bábolna Strand- és Termálfürdő üzemeltetési elképzelései kerültek
elő, miután a testület támogatta a pénztárgépek, napernyők és egyéb szükséges
eszközök beszerzését, mindezt már a terheléses fürdési próbák idejére ütemezték.
Július 27-től 31-ig öt munkanapon,
illetve augusztus 17-től 19-ig három munkanapon rendelték el az idei esztendőre
vonatkozó közigazgatási szünetet.
Személyi kérdésekről is tárgyalt a testület.
Bihari Gábor és Cseh László korábbi kuratóriumi tagokat Ruskó József és Suhajda
András váltják a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi tagságában. A Felügyelő Bizottságban nem történt változás.
A képviselők módosított árajánlatot
fogadtak el a termálkutak bekamerázására
a Lobkovicz erdőre vonatkozóan, majd
a folytatásban a Bábolnai Életfát delegálta
a képviselő-testület a Helyi Értéktár Bizottság javaslatára a Megyei Értéktárba.
Az alpolgármester előterjesztésében szó
esett a Polgármester jutalmazásáról, amit
egyhangúan támogatott a grémium.
Arról is döntöttek, hogy módosítani szükséges a helyi művelődési intézmény alapító
okiratát, hiszen az alkalmazottakra vonatkozó központi változtatások értelmében
a munka törvénykönyve által szabályozott
lesz a közalkalmazottak státusza. A módosítást egyhangúlag elfogadta a testület.
A bábolnai grémium által tárgyalt ügyek
részletei, a határozatok, előterjesztések és
az ülésen született jegyzőkönyvek Bábolna
hivatalos honlapján megtalálhatóak
a Dokumentumtárban.
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Elkészült a Szabadidőpark és a Csónakház
Június 11-én ünnepélyesen is birtokba vehette városunk az elkészült
Szabadidőparkot és Csónakházat.
Délelőtt az óvodásoké és a kisiskolásoké volt
az új terep egy futóverseny erejéig, délután
pedig Czunyiné dr. Bertalan Judit ország�gyűlési képviselő, valamint Popovics György
megyegyűlési elnök részvételével hivatalosan
is átadták a bábolnaiak új pihenőhelyét.
2017-ben kezdte meg az önkormányzat
Barnamezős területek fejlesztése címszó
alatt benyújtott pályázatával az elkészült
szabadidőpark területének újragondolását,
átgondolását. A mintegy tízhektáros terület
a TOP forrásaival újulhatott meg és kaphatott,
a lakosság körében is kiválóan kiaknázható
funkciót. Az elnyert 590 millió forint mellé 85
millió többlettámogatást is kaptunk. Az áprilisra tervezett ünnepélyes átadást a járvány
írta felül. Júniusban azonban elérkezett az
idő, hogy méltó keretek között, a lakosság
bevonásával tartson avatót az önkormányzat.
Köztudott, hogy a korábban még hasznosításra váró terület talajszerkezete precíz tervezési
munkát igényelt. Hatalmas munka áll az elkészült
park mögött, gazdasági fórumok és egyeztetések
sokasága után indulhatott meg a tervezgetés,
majd a sikeres pályázattal a kivitelezés.
Fontos célkitűzés volt, hogy a lehetőségekhez
mérten megmentsük a terület növényvilágát,
a tervező az itt található fák nagy részét „belekomponálta” a park végső képébe. A természeti
adottságokhoz is jól igazodó tervezés meghozta

gyümölcsét, az avatón megjelentek csak elégedetten szóltak a város legújabb zöld területéről.
A szabadidőpark a sport és a közösségi szolgáltatások színtere, ahol kiválóan szórakozhatnak az egyes korosztályok, ahol mindenki
pihenésre alkalmas helyet talál magának.
Kialakításra került egy 9 ezer négyzetméter
nagyságú, magas színvonalon kivitelezett,
minden igényt kielégítő játszótér, futópálya,
teniszpálya, sétautak, és tanösvény létesült.
A Szabadidőpark területén elsősorban a sport
és természetjárással kapcsolatos programokat
kívánták előtérbe helyezni, ez így lesz a jövőben
is. A Szabadidőparki projekt mintegy 700 millió
forintos uniós támogatással valósult meg.
„Kialakítottunk egy szánkódombot, a téli
időszakra és téli kikapcsolódásra gondolva.
A sétányok mellé grillező helyek is létesültek,
megtámogatva a családi eseményeket. A területen két tavat is kialakítottunk. Az egyik záportározásra, Bábolna csapadékának elvezetésére
szolgál, másrészt a fürdőből kivezetett, tisztított, hűtött víz is keresztüljut ezen. A nagyobb
méretű másik tóban csónakázni és vízi biciklizni
is lehet a nyári időszakban, a csónakház itt nyeri
el fontos funkcióját, mondta el a polgármester.
A szabadidőpark idővel esküvők helyszíneként is beépülhet a köztudatba, ehhez a beszerzendő rózsalugasok és kovácsoltvas ülőbútorok
további szép arculatot eredményeznek.
Dr. Horváth Klára polgármester arra azonban
rávilágított, a park fenntartása komoly erőket
igényel. A tízhektáros terület zöld felületeinek

karbantartását vállalkozó végzi. A tavakra és
szép környezetükre térkamerák vigyáznak,
megelőzve a nemkívánatos vandálkodást,
miközben az itt időt töltők biztonságát is óvják.
A derítő tó környéke még megvásárlásra vár,
mely technikai akadályokba ütközött. Ezen a 3
hektáros területen íjászpálya is létesülhetne.
Az egykori téglagyár és más ipari létesítmények területe mára teljesen új formáját
mutatja. Az új külső és új funkciók egy teljesen kiaknázható közterület kialakulását
eredményezték, melybe végtelen lehetőség
beleépíthető még, mind épített, mind pedig
programok formájában.
Közel 100 millió forint uniós támogatással
épült fel a Csónakház, melyet a „Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című projekt keretében valósított meg
az Önkormányzat. A többfunkciós csónakház
sport, civil, közösségi, turisztikai, kereskedelmi
funkciókat ellátó tevékenységeket tartalmaz. Az
épület közösségi, kiállító és bemutató tereivel,
a célcsoportok igényei szerint kialakított látogatóbarát vendéglátóhellyel, a kulturált turistafogadáshoz szükséges korszerű szolgáltatási
hátterével alkalmas kiscsoportos rendezvények,
szakmai programok megvalósítására is.
A Szabadidőpark és a Csónakház ünnepélyes
átadásán beszédet mondott Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője
és dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere.
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Elkészült a metángázos kiserőmű
Még márciusban adták át a metángázos kiserőművet, amely a 37 éve
megtalált termálvízben lévő gázt hasznosítja. A metángázos kiserőmű
kiépítése nélkülözhetetlen volt a termálfürdő kivitelezéséhez.

A strand és termálfürdő építéséhez, a kutakból nyert vízminőség biztosításához vált szükségszerűvé a gázleválasztó kiserőmű létesítésére
Bábolnán. Ez egy fontos lépés volt a város legnagyobb beruházásában,
hiszen annak részeként könyvelhető el.
Horváth Klára polgármester elmondta, a metángáz a gyógyító víz
része, melynek leválasztásával és kinyerésével hőt, melegvizet és elektromos energiát is előállít a város. A 1980-as évek elején fúrt két kútból
38 és 51 fokos víz hozható felszínre, azonban a kutak külterületen
voltak, és magas volt, mintegy 97 százalékos a víz metántartalma. Az
önkormányzat két és fél kilométeres vezetékkel juttatja el a termálvizet
a település központjába, a kiserőműben előállított hőt, meleg vizet
a sportcsarnokban és a főzőkonyhában hasznosítja a település, jelentős
költséget megtakarítva ezzel. A strand és fürdő melegvíz ellátását és
hőellátását is innen biztosítják, önellátóvá téve a fürdő létesítményt.

Ez környezetbarát megoldás, mely ugyancsak fontos elvárás a helyi
beruházások tekintetében. Magyarországon mindösszesen öt ilyen
kiserőmű működik. Az innovatív, félmilliárd forintos beruházáshoz
a város uniós forrásból 200 millió forint támogatást kapott a Területi Operatív Programban. A város hatalmas önerőt mozgatott meg:
358 millió saját forrást adott a létesítmény kiépítéséhez.

Az avatón Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint
Popovics György megyegyűlési elnök is részt vettek. Az országgyűlési
képviselő beszélt az országos tanuszodafejlesztési projektek témájáról is,
melyben nem ígéret, hanem elvi döntés született, magyarázta.
Popovics György megyegyűlési elnök a TOP-os lehetőségről szólt,
hiszen ezt a területfejlesztési programot a megye koordinálja. A beruházás rendkívül komplex, fogalmazott az elnök, aki a beruházás energiatakarékos mivoltát és környezettudatos jellegét is nyomatékosította,
mely a fejlesztés és a város javára írható.
A szűk körben megrendezett átadó ünnepségen a beruházás lezárása a nemzeti színű szalag átvágásával vált hivatalossá.

Új gépek a város közterületeinek karbantartásához
Közel 15 millió forint értékben vásárolt
gépeket az önkormányzat a Magyar
Falu program keretében kiírt ,,Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására’’ alprogramban elnyert támogatás révén. Az eszközöket az IKR Solar
Power Kft. szerezte be. A gépeket április
9-én adták át Bábolna park fenntartási
munkáit végző AXXO Invest Kft-nek.
A település közterületeinek gondozásához
beszerzett gépeket április 9-én adták át a
feladattal megbízott AXXO Invest Kft-nek.
A gépparkban akkumulátoros és benzines
gépek is vannak, és szerteágazó tevékenységekhez használhatóak a város zöld területeinek karbantartásához.
Dr. Horváth Klára polgármester kérésünkre
elmondta: a sikerre vitt pályázaton 15 millió
forintot nyert el a város. Miután nemrégiben
a régi vállalkozó kivonult ebből a munkafolyamatból, ezért egy további döntéssel a
városvezetés az AXXO Invest Kft-t bízta meg
a városkép gondozott fenntartására, hiszen ez
6
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fontos igény részünkről és a lakosság részéről
is. A polgármester a mulcsoló gép hasznosságára külön felhívta a figyelmet, hiszen a zöld
nyesedék felaprítása egy új szolgáltatás lehet
a városban, mert a vastagabb ágak darálmánya
mulcsként, szerves talajtakaróként virágok,
bokrok közé kijuttatható, hasznosítható,
ugyanakkor környezetkímélő megoldás. A
lakosság számára telephelyet alakítana ki a
város, ahová a háztartásokból kijuttatható lesz
az útban lévő, ledarálni kívánt nyesedék, zöld
hulladék, amit darált formában akár a lakók,
akár a város az erdeiben felhasználhat.
Szaxon J. Attila, az AXXO Invest Kft. vezetője
szerint a gépek hosszú időre segíthetik a város
zöldfelületeinek karbantartási munkálatait.
Mint elmondta, az eszközök professzionálisak,
jól hasznosíthatóak az eltérő felületeken: a zöld
gyepen és a bozótos területeken egyaránt. A
legdrágább gép – elmondása szerint - Japánból
érkezett, és a város erdeiben, a nehezebb útviszonyokon és terepen, például a bozótirtásban

lehet nélkülözhetetlen gép. A géppark nagyon
nagy előrelépés a város számára.
A cég vezetője arra is rávilágított: angliai
üde, friss gyepet nehezen kívánhatunk öntözés
nélkül, a szárazság a zöldfelület karbantartásban fontos tényező. Szaxon J. Attila a lakók észrevételeit is szívesen várja, hogy munkájuk még
inkább a helyiek megelégedésére szolgáljon.
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Megemlékezések március 15-e alkalmából
Miután a járvány megelőzésének érdekében megtiltották a március 15-ei
iskolai rendezvények, ünnepi megemlékezések megtartását, Bábolna Város
Önkormányzata nevében dr. Horváth
Klára polgármester és dr. Bacsárdi József
jegyző március13-án stábunk kíséretében meglátogatta a három bábolnai
emlékhelyet. Elsőként a Hősi kapu alatti
’48-as emlékművet koszorúzták meg, ahol
éppen óvodánk „Katicás csoportja” végezte

délelőtti sétáját, melynek keretében megemlékeztek a forradalom és szabadságharc
hőseiről. Ezt követően az önkormányzati
küldöttség a régi temetőben található
sírhelynél rótta le tiszteletét, végül pedig
a bábolnai csata emlékművénél helyezték
el a megemlékezés koszorúját.
A településünkön működő lovasiskola
diákjai műsorral és koszorúzással készültek
a nemzeti ünnepre. Ám a korlátozások ezt
az intézményt is érintették, így a diákok

a Himnusz eléneklésével emlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseire.
A Bábolnai Általános Iskolában az
Anonim drámacsoport műsora idézte fel az
1848-as eseményeket. Sajnos az intézmény
tanulói a korlátozások miatt nem vehettek
részt az ünnepi eseményen, ezért a művészeti teremben televíziónk kamerái számára
adták elő műsorukat, melyet aztán a bábolnai tévénézők megtekinthettek a BTV csatornáján, weboldalán és facebook felületén.

A BÁBOLNAI
ÁLLATORVOSI RENDELŐ
ISMÉT FOGADJA KEDVES
PÁCIENSEIT,
ELŐZETES IDŐPONT
EGYEZTETÉS UTÁN!
BEJELENTKEZÉS: 06 30 961 6008
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Bábolna járványhelyzetben
Lapunk márciusi megjelenését követően,
már március 13-án megtörténtek az első,
koronavírus járvány miatti országos szigorító
intézkedések. Természetesen Bábolnára is
komoly hatással voltak a szigorítások, melyek
korlátozták az emberek kijárását, közösségi
létét, életünk minden területére kihatottak.
Bábolna Város Önkormányzata is követte
azokat a szabályozásokat, melyeket az operatív
törzs, illetve a kormány alkotott.
A helyi köznevelési intézmények, így az általános iskola és a lovasiskola távoktatásra álltak át.
Tapasztalatok hiányában mind a pedagógusok,
mind pedig a diákok számára komoly kihívásokat
tartogatott az új rendszer.
A Bábolnai Általános Iskola alsó tagozatán
a tanítók, miután megismerkedtek az oktatást
segítő internetes lehetőségekkel, online órákon,
kisebb csoportokban igyekeztek a nebulók
oktatását nap mint nap elvégezni. Az akkor még
kényszerszabadságon lévő szülők segítsége is elengedhetetlennek bizonyult, hiszen az apróságok
kezdetben úgy érezhették, egyfajta szünidőben
van részük. A szigorú napirend kialakításával,
a tanév tudatosításával jelentősen hozzájárultak
a tanítási rend fenntartásához. A felsős pedagógusok is nehéz helyzetben voltak. Egy-egy szaktanár adott esetben akár öt osztályban is tanította
gyakran két-három tantárgyát, így az online
órák szóba sem jöhettek. Az e-Kréta rendszeren
keresztül, Google Classroom alkalmazásával vagy
Facebook csoportok létrehozásával oldották meg a
kommunikációt. A tanárok elküldték diákjaiknak az
óra anyagát és a feladatokat, amit otthon a tanulók
kidolgoztak, lefotóztak és visszaküldtek a tanárnak,
aki aztán leellenőrizte azokat. A pedagógusok
részéről ez jelentős pluszmunkát igényelt, így
mindenki várva-várta a korlátozások feloldását.
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző
Iskola és Kollégium diákjait is hazaküldték hos�szabb otthontanulásra. A távoktatás itt is részben
volt működőképes, hiszen a gyakorlati képzéseket nem tudták maradéktalanul teljesíteni. Mindemellett az intézmény saját lovait is a tanulók
gondozták a tanév során. Az ő hiányukban az
iskola pedagógusaira hárult a felelősségteljes
feladat, hogy ápolják, ellássák az ölbői telephelyen lévő állományt. Mind a diákok, mind pedig
a tanárok sikerrel vették az akadályokat, ami
a szakvizsgákon tükröződött leginkább.
A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
a járványhelyzet ideje alatt nem zárta be kapuit.
Bár csökkentett létszámmal, de tovább működött.
Az intézmény erre az időszakra szigorú intézkedéseket vezetett be. Elsőként felmérték az igényeket, mely alapján kis csoportokban, egymástól
távol helyezték el a gyermekeket. Fokozottan
figyeltek az egészségügyi előírások betartására:
beteg gyermeket nem fogadtak az intézményben, betegségből felgyógyultat pedig szigorúan
orvosi igazolás ellenében hozhattak a szülők. Az
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óvoda dolgozói folyamatosan fertőtlenítették az
egész intézményt, emellett az apróságokat egy
fajta zsiliprendszeren keresztül fogadták. A szülők
nem léphettek az épületbe, csemetéiket a bejáratnál átadták az óvónőknek. Az együttműködés
eredményeképpen az óvoda problémamentesen
vészelte át a járványhelyzetet.
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ a járványhelyzet idejére átalakította működését. A
családsegítőben szünetelt az ügyfélfogadás, csak
a nagyon sürgős eseteket látták el, minimálisra
csökkentették a személyes találkozásokat. Telefonon és email-ben fogadták a segítségre szorulók
kéréseit. Az Idősek Klubjában a személyes kapcsolaton alapuló napközbeni ellátás szünetelt,
nem tartottak táncpróbákat, nem szerveztek
kézimunka szakkört, a klubtagok nem jártak
a klubba. Viszont az ott dolgozó munkatársak közvetlen segítséget nyújtottak azon rászorulóknak,
akiknek nincsenek helyben hozzátartozóik: bevásároltak, kiváltották a gyógyszereiket, így senki
nem maradt ellátatlanul. A tanyagondnoki szolgálat a korábbi időszaknak megfelelően működött annyi különbséggel, hogy a külső pusztákon
élőknek az általuk összeírtak szerint bevásároltak
Bábolnán, hogy ezért ne kelljen kimozdulniuk
otthonról. A szociális étkeztetés is zavartalanul
üzemelt a veszélyhelyzet idején. Az intézmény
vezetése megtette a megfelelő egészségügyi
óvintézkedéseket, miszerint az éthordókat és
a szállítást végző autót naponta fertőtlenítették. A
település legidősebb lakosaira fokozott figyelmet
fordított az intézmény, hiszen ők voltak a vírus
által legveszélyeztetettebb korosztály. Ez időszak
alatta a helyi közművelődési intézmény dolgozói
sem saját, megszokott munkájukat végezték,
hiszen sem a könyvtár, sem a Helytörténeti
Gyűjtemény, sem pedig a szabadidőközpont és
a sportcsarnok sem nyithatott ki a nagyközönség
számára. Ők a szociális ellátásban munkálkodókat
segítették, beszerezték a szükséges gyógyszereket, az ebéd kihordásánál dolgoztak.
Talán az egyészségügyi ellátásban okozta
a legtöbb neházséget a járványhelyzet. Az alapellátásban dolgozó háziorvosoknak gyorsan
kellett alkalmazkodni a körülményekhez. Dr. Kiss
Katalin gyermekorvos, dr. Tóth Beáta és dr. Fatán
István azonnal a korlátozásokhoz alkalmazkodva
alakította a betegellátást. A személyes találkozás
helyett a telefonos egyeztetést kérték, a gyógyszerfelíratásokat postaládán keresztül intézték,
illetve csak a sürgős, halaszthatatlan eseteket
tudták ellátni, kizárólag a páciensek és a vírus
terjedésének megakadályozása érdekében. A két
alapellátást végző fogorvos számára is megállt
a rendelés, dr. Vámos Gábor és dr. Szathmáry
Ákos kizárólag a rendeletben meghatározott
sürgősségi esetekben fogadta a betegeket. A
Kardirex által működtetett szakrendelések is
szünetre kényszerültek, a rendelő folyosói közel
négy hónapig kihalttá váltak.

A bábolnai gyógyszertár előtt kezdetben hosszú
sor kígyózott, ugyanis a felröppent rémhírek szerint
gyógyszerhiány volt várható. A híresztelések alaptalannak bizonyultak, így később enyhült a patika
tulajdonosaira és dolgozóira háruló nyomás. Nekik
is be kellett tartani a járványhelyzetre vonatkozó
egészségügyi előírásokat, ezért a kiszolgálás
lényegesen lassúbbá vált. Az ott dolgozók mindent
megtettek az igények kielégítése érdekében,
közben a gyógyszerre várakozók is megértő türelemmel viselték megpróbáltatásaikat.
Gyakorlatilag megszűnt a sportélet is Bábolnán,
bezárták a focipályát, a tekepályát, a konditermet
és a sportcsarnokot. Félbeszakadt a megyei labdarúgóbajnokság az összes korosztály számára,
a tekebajnokság, de még szabadidősportra sem
használhatták a helyi létesítményeket. A sport
hiányát megszenvedték a bábolnaiak is, de némi
találékonysággal mindenki tudott segíteni magán,
túlélte e nehéz időszakot.
Civilek közt is találkoztunk olyanokkal, akik
találékonyságukkal és segítő szándékukkal
hozzájárultak a járványhelyzet könnyítéséhez.
Szabó Lászlóné Marika néni varró tudásának
köszönhetően megszámlálhatatlan maszkot
készített, mellyel épp abban az időszakban segített a legtöbbet, amikor a maszk hiánycikk volt.
Mindezt, ingyen, térítés nélkül tette. Volt Bábolnán olyan vállalkozó, aki napi egy melegétellel
segítette például a mentősöket és mindazokat,
akik hivatásból, vagy önkéntesen munkálkodtak
a veszélyhelyzet idején. A Farmhús Kft. kitartóan
látta el élelemmel a helyi segítőket.
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete sem ülésezhetett, kizárólag elektronikus
úton tárgyalhattak a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok. A fentiektől függetlenül
a város működése nem állt meg, a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói tovább
végezték feladatukat, készítették elő és hajtották
végre az önkormányzati döntéseket, az ügyfelek számára telefonon és más elektronikus úton
elérhetők voltak. A tervezett önkormányzati és
nem önkormányzati rendezvények is elmaradtak.
A korlátozások májusi fokozatos feloldásának egyik leglátványosabb jele volt,
hogy május 9-én újra megnyitotta az önkormányzat a Termelői Piacot olyan szigorú
óvintézkedéseket bevezetve, mint a maszkviselés, ki- és belépési pontok felállítása.
2020. június 20-án várhatóan aztán
a kormány megszüntette a veszélyhelyzetet.
A helyi járványügyi védekezés sikeres volt,
a lakosság a korlátozó intézkedéseket betartotta. Bábolnán, ellentétben a szomszéd településekkel, nem mutattak ki koronavírus fertőzést.
Bábolna Város Önkormányzata köszöni a lakosságnak, a vállalkozásoknak és a civil szervezeteknek a közös sikeres védekezést! Ez mindan�nyiunk közös eredménye!
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Erő és egyensúly a legkisebbeknél is
Skuba István kedves felajánlása
révén új, különleges sporteszközökkel bővült a Százszorszép Óvoda
tornatermének felszerelése.
Az úgynevezett BOSU labdákat ugyan már
januárban birtokba vehették a gyermekek,
hivatalos átadására azonban márciusban
került sor. A nagy napon egy nyílt csoportfoglalkozás keretében mutatták be szüleiknek a gyermekek, hogy milyen ügyesen
tudják használni az új eszközöket.

Az óvoda jól felszerelt tornaszobája
maximális kihasználtsággal működik,
minden nap más csoport kisgyermekeinek
nyújt lehetőséget a mozgásra. A szoba
megléte komoly adottság az intézményben, hiszen a testmozgáshoz nagy tér
szükséges, mely a csoportszobákban nem
feltétlenül áll rendelkezésre. Az itt megtartott foglalkozások az iskolai testnevelés
órák előfutáraként is működnek.
A felajánlott új tornaeszközök az egyensúlyérzék fejlesztése mellett minden izmot

átmozgató edzést kínálnak az apróságoknak. A félbevágott labdához hasonló
tárgyon az egyszerűnek tűnő gyakorlatok
valójában mély koncentrációt és jó mozgáskoordinációt igényelnek. Az óvodapedagógusok felkészülten várták a labdák
érkezését, a szakkönyvek és az internet
segítségével elsajátított feladatokat pedig
a gyermekek önmaguk is gyakran tovább
fejlesztik, izgalmasabbá varázsolják.
Az apróságok számára a testnevelés
foglalkozás az óvodai élet egyik legnépszerűbb része, minden alkalommal örömmel
mennek le tornaszobájukba, hogy
a mozgás szenvedélyének hódoljanak.

Zenélő Arborétum
10 éves jubileuma
Tisztelt Zenekedvelő Bábolnaiak!
Idén sem maradunk Zenélő Arborétum
nélkül! Már egyeztetünk a fellépőkkel,
és a Nemzeti Ménesbirtok, valamint
a Vértes Erdő Zrt. felé is jeleztük, hogy
az idén már 10 éves jubileumot méltó
módon tudjuk megünnepelni Bábolna
egyik legnagyobb összefüggő zöldterületének ölében. Reméljük, minél többen
csatlakoznak hozzánk, és közösen
töltjük meg muzsikával az arborétumot!

Nőnap alkalmából
Hagyományos nőnapi ünnepséget rendezett városunk
önkormányzata a Szabadidőközpontban március 6-án.

Az érkező hölgyeket csokoládéval fogadták a szervezők, majd
Zsidi Sándor alpolgármester köszöntötte az ünnepelteket. Az

önkormányzat és férfitársai nevében elmondott köszöntőben az
alpolgármester a nők iránti tiszteletét fejezte ki. Mint fogalmazott:
„a nő a fény, a meleg és minden, ami jó. Semmihez sem fogható, és
semmivel sem pótolható. Ahogy tudatuk lassan a világra nyílik, úgy
maga is átalakul, megváltozik. Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok
álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása. Majd társunk a jóban
és rosszban, életünk néma napszámosa. Vetett ágy, vasalt ing, étel
és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és
a mennyország ígérete. Mindez Ő egyszemélyben. Lelkünk másik
fele, aki értünk létezik, és mi Őérte. Köszöntöm hát Őket, a Nőket.
Kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden
nap megtesznek.” A tartalmas mondatok után az alpolgármester
gondolatban minden jelenlévő nőnek egy szál virágot nyújtott át.
A hagyományoknak megfelelően a szervezők műsorral is kedveskedtek városunk hölgy lakosainak. Serbán Attila, a Budapesti
Operettszínház és a Madách Színház művésze állt színpadra
azért, hogy találkozhasson elsősorban a hölgyekkel, akik elsőként
a nagysikerű Rómeó és Júlia című darabból hallhattak egy dalt,
amit persze sok szép másik követett szórakoztatásukra.
www.btv.hu
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Trianon – száz éve szakadt szét
a történelmi Magyarország
1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon
palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot.

követően Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra, a Rákóczi-szövetség
helyi szervezetének titkára köszöntötte az ünnepség szép számban
megjelent résztvevőit, majd Zsapka Attila, érsekújvári zeneszerző,
előadóművész műsora emelte a fennkölt alkalom színvonalát.
A megzenésített verseket követően Dr. Faragó István, a Rákóczi
Szövetség bábolnai szervezetének elnöke mondta el beszédét.
Ezután a mindenki által már jól ismert, a magyarság összetartozását, oly hatásosan jelképező dal, a Nélküled csendült fel
Zsapka Attila tolmácsolásával.

100 éve történt a magyarság sorstragédiája. Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek
megfelelően 320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós
középhatalomból 90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost
számláló kisállammá vált. Családok millióit nyomorította meg az
álszent döntés, mely gúzsba kötötte a megcsonkított országot.
A traumáról száz év távlatából is emlékezett a város, a szívszorító
tragédiát felemlegetve, ugyanakkor a magyarság megmaradását,
a határon kívül rekedt honfitársakkal való összetartozást ünnepelve.

A folytatásban Reményik Sándor: Nagy magyar télben című verse
hangzott el Gaál Ádám Vajk tolmácsolásában. A megmaradást, az
összetartozást, a határon kívül rekedt magyarsággal való együvé
tartozást is ünneplő, ugyanakkor nemzetünk tragikus sorstragédiáját felemlegető rendezvény zárásában elhelyezték az emlékezés
virágait és koszorúit Komárom-Esztergom megyei önkormányzatának képviselete, Bábolna város önkormányzata, a római katolikus
egyházközség, az evangélikus és a református gyülekezet, a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezete. A
megemlékezés zárásaként az egyházak képviselői szóltak az egybegyűltekhez Isten igéjét és irgalmát közvetítve. Az esemény zárópontjában felcsendült Nemzeti Imádságunk és a székely Himnusz is.

A trianoni-békediktátum aláírásának 100. évfordulójára emlékeztek országszerte június 4-én. Ez alkalommal különösen átjárta
a szíveket a magyarság ellen elkövetett méltánytalanság. Bábolnán a Ménesbirtok előkertjében felállított emlékműnél tartott
megemlékezést a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. Pontban 16
óra 32 perckor a 100 évvel ezelőtti trianoni diktátum aláírásának
időpontjában megszólaltak a harangok, és az egyházak képviselőinek imájával megkezdődött a Nemzeti Összetartozás napjának
bábolnai jubileumi megemlékezése. A Himnusz közös eléneklését

Maradj otthon Bábolna! – Kultúra „karantén” idején
Izgalmas online helytörténeti kvízjátékra invitálta városunk lakosait
Sebestyén Szabolcs, a kulturális központ munkatársa. A facebook-on
lebonyolított vetélkedő kérdéseit a hosszú évek kutatómunkája alatt
összegyűjtött és közzétett képek és újságcikkek alapján dolgozta ki.
Szabolcs elárulta, hogy a járvány ideje alatt a közösségi oldalon hoztak
létre egy csoportot, melyben a kultúra és közművelődés témái mellett
a helytörténeti ismeretek is szerepet kaptak. A csoport remek kikapcsolódási lehetőséget nyújtott az érdeklődőknek, hiszen itt a koronavírussal kapcsolatos, sokszor nyomasztó hírek nem kaptak helyet. Ehelyett
érdekes cikkekre, tanulmányokra bukkanhattak az érdeklődők, melyek
mind városunk történelmébe engednek mélyebb bepillantást. Az archív
sajtóanyagok mellett városunk lakosainak archív fotói is segítenek megismerni a hosszú múltra visszatekintő Bábolna históriáját. A képi- és írott
anyagok feldolgozása jelenleg is zajlik, Szabolcs kitartó munkájának
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köszönhetően az 1700-as és 1800-as évekbeli eseményeket felidéző
publikációkat is olvashatunk.
Szabolcs az otthon maradottak aktivizálása céljából hozta létre az
online vetélkedőt, mely a főiskolás korosztálytól kezdve az idősekig több
generációt is megmozgatott. A feleletválasztós kvíz kitöltői a helyes
megfejtésért cserébe különféle tárgynyereményeket nyerhetnek. A már
lezajlott első két forduló a város történelmének kezdetétől egészen
1960-ig tartalmazott kérdéseket, melyekre a válaszokat minden esetben
a csoportban közzétett tartalmak rejtették. A kvízjáték ezentúl kéthetes
ciklusokban várja majd a helytörténet és kultúra iránt érdeklődőket.
Szabolcs és munkatársai a veszélyhelyzet ideje alatt nem hagyták
magukra az olvasásért rajongókat sem: a könyvtárból rendszeresen
különféle könyveket helyeztek ki városunk közterületein, melyeket
a könyvbarátok magukkal vihettek és elolvashattak.
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Rendhagyóan zárták az évet
A második félév megpróbáltatásai után június 17-én
városunk általános iskolájában is lezárult az idei tanév.

megjelölt középiskolában folytathatja tovább tanulmányait. A
legtöbben szakgimnáziumban tanulnak tovább, ahol érettségit is
szerezhetnek. 8-8 fő gimnáziumi, illetve szakközépiskolai képzéseket választott. Az általános iskola békés, védelmező közegének
és a pedagógusoknak köszönhetően az egykori kisgyermekek
immár felkészült ifjú felnőttként léphetnek tovább a középiskolába, majd pedig a nagybetűs életbe.
A többi évfolyam is sikeresen zárta a tanévet, ám ünnepélyes
tanévzáró megrendezésére nem adódott lehetőség. A március óta
némán kongó iskolai folyosók mégis egy napra ismét megteltek
élettel, amikor a nebulók az előírásokat betartva átvehették osztályfőnökeiktől az év végi bizonyítványt. Az általános iskolások
a járványhelyzet alatt is példamutató szorgalommal dolgoztak,
a tanulók egyharmada jeles vagy kitűnő eredményekkel zárta
a tanévet. A legszorgalmasabbakat és az első félév tanulmányi
versenyein jól teljesítőket könyvjutalomban részesítették.

A járványügyi veszélyhelyzet nem csupán a digitális oktatás
bevezetésével nehezítette meg a tanulók és pedagógusaik életét,
hanem a végzős nyolcadik osztályosok ünnepélyes búcsúzása
is veszélybe került. A korlátozások enyhítésének köszönhetően
június 12-én ugyan rendkívüli módon és bolondballagás nélkül,
szűk körben, de meg tudták tartani a ballagást. Az általános iskola
végzős diákjaitól idén sajnos sok minden kellemes élményt elvett
az élet: az osztálytársakkal eltöltött utolsó hónapokat, a ballagást
megelőző vidám, bolondos ceremóniákat. Ezért az Anonim drámacsoport tagjai Veresné Szkocsek Mária tanárnő vezetésével
és a Bábolnai Televízió segítségével elkészítettek egy bolondos
összeállítást, melyet a nyolcadikosoknak ajánlottak vidám ballagás helyett. Az összeállítást a BTV csatornáján és internetes
felületein tekinthették meg az érintettek és az érdeklődők.
A két búcsúzó osztály szorgalmas nebulói számos nevelőtestületi
dicséretet bezsebelve zárhatták le az évet. Az elmúlt nyolc esztendőben nyújtott kitűnő teljesítményéért Patkó Dóra és Gaál Kristóf
városunk önkormányzatának díját, a Kiváló diák címet vehette át.
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető véleménye szerint
a pályaválasztási eljárás során kimagasló felvételi eredményeket
értek el a távozó végzősök, így mindenki a maga által első helyen

A pedagógusokra még sok feladat vár a nyár folyamán, számukra
a vakáció júliusban kezdődhet el. A pihenés előtt már javában zajlik
a következő tanévre való felkészülés. A rendkívüli jogrend miatt
a beiskolázási eljárásokat is online folytatták le, melyben az óvodások szülei és a vezető óvodapedagógusok is aktívan segédkeztek.
Szeptemberben 46 kis elsős lépheti át az iskola küszöbét, akik
két osztályban, hagyományos oktatási rendszerben tanulhatnak.

Hivatásuk kapujában
A városunkban működő Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakközépiskola és Kollégium már a következő tanévre
készülve márciusban felvételi elbeszélgetésre hívta
a hozzájuk jelentkezőket.
Körmendi Csaba igazgató lapunknak elmondta, fontosnak tartják
azt, hogy személyesen is megismerjék a leendő diákokat, a szakma
iránti elhivatottságukat. Erre biztosít alkalmat a pályaalkalmassági
beszélgetés. Az ismerkedés első fázisában egy kötetlen beszélgetés során feltérképezték a felvételizők személyiségét, motivációjuk
hátterét, majd pedig egyszerű gyakorlati feladatok keretében

belekóstolhattak a lovász szakma kihívásaiba. A felvételi eljárás
fontos része a fizikai állóképesség felmérése is, hiszen a lovak
körüli munka kitűnő fizikumot és komoly edzettséget igényel.
A jelentkezők szűrését és rangsorolását a csaknem kétszeres
túljelentkezés is indokolta. Az iskola népszerűsége töretlen:
idén közel 100 nyolcadikos jelentkezett, azonban csak két, 28 fős
osztály indítását tervezhetik a következő tanévben. Az ország
minden pontjáról, illetve a Vajdaságból és Erdélyből is érkező
leendő Pettkósok júliusban egy úgynevezett csikótábor keretében
jobban is megismerkedhetnek tanáraikkal és diáktársaikkal.
www.btv.hu
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Eredményt hozott
a kitartó munka
Nehezített körülmények között ugyan, ám sikeresen
tették le utolsó vizsgáikat városunk lovasiskolájának
végzős tanulói május középen.
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Maszkban és
szabályok betartásával
vásároltunk
a termelői piacon
A járványhelyzet idején nem volt piac városunkban.

Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium igazgatója lapunknak elmondta, hogy a járványügyi intézkedések
nem csupán a ballagás pótolhatatlan élményét vették el a tanulóktól,
hanem jelentősen megnehezítették a vizsgára való felkészülést is. A
diákok otthonuk falai között sajátították el a tanévből hátralévő tananyagot, a digitális oktatás során azonban elestek a gyakorlati fogások ismétlésétől, felidézésétől. Többen eljártak ugyan lovardákba, de az iskola által
biztosított szakszerű felszerelések használatára nem volt lehetőségük.
A szakmai vizsgákat két napra elosztva, miniszteri határozat által megszabva bonyolították le. A rendelkezés értelmében a szóbeli vizsgák elmaradtak, a gyakorlati próbatételek pedig a veszélyhelyzet előírásainak betartásával zajlottak. A diákok a lovaglás, fogathajtás, gondozás és tenyésztés
témaköreiben adtak számot tudásukról. A gyakorlati feladatok megoldása
közben elméleti tájékozottságukat is bizonyíthatták. Minden tanuló sikerrel
vette az akadályokat, többen jeles eredménnyel térhettek haza.
Az immár képzett szakemberként kirepülő diákok nagy része érettségit tesz majd, néhányan pedig az iskola belovagló szakképzésén
tanulnak tovább. Az iskola jövőre megújulva folytatja színvonalas munkáját, továbbra is biztosítva azt, hogy a Pettkós bizonyítvány a lovas
szakemberek körében is elismerést jelentsen.

A vidéki településeket érintő könnyítések hatására aztán májusban
lehetett először piacalkalmat szervezni Bábolnán. Május 9-én nagy
érdeklődés és a vásárlókat és árusítókat is védő, rendkívüli biztonsági óvintézkedések mellett nyithatott meg a járvány utáni első piac,
szerencsére szép, napos időben. Egy belépési és egy kilépési ponttal
befolyásolták a résztvevők haladási irányát. Kötelező volt a szájmaszk
használata. Meghatározták a piac látogathatóságát is az egyes korosztályok szétbontásával. Reggel 8 és 9 között a 65 év felettieket, 9 óra
után minden korosztályt vártak a vásárhelyszínre. Az intézkedések
betartását polgárőrök is felügyelték, ellenőrizték, de minden vevő és
eladó fegyelmezetten betartotta a szabályokat. A tavasz slágertermékeiből: a palántákból bőséges kínálat adódott. A kínálat mellett
a kereslet is élénk volt. Ismét lehetett mézet, tojást, sajttermékeket, füstöltárut, szörpöket és kézműves termékeket is vásárolni. Az őstermelők
termékei ezúttal szép iramban fogytak. A bábolnaiak ismét minőségi
élelmiszerekből és alapanyagokból válogathattak, hiszen a Bábolnai
Termelői Piac egyik fontos garanciája a minőség, ugyanis a piac a friss
és egészséges termékek értékesítési helyszíne.

Szakemberek születtek
A lovász szakirány ballagói után a belovagló képzés végzősei is számot adtak megszerzett tudásukról.
A közel három hónapos kiesés megnehezítette a lovasiskola
tanulóinak dolgát. Legfőképpen a csikók kiképzésének folytatása
vált nehézkessé, hiszen nem tudták ugyanott tovább vinni az
idomítást, mint ahonnan elkezdték azt.
A lovász szakmánál magasabb képzettségszintet jelentő
belovagló mesterséget egy év alatt sajátították el a diákok. A
hivatás mély gyakorlati tudást igényel, melynek teljes mértékű
megszerzését a járványügyi veszélyhelyzet jelentősen megnehezítette. A lovasiskola magasan képzett pedagógusai minden tőlük
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telhetőt megtettek, hogy egyedülálló tudásukat a kiesett idő
ellenére is megfelelően tudják átadni. A vizsga során a díjlovaglás
és díjugratás mellett military versenypályán is mérték a tanulók
felkészültségét. A sikeresen levizsgázó 13 fő tovább gyarapíthatja
hazánk kevés számú belovagló szakemberének körét.
A lovasiskolában nyáron is teljes gőzzel folyik majd a munka, júliusban két tábort is szerveznek a lovakat szerető gyermekeknek. A
július elején megrendezett tábor afféle„csikótáborként” is funkcionál
a leendő, már felvételt nyert Pettkós diákoknak. Július végén úgynevezett „Szakmakóstoló” néven pályaorientációs napközis tábort
rendezbek, melynek szervezésében az agrárkamara is közreműködik.
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Szeptemberre tervez a Cseperedők
Hangos körtáncolás közepette
jártunk a Cseperedők Néptáncegyüttes berkeiben.
Próbájukon minden gyermek arcán
ott látszott a nagy mosoly. Jókedvüket
csupán egyetlen dolog ronthatta, hogy
áprilisban a járványhelyzet közbeszólt:
nem tudták megtartani 25 éves jubileumi
műsorukat, mely évfordulós fennállásuk
méltó alkalma lehetett volna.

A néptánc műfaja megkívánja a folyamatos próbarendet, ezt jól tudják a Cseperedők vezetői. A sikerhez dolgozni kell,
gyakorlás a tudás atyja, vallják. Szeptemberre már mernek tervezni, bár új ötleteket
már nem gyúrnak bele a márciusig összeállított koreográfiába. Enélkül is remélik az
eredményes szereplést és a közönség általi
pozitív, örömteli fogadtatást.

Bors Erika és Török Sándor vezetők azt
is elárulták: a vezérfonal a hagyomány
ápolása, így korábbi koreográfiák is színpadra kerülnek majd egy új köntösben. A
másfél, kétórás bemutatkozásban felölelik
az elmúlt 25 esztendőben tanultakat, azzal
a különbséggel, hogy a felcseperedett
lábak ezúttal már nagyobbat tudnak majd
dobbantani a világot jelentő deszkákon.

Török Sándor művészeti vezető
elmondta, az április 25-re kitűzött szereplésükre sokat készültek ősz óta. A régi
táncosok is visszajártak a próbákra, szépen
összeállt velük is a műsor. A Cseperedők
is az internet segítségével tartotta a kapcsolatot a táncosaival a járvány kellős
közepén, tehát nem engedték el teljesen
a gyerekek kezét. Új koreográfiákat is terveztek a szülinapos műsorrendbe, amit
talán szeptemberben láthat majd a nagyközönség. Az újabb próbákat augusztusra
tervezgetik, hiszen legalább egy hónap
kell ahhoz, hogy újra formában legyen
a nagyszerű csapat.

Mindig szembe kap,
és állandóan domb van előtted…
Az átkozott korona vírus miatt a Mérföldkő
Turista Csoportunk – jól felfogott elővigyázatosságból ugyan – halasztotta márciusáprilis-május havi kirándulását. Miután
enyhült a helyzet és ezzel együtt megszűnt
a „maradj otthon” ajánlás is – engedtünk
a bizsergésnek, a vágyakozásnak: egy
viszonylag közeli úti célt szerveztünk
kerékpárral azért, hogy még csak a tagság
buszba zárását, az egy légtér huzamos
használatát is elkerüljük! Ezért lett aztán
meghirdetve június 20. szombatra Gönyű
Kikötő felkeresése. Ígéretes idő mutatkozott a 8 órai gyülekezésnél, amikor 14 csapattárs bringára pattant és a szabályozott
országúti közlekedést levezénylő bábolnai
és tárkányi Polgárőrség munkatársai által
vezetett gépkocsik biztonságában megkezdhettük a kerekezést Bana irányába.
Még el sem hagytuk a Bábolna vége
táblát, amikor olyan fergeteges szembeszél kerekedett, hogy szinte lépésben

haladtunk – ráfeküdve ki-ki a kormányára!
Lefordulva Nagyszentjános felé a szél már
nem szembe kapott bennünket, hanem
oldalt, de nem lett sokkal könnyebb
a dolgunk, mert dimbecskék –dombocskák kívántak erőfeszítést. De minden rossz
véget ér egyszer: a villogó polgárőr autók
Gönyű Kossuth utcájába fordulva levezettek minket a Kikötőhöz.
Nagyon szépen kialakított, rendben
tartott „látogató barát„ kikövezett sétány
húzódott végig a parton. Sajnos, sokat
nem tudtunk bámulászni, mivel a gyönyörű magyar dal szerint is: „Sej Dunárul
fúj a szél…” – bekergette csapatunkat
a nem régen kialakított/felújított korrekt
büfébe! Itt megpihentünk, átmelegedtünk, kávét/frissítőt vettünk magunkhoz
és vidáman, kellemesen elbeszélgettünk.
Közösen határoztuk el (nálunk tényleg
demokrácia van!), hogy hazaindulva megállunk egy friss lángosra! Több csapattárs

is ismerte/ajánlotta a helyben készített
minőségi árut kóstolásra. Felcihelődve fel
is kerestük az út menti bódét, ahol nagy
nevetések mellett (egymás sorra kerülését nyálcsorgatva várva) válogattunk az
ínyenc és friss lángos féleségek között.
Felerősödve folytattuk haza utunkat és –
hála a kísérő Polgárőröknek is – rendben,
balesetmentesen, alaposan kifáradva
(legalább is én magam az erős szembeszél
és a megtett közel 35 km távolság okán)
14.30 magasságában hazaérkeztünk.
Itt hívom fel az érdeklődők figyelmét,
hogy a következő kirándulásunkat – a vírus
miatt márciusban elmaradt – Csókakő és
környékére szervezzük! Használd ki a lehetőséget (ki tudja, lesz-e és mikor második
vírus hullám miatt újabb sajnálatos és
idegtépő korlátozás?) Jelentkezz mielőbb!
Katona László
www.btv.hu
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Egészséges táplálkozásról mindenkinek
Dr. Kiss Katalin gyermekorvos „Három generációval
az egészségért” elnevezéssel egy komplex projektbe
kezdett, melynek célja a gyermekek életmódjának megelőzésen alapuló szűrése.

A prevenciós jellegű foglalkozások előtt a gyermekorvos felméréseket végzett a gyermekek és szüleik körében, majd pedig különféle szakemberek segítségével igyekeztek segíteni az egészséges
életmódról szóló tudás elsajátítását. Emellett felhívták a figyelmet
a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás következtében kialakult szövődmények káros hatásaira is. A kérdés sok
családot érinthet, hiszen a mai rohanó világban gyakran veszik
igénybe a különféle gyorséttermek által kínált, nem feltétlenül
egészséges ételeket. A szépen megterített asztalnál való közös

étkezés pedig nem csupán testünk egészségét hivatott szolgálni,
hanem táplálja a családi összetartozást is.
A nyertes pályázaton alapuló programsorozat számos családot
megmozgató része a kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt nem
valósulhatott meg, ám az egészséges táplálkozásról szóló előadást
Hermann Márkó szakács és a Bábolnai Televízió közreműködésével
egy rendhagyó kisfilm elkészítésével sikerült májusban kivitelezni.
A kisfilm elkészülte előtt az előadás teljes anyagát eljuttatták a szülőkhöz, így ők már kellő elméleti tudással felvértezve
készülhettek a virtuális közös főzésre. A foglalkozás a túlsúly
kialakulásának megelőzését volt hivatott elősegíteni. Az elkészült
prezentáció dietetikus által javasolt ételeket és hasznos tanácsokat tartalmazott, a videóban pedig zsírszegény, ám energiában
és vitaminokban gazdag ételek elkészítését mutatták be. Az
egyszerűen elkészíthető receptek a ma már sok helyen elérhető
reformalapanyagok mellett sok-sok zöldséget, gyümölcsöt és
fehérjében gazdag ételeket tartalmaztak. A tápláló főételként
felszolgált roston sült csirkemellet bulgurral és édesburgonyával
tálalták, desszert gyanánt pedig Kuti Erika asszisztens ínycsiklandó
és egészséges almás-túrós süteménye került az asztalra. Az ételek
elkészítése közben praktikus tanácsokkal és ajánlásokkal látták el
a családokat és ismertették az élelmiszerek egészségre jótékony
hatásait is. Az ínycsiklandozó fogások végül Márkó szakértelmének
köszönhetően szemet gyönyörködtető módon kerültek a tányérra.
A pályázati erőforrásból megvalósuló projekt folytatódik, a veszélyhelyzet elmúltával a közösségi programok is
megvalósulhatnak.

„A mozgás a király, a táplálkozás
a királyné. Együtt övék a királyság.”
A májusi egészséges életmódról szóló előadás után júniusban a mozgás került terítékre a „Három generációval
az egészségért” elnevezésű projekt folytatásában.

Dr. Kiss Katalin gyermekorvos ezúttal Udvardi Attila crossfit
edzővel több korosztályt mozgatott meg egy egésznapos közösségi bemutató keretében.
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Városunkban számos lehetőség adódik a gyermekek számára,
hogy a kötelező testnevelés órákon kívül is hódoljanak a sport
szenvedélyének, melyekkel a legtöbben rendszeresen élnek is.
A rendszeres testmozgás komoly szerepet játszik a felnövekvő
generáció későbbi egészségi állapotában: a szív- és érrendszeri
betegségek megelőzésének nélkülözhetetlen eleme.
A maga is versenyszerűen sportoló Udvardi Attila lapunknak
elmondta, hogy az Amerikából érkező crossfit több mint tíz éves
múlttal rendelkezik hazánkban. Az egész testet átmozgató sport
több edzésforma alapelemeit magába foglalva nyújt intenzív,
ám egyben izgalmas és szórakoztató lehetőséget a sportolásra.
A mulatságos nyuszi-és békaugrástól kezdve az ugrókötelezésen
át a kidobósig sokféle játékos feladat várta a kisebbeket, míg az
idősebbek a súlyzókkal végzett edzés alapjaival ismerkedtek. A
bábolnai gyermekek és fiatalok lelkesen vetették bele magukat
a mozgáskoordinációjukat és ügyességüket fejlesztő gyakorlatokba,
melyek helyes elsajátítása hosszútávon is pozitívan hat az életükre.
A test karbantartása után a prevenciós projekt következő részében csoportfoglalkozások keretében pszichológus segítségével
az önismeret és önbizalomfejlesztés rejtelmeit sajátíthatják el
a gyermekek, hiszen a lélek egészségének megőrzése is fontos
szerepet tölt be az egészséges életmód kialakításában.
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Nemsokára
becsöngetnek
Városunk óvodája és általános iskolája
a kezdetektől jó és közvetlen kapcsolatot tart egymással, melynek egyik
állomása az iskola és az óvoda közötti
váltást megkönnyítő „Iskolába hívogató” elnevezésű program.
Ennek keretében március 4-én izgatottan
látogattak el jövendőbeli iskolájukba városunk
óvodásai, hogy közelebbről megismerkedjenek a tanítókkal és magával az intézménnyel is.
Bors Erika pedagógus lapunknak elmondta,
nem ez volt az első alkalom, mikor a tanítók
és leendő tanítványaik találkoztak: az iskola
és az óvoda pedagógusai rendszeresen
meglátogatják egymás foglalkozásait, hogy
megismerkedjenek a gyermekekkel. Fontos,
hogy az apróságok már ismerősként üdvözöljék a tanító néniket és pozitív benyomásokat
kapjanak az iskolai életről, hiszen a két köznevelési intézmény közötti váltás amúgy is nagy
terhet ró a gyermekekre és szüleikre egyaránt.
Ezúttal az iskolában várták kreatív és
szórakoztató foglalkozásokkal a leendő
elsősöket, akik játék közben felderíthették az
iskola termeit, taneszközeit. Az egyes helyiségekben más-más izgalmas feladat várt
a kicsikre, akik e nap után minden bizonnyal
még jobban várják a szeptemberi tanévkezdést. A játékos feladatok segítségével
a pedagógusok pedig részben már most fel
tudták mérni a gyermekek készségeit, képességeit. A fejlesztő gyakorlatok során főként
a mozgáskultúra, az irányok és sorozatok,
különbségek ismeretét térképezték fel, így
a jövőben már a gyermekek sajátos szükségleteinek megfelelő oktatással várhatják őket.
A gyermekeknek szóló foglalkozások alatt
a vezetőség és az egyházi képviselők által
tartott tájékoztatókon a szülők is választ
kaphattak minden kérdésükre.
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Színházi előadások
októberben és novemberben
Tisztelt Színházkedvelő
Bábolnaiak!
Sok szeretettel köszöntök
a Bábolna Városi Könyvtár,
Szabadidő és Sportközpont
nevében minden színházkedvelőt, és színházbérlettel
rendelkezőt. Még nem is volt
olyan rég, hogy a kialakult
járványhelyzet miatt szinte
kilátástalannak tűnt az előző
szezon elmaradt előadásainak
pótlása. A veszélyhelyzet alatt
folyamatosan egyeztettünk
a Pódium Színház és a Bánfalvy
Stúdió menedzsmentjével, így
hivatalosan is bejelenthetjük,
hogy az „Örökösök avagy ki
fut a lán c/y” után című előadást ez év október 8-ra, míg
a „Miniszter félrelép” című előadást november 26-ra sikerült
lekötnünk. Az előző évadból
megmaradt, fel nem használt
bérletek érvényesek mindkét
előadásra. Az előadások előtt
egy héttel pedig lehetőség
nyílik jegyek vásárlására is.
Természetesen a mindenkori
járványügyi készültségnek
megfelelően bonyolítjuk le az
előadásokat, kérjük amennyiben tehetik, figyeljék a BTV
képújságát, valamint intézményünk facebook oldalát
további információért.
Sebestyén Szabolcs
kulturális menedzser
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Húsvét nem múlhat el nyomtalanul
Az egyik legfontosabb egyházi ünnep a keresztény világban a húsvét. A járványhelyzet okán a templomok üressé váltak ugyan, de a felekezetek vezetői
ebben az időszakban sem engedték el a hívek kezét, a lelki támogatásra,
Isten szavára ugyanis ebben az időszakban még inkább támaszkodhattunk.
Dr. Szalai Gábor katolikus plébánossal a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatban
készített interjút a Bábolnai Televízió, hogy az ünnepi gondolatok eljuthassanak
az otthonaikba kényszerült lakossághoz. A plébános elmondta: Nagycsütörtök,
Nagypéntek, Nagyszombat és Húsvét vasárnapja az, amely összefoglalja azt
a hitet, reményt és szeretet, amit a mi meggyőződésünk megalapoz, amire épül
a keresztény életforma. Mint a húsvét kapcsán fogalmazott: az idei ünnep sajátságos rákészülést kívánt tőlünk, lelkileg is bezárkóztunk. A plébános elemezte
a húsvéti ünnepkör egyházi állomásait. Nagycsütörtök kapcsán megvilágította:
ez a nap arra emlékeztet, hogy Jézus az apostolok lábmosását végzi el, az alázatra hívja fel figyelmünket. Az Oltári Szentség alapításának ünnepe is ez a nap,
az utolsó vacsorára emlékezve. „Mi keresztények hisszük és valljuk, hogy nem
vagyunk magunkra hagyva, sosem vagyunk egyedül. Ha el is hagynak bennünket,
de egyvalaki mindig itt van velünk, az Oltári Szentségben az maga Jézus Krisztus.
Nagypéntek a Krisztusi áldozat és kereszthordozás jelképe. Nagyszombat a feltámadás, Húsvét vasárnap vigíliája, a hit mellett való kiállás, a teremtő Istennel
való találkozásba és elhunyt szeretteinkkel való találkozásba vetett reményünk.
A nem hívő világban a húsvét hétfői locsolkodással is valamelyest kapcsolódik az egyházi életben megfogalmazott üzenettel: a tojás hagyománya is rejti
magában a tradíciót, szokást: az újjászületés jelképét.
Simon Norbert református lelkész is üzent a gyülekezetnek,
egy hónappal a bezártság kezdetét követően.
A televízió képernyőjén keresztül foglalta össze húsvét lényegét. Beszélt egy
fontos fogalomról: a változásról. Felemlegetett számtalan, változást hozó élethelyzetet, amit magunk is megélünk mindannyian.Mint felvezette, a változások
sokszor félelemmel töltenek el minket, de pozitív szemlélet után a változás
izgalmát örömteli módon is megélhetjük. Új kifejezéseket hozott a koronavírus járvány, az ország élete megváltozott a világban terjedő vírus hatására,
új döntésekhez kellett alkalmazkodnunk. Igyekeztünk megfelelni a virtuális
térben, ahol az oktatás, a munkánk folyt. Ez a változás rengeteg új érzést hozott.
A húsvéti történet is ilyen: egy változás. Jézus tanított, Jézus gyógyított és
csodákat tett… és az utolsó vacsora pillanatain átívelve a kereszt felé vezető

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2020. július hó
12-én vasárnap
Évközi 15. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

19-én vasárnap
Évközi 16. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

26-án vasárnap
Évközi 17. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

5-én vasárnap
Virágvasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

A szentmisét celebrálja: Vlaj Márk plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
www. katolikus egyhaz.hu Katolikus rádióműsor: www. mariaradio.hu
Elérhetőség (komáromi vétel): FM 88,3 MHz
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útját is láthatjuk. A járvány idején szűkre szabottakká váltak emberi kapcsolataink. A lelkész feltette a kérdést: hogyan és mire használjuk, használtuk ezt
az időszakot. A legnagyobb üzenete húsvétnak az lehet: Jézus kereszthalála
bűntudatot indít az ember szívében. A feltámadásban a mi feltámadásunk
bizonyos zálogát adta. Mint fogalmazott: ne várjunk többet, mint ami az ünnep,
éljük meg azt minden nap a család békés, szeretetteljes biztonságában…
Nagycsütörtöki evangélikus istentiszteleten
Nagycsütörtökön, az Úrvacsora szereztetésének emléknapján a televízió képernyőjén keresztül táplálta a hívek lelkét Menyes Gyula evangélikus lelkész. A
járványhelyzetben nem tudtunk templomainkban együtt ünnepelni, ezért
otthonainkban kényszerültünk megélni az elcsendesedést. „Történelmi időket
élünk, olyan heteket, napokat, amelyek bekerülnek az emberiség történelemkönyvébe, tanítani fogják e napok történelmét az utánunk következő nemzedékeknek mindenhol szerte a világon. Hamarosan látunk majd elemzéseket,
tanulmányokat, hogy milyen út vezetett ehhez a világjárványhoz. Az Istenre
figyelő lélek azonban nem emberi okoskodáson keresztül tájékozódik, hanem
a kinyilatkoztatáson keresztül. Vajon mire akar figyelmeztetni bennünket gondviselő urunk ezzel a csapással. Mert valljuk be, már nem volt szükségünk rá,
egyre jobban eltávolodtunk Istentől és egymástól is.
Isten ezúttal is belenyúlt a történelembe, és mindenre megálljt parancsolt.
Álljunk le, maradjunk otthon! Ahogyan sok helyről kapjuk ezt a felszólítást:
Legyünk csendben! Fogjunk össze! Töltsünk több időt szeretteinkkel, és legfőképpen figyeljünk a lélek szavára! Ez a böjti időszak megmutatta nekünk a böjt
igazi üzenetét. Sőt, Isten ebben az évben még a húsvét ünnepét is böjtté tette
számunkra, mert azt akarta, hogy csak rá figyeljünk.”
Nagycsütörtök ünnepe alkalmából Menyes Gyula lelkész a Jézus halála
előtt, a tanítványokkal elfogyasztott vacsora emléknapjának történetét a lelki
töltekezés szándékával idézte. Az úrvacsora előíze a mennyei vacsorának. Az
úrvacsora a keresztény élet és a kegyelem csúcspontja, valóságos történés,
amely a megváltás eseményét jeleníti meg. Benne Isten cselekszik, az úrvacsora
találkozás Istennel, fogalmazott, átadva a napjaink generációinak az iránymutatást, hogy Istenünket újra befogadhassuk.
A komáromi evangélikus templomból közvetített istentisztelet alkalmával
az evangélikus kórus néhány tagja énekekkel tarkította a ceremóniát. tagjainak
énekeit is meghallgathatta az ünnepre kész gyülekezet.

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.
Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész. Elérhetősége: 30/336-3734
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.
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„Már az is siker, ha elkezdünk mozogni.”
A veszélyhelyzet megszűnésével korlátok között ugyan,
de ismét várja sportszerető vendégeit a Szabadidőközpontban található konditerem.

hanem az egész életét is megváltoztatta. Sportszenvedélye egészen a versenyzésig vezette, ám a vírus miatt az első versenyét le kellett mondania.

A biztonságos körülmények megteremtése miatt az edzések előtt
előzetes bejelentkezés szükséges, melyet a terem facebook oldalán
tehetnek meg az érdeklődők.
A jól felszerelt konditerem professzionális gépei és súlyzói nélkül
a testépítés kedvelőinek közel három hónapig kellett új alternatívák
után nézniük. A gépekkel végzett testformálást a saját testsúllyal
végzett otthoni vagy szabadtéren végzett gyakorlatokkal lehetett
helyettesíteni. Az erősítő edzések remek kiindulóalapot adhatnak
különféle más sportokhoz való felkészüléshez is.
Tóth Attila személyi edző a vendéglátásból csábult át a testépítés
világába, mely azonnal magával ragadta. Négy évvel ezelőtt kezdett el
komolyabban foglalkozni a témával, az edzések a mindennapjai részévé
váltak. Az évek alatt összegyűjtött tudás és tapasztalat nem csupán a testét,

Attila ma már hivatásos személyi edzőként segíti a hozzá forduló fogyni,
izmosodni, vagy csupán mozogni vágyókat céljuk elérésében.

Labdarúgás – az utánpótlás már elkezdte az edzéseket
Megyei első osztályú labdarúgóink két idegenbeli vesztes mérkőzést
követően hazai pályán fogadták a Vértesszőlős együttesét. A koronavírus miatti intézkedések zárt kapus találkozót írtak elő, így üres lelátók
előtt játszották le a meccset. Focistáink a meccs elején bíztató játékkal
rukkoltak elő, kiegyenlített küzdelmet folytatott a két gárda, helyenként a mieink tudtak felülkerekedni a vendégeken. Stabil védekezésből
igyekezett együttesünk elsősorban a széleken indított akciókkal eredményes lenni, de hiába voltak helyzeteink, azok befejezése már nem
valósult meg. Egy rövidzárlatnak köszönhetően tulajdonképpen egy
perc alatt eldőlt a mérkőzés sorsa, majd a második játékrészben mentálisan összeomlott a társaság. Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 1:4.

Ekkor még senki nem tudta biztosan, folytatódik-e a bajnoki szezon, de
a járványhelyzet intézkedései hamarosan teljesen bezárták a labdarúgópályát. Sem edzésekre, sem pedig mérkőzések lebonyolítására nem
volt mód, egy idő után a bajnokságot is befejezettnek nyilvánította
a labdarúgó szövetség. Leginkább a fiatal korosztály viselte nehezen az
elzártságot, legtöbbjük életvitelszerűen sportol, számukra komoly hiányérzetet jelentett a sportnélküli lét. Az edzők és szakvezetők igyekeztek
az online keretek kihasználásával foglalkoztatni a focistákat, de valljuk
be, ez nem helyettesítheti a közösségi tereket. Születtek is szép számmal
videófelvételek, melyekkel kitartásra bíztatták egymást labdarúgóink.
Május elején a Magyar Labdarúgó Szövetség is meghozta döntéseit
a könnyítések bevezetésének hatására. A bajnokságokat lezárták, a labdarúgópályákat pedig ismét kinyitották a sportolni vágyók számára. A

bábolnai labdarúgás jelenlegi helyzetéről Tornyos Ferenc szakosztályvezető
tájékoztatta lapunkat. Eleinte inkább a tömegsport jellegű edzéseket
engedték az érvényben lévő egészségügyi előírások betartásával, így
kinyithatott a BSE sporttelepe is. A megyei bajnokság végeredményéről
a szakosztályvezető elmondta, minden csapat az utolsó mérkőzése utáni
helyezést tudhatja magáénak. Az első helyezett – amennyiben szeretne
egy osztállyal feljebb kerülni és megfelel a licensz követelményeknek –
nevezhet az NB III-ba, viszont nincs kieső az osztályból. A bábolnai felnőtt
együttes a tavaszt az ötödik helyről kezdte, viszont a kilencediken zárta, ami
csalódás a szakvezetésnek és a szurkolóknak egyaránt. Az utánpótlás csapatok jórészt a középmezőnyben zártak, ami szintén nem adhat okot az elégedettségre, de talán bizakodva nézhetnek a jövő elé. Annál is inkább, miután
a járványhelyzet intézkedéseinek fokozatos enyhítésével már elkezdhették
az edzéseket. Óriási lelkesedéssel vágtak bele a munkába, ottjártunkkor
szakadó esőben sem vonultak az öltözőbe, kitartóan hajtották végre az
edzőik által kirótt feladatokat. A lányok is hatalmas elánnal treníroztak,
talán ők a járványhelyzet legnagyobb vesztesei Bábolnán a sportéletben.
Az U15-ösök versenyében hét pont előnnyel vezették csoportjukat, és
minden valószínűség szerint éremmel zárhatták volna a szezont.

Minden sportszerető ember komoly várakozással tekint az elkövetkezendők elé, különös tekintettel a bábolnai felnőtt és utánpótlás
labdarúgás jövőjét illetően. Több találgatás szintű információ is életre
kelt, melyek tartalmáról remélhetőleg az augusztusi, vagy szeptemberi
szezonkezdést követően már konkrét tényekkel szolgálhatunk.
www.btv.hu
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Beindult a díjugrató versenyszezon
Az egészségügyi korlátozások csökkentésével a szabadtéri díjugrató versenyszezon is kezdetét vette.
Bábolnán már május utolsó hétvégéjén rendeztek megmérettetést,
akkor még zárt kapuk mögött. Az első, közönség számára is nyitott
országos minősítő versenyre június első hétvégéjén került sor.
„Ahogy megállították a világot, a lovassport is megállt” –
mondta Szotyori Nagy Kristóf, a díjugrató szakág elnöke, aki
szinte már hazajár Bábolnára, hiszen a Ménesbirtok pályája az
egyik legjobb hazai versenyhelyszín, a szakág gyakran látogat
a településre. Március első hétvégéjén megrendezték első megmérettetésüket, de azt követően közel három hónapos megállásra kényszerültek. A díjugratók alig várták a lehetőséget, hogy
újra versenyezhessenek, a szakág pedig amint lehetett, nyitotta
a megmérettetéseket. Egy-egy hétvégén párhuzamosan is zajlottak az országos bajnoki fordulók, több helyszín is rendelkezésre
állt, így a különböző régiók lovasai kiválaszthatták a hozzájuk legmegfelelőbb helyszíneket. A hosszú kényszerszünet visszavetette
a versenyzőket a felkészülés minőségében, ami a bábolnai pályán
még valamelyest tükröződött, de már mindenki számára adottak
a lehetőségek a felzárkózásra. Július közepén ugyanis grand prix

versenyt rendeznek Bábolnán, melyre az egész hazai díjugrató
társadalom komolyan készül. Szerencsére komoly bázissal rendelkezik a hazai díjugrató sport, nagyon sok fiatal, kezdő versenyző
próbálja ki magát, mely után már csak kitartásra és türelemre van
szükség ahhoz, hogy az idők folyamán feljebb, magasabb szintű
versenyszámokban indulhassanak.
Elnök úr lapunk számára azt is elmondta, hogy több, mint ezer
licensszel rendelkező sportolót tartanak nyilván a szakágban. Dícsérettel illette a Ménesbirok rendező csapatát, mely előrevetíti a következő, mind magasabb szintű versenyek megrendezését Bábolnán
A bábolnai országos minősítőn minden szintű díjugrató megtalálhatta a tudásának és felkészültségének megfelelő versenyszámot. Minden rendezvényükön a hagyományos számok mellett
beépítenek show-jellegű produkciókat is, melyek szórakoztatóak
és egyben újfajta kihívást is jelentenek a résztvevőknek, illetve
a közönségnek egyaránt. Bábolnán a staféta nyújtotta ezt az
élményt, melyben maga a szakági elnök is aktívan részt vett. A
csúcsversenyszám ezúttal 140 cm-en zajlott, melyen kevesen
mérettették meg magukat, de az indulók mindenképpen a hazai
díjugrató sport élvonalát képezték.

Szezonnyitó a lovastusa szakágban
A lovastusa, vagy megszokottabb nevén military szakág
is megkezdte a versenyszezont. Az első megmérettetést
éppen Bábolnán tudták lebonyolítani a járványhelyzet
miatti korlátozások feloldását követően. A Ménesbirtok
jól felkészített helyszínei ismét kitűnő terepet biztosítottak lovak és lovasok számára egyaránt.

A Nemzeti Ménesbirtok is valamelyest kénytelen volt átírni tervezett versenynaptárát, de Haál Gábor igazgatónak nincs oka
panaszra. A díjugratók után a military szakág versenyzői is birtokba
vették a területet. A szezonban egyébként háromszor látogatnak
a szakág legjobbjai Bábolnára, melyek koronájaként itt rendezik
a magyar bajnoki döntőt is. A versenyhelyszínek adottságairól
az igazgató elmondta, a díjlovas és díjugrató pálya egyértelmű,
míg a terepversenyek helyszínét is folyamatosan építik, fejlesztik.
Jelenleg még keményebb a talaja a legoptimálisabbhoz képest,
de hazai viszonylatban talán a legjobbnak nevezhető. Célként
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tűzték ki, hogy nemzetközi szintű pályát hoznak létre, melynek az
alapvető tervezete, ötlete már megvan, a megvalósításon pedig
dolgoznak azért, hogy a legmagasabb szintű igényeknek is eleget
tudjanak tenni. Ezúttal jelentős számú osztrák versenyző is részt
vett a megmérettetésen, ami már picit előrevetítheti a Ménesbirtok nemzetközi lehetőségeit. Az igazgató beszélgetésünk során
kiemelte, immár évek óta nevelgetik saját versenyzőjüket, Bertók
Mátyást, aki ígéretes, szorgalmas, nagy munkabírású lovas, emellett pedig sokoldalú versenyző. Díjugratásban és lovastusában
is szépen halad felfelé a ranglétrán, minden adottsága megvan
ahhoz, hogy előbb-utóbb a legjobbak közé abszolválja magát.
A szezonnyitó versenyen elértük Bakonyi Imrét, a lovastusa
szakág elnökét, aki lapunknak elmondta, már-már attól tartottak,
hogy a járványhelyzet miatt nem tudnak versenyeket rendezni.
Az első tervezett alagi megmérettetés el is maradt, de az enyhítések meghozták számukra is a várva-várt kezdetet. Egyénileg
képesek voltak ugyan felkészülni a lovasok, de a rendkívül fontos
edzőtáborokat nem tudták megtartani. Aztán olyan versenynaptárt állítottak össze, melyben két-három hetente találkozhatnak
a szakág versenyzői, így felgyorsul az a folyamat, amit a veszélyhelyzet lelassított. A bábolnai szezonnyitón több, mint 140 induló
volt, a kezdő kategóriától a legmagasabb szintű versenyzők is
fontosnak tartották a részvételt. Elnök úr is kiemelte a mintegy 40
osztrák lovas jelenlétét, ami egy hosszabb távú, oda-vissza alapon
működő versenyszezonban kiteljesedő kapcsolat kezdetét is
jelentheti. A verseny színvonalával is elégedett volt Bakonyi Imre,
aki beszélt arról is, milyen jelentőséggel bír a más szakágakból
„átlátogató” lovasok jelenléte. Elmondta, hogy négy évvel ezelőtt
vezettek be egy alsó kategóriát, melynek eleinte alig voltak résztvevői. Most körülbelül 35 induló volt a versenyszámban, amely
azoknak való, akik szeretnék kipróbálni a lovastusát.
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Közösségi munkával a focipálya szépüléséért
A bábolnai labdarúgópályát a járványhelyzet kifejezetten
megkíméltté tette, a gyep és a pálya talaja is kitűnő állapotba került a gondozás minőségének köszönhetően. A
sportkör vezetői a javítási, karbantartási munkákra egy kis
segítséget kértek sportolóiktól. Június 1-jén néhány focista
és szakvezető festette a pályát körülölelő korlátokat.
A szombati akcióban Zsidi Sándor, a Bábolnai Sportegyesület
elnöke is tevékenyen kivette részét, a küzdőtereket körülölelő
vaskorlátok festését végezte sporttársaival. Lapunk számára
elmondta, TAO pályázatból sikerült kiépíteni és felújítani a pályát
körülvevő korlátokat. Az időközbeni árváltozások miatt a festésre már nem maradt finanszírozás, ezért az összefogás erejében bízva közösségi munkára hívták a sportolókat, edzőket

és szakvezetőket. Emellett új, alumíniumból készült kapuk
kerültek a pályára, melyek egyszerűen kiszerelhetőek, ezáltal
a gépi fűnyírás gyorsabbá válik.
A BSE elnöke beszélgetésünk során kiemelte a labdarúgópálya kitűnő állapotát is, mely jórészt annak köszönhető, hogy azt
nem használták. Ez az időszak alkalmat adott arra, hogy a gyep
állapotát javítsák. Megfelelő időben tudtak műtrágyázni, és
folyamatosan öntözni. Gyécsek Károly és Tornyos Ferenc folyamatos karbantartási munkáinak köszönhetően a centerpálya
ideális talajt nyert, az edzőpálya pedig alkalmassá vált arra, hogy
mérkőzések lebonyolításához hitelesítsék azt. A pályakarbantartói munkát a fúrt kút és a meglévő fix öntözőrendszer mellett
két mobil, automata öntözőkocsi is segíti.

Teke – lezárult a bajnoki szezon, elkezdődtek az edzések
NB I-es tekézőink március 7-én az újonc
Sárvár együttesét fogadták. Az ellenfél
a középmezőny stabil csapatává nőtte ki
magát, legényeinknek viszont minden
egyes mérkőzés megnyerése fontos
lehet a kiesés elkerülése érdekében. A
Sárvár elleni első sor bábolnai dobói még
520-530 fa körüli teljesítményükkel jónak
tűnhettek, de ellenfeleik egyikének 600
fa feletti eredménye már előre vetítette
a vendégek esélyeit. Aztán becsúszott egy
500 fa alatti teljesítmény, illetve a többiek is
éppen, hogy megdobták az 500 fát, amivel
jelentős különbség alakult ki a két együttes
között. Mindössze egyetlen csapatpontot
szereztek tekéseink, valamint ütött fák
tekintetében is jelentősen alulmaradtak.
Bábolna SE – Sárvári Kinizsi 1:7, ifi 1:3.
Aztán a járványhelyzet miatt megállt
a bajnokság, bezártak a pályák, sem

edzéseket, sem pedig mérkőzéseket
nem lehetett lebonyolítani. Kezdetben
senki nem tudta, milyen hosszú lesz
a kényszerszünet, illetve mi lesz a bajnokságok sorsa, de május közepére az
országos tekeszövetség vezetése a nemzetközi szövetség iránymutatásai alapján
döntést hozott a bajnoki szezon lezárásáról. A sportágban előzőleg kikérték az
egyesületek véleményét is, mely alapján
a különböző szintű bajnokságokban
kihirdették a végeredményt.
Skuba Istántól, a Bábolna SE Tekeszakosztályának vezetőjétől informálódtunk a történtekről, aki lapunk számára
elmondta, a bajnokságok lezárásával nem
hirdettek végeredményt. Ez azt jelenti,
hogy nincsenek helyezettek, egyúttal feljutók és kiesők sem lesznek. A következő
versenyszezont a korábbi bajnoki sorsolás

szerint bonyolítják majd le. A Bábolna SE
tekecsapata az utolsó fordulók előtt a kieső
helyek egyikét foglalta el, de bíztak az
utolsó néhány mérkőzés nyújtotta lehetőségekben. Skuba István szerette volna,
ha valódi küzdelmekben dől el a bajnoki
helyezések sorsa, úgy látja, komoly esélyük
volt a bennmaradásra. Ez most mérkőzések
nélkül megtörtént, ám egyelőre borúsan
látja a folytatást. Korábban is sokat panaszkodott a játékosok edzésmunkájára, de
a már feloldott járványügyi korlátozások ellenére sem tapasztalja a bábolnai
tekézők aktivitását. Úgy gondolta, amint
kinyit a tekepálya, játékosai kiéhezve
veszik birtokba a teret, de ez nem így
történt. Bízik abban, hogy a nyár mindenki
számára elhozza az átgondolás időszakát
és újult erővel vághatnak a bajnoki szezon
elé megfelelő felkészüléssel a háttérben.
www.btv.hu
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„Ha itt a nyár, ugye komám, a szív a víznek szalutál..”
A veszélyhelyzet megszűnésével a tavak
partján is ismét fellendülhetett az élet.

a versenyek megrendezését, nem is volt
kérdés, hogy először a legkisebb pecásokat
csábítják ki a vízpartra. A 24 lelkes kishorgászt még a szeles időjárás viszontagságai
sem tántorították el a két korosztályban
megrendezett versenyen való részvételtől.

Az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület június
21-én a gyermekeket szólította meg egy jó
hangulatú horgász megmérettetés keretében.
A csendes, ám izgalmakban nem szűkölködő
sportág egyre népszerűbb a fiatalabb korosztályok körében is, akik a szüleik tanítása mellett az
iskolai horgászszakkörön is bővíthetik tudásukat.

A gyermekek megmérettetésén természetesen más szabályok érvényesültek, mint a felnőtt
horgászok esetében: a halak súlya mellett
a darabszám is pontokat érhetett, hiszen
legtöbbször kisebb halakat sikerült kifogni. A
kicsik a horgászat minden csínját-bínját elsajátították már és egyedül is remekül boldogultak,
miközben szüleik és hozzátartozóik a háttérből
szurkoltak nekik. A legügyesebbeket díjazták is,
a kupákat és az értékes nyereményeket a helyi
egyesület mellett a Magyar Országos Horgász
Szövetség finanszírozta.

Berkes István egyesületi elnök lapunknak
elmondta, hogy miután újra engedélyezték

A két kategória versenyzői közül a kisebbek megmérettetését Körmendi Luca nyerte,

másodikként Farkas Máté végzett, a harmadik
helyet pedig Angyal Levente szerezte meg. A
nagyobbaknál is egy ifjú hölgy, Angyal Jázmin
lett a legjobb, a második helyet Határ Gergő
szerezte meg, harmadik helyért járó díjakat
pedig Belső Gergő vihette haza.

A tópart a jó idő beköszöntével szinte sosem
lesz üres a nyár folyamán sem. A horgászegyesület júliusban ismét megrendezi a népszerű
24 órás versenyét, illetve az elmaradtak pótlására ősszel is terveznek egy megmérettetést.

Úton a sikerek felé – Varga Ákos, Bábolna gokart versenyzője nemzetközi és hazai versenyken
Bábolna gokart versenyzője, a 10 éves
Varga Ákos idén januárban az önkormányzat támogatásának köszönhetően
megkapta ugyan a professzionális gépet,
de a versenyszezont a járványhelyzet miatt
nem tudta elkezdeni. Kevés lehetősége
adódott a gyakorlásra, valódi felkészülésre
sem volt módja. Az első versenyt már alig
várták, melyre Dunaszerdahelyen, a Szlovákia Ring gokart pályáján került sor.

a másodikban viszont már egy agresszívabb stílus tükröződött Ákos
versenyzésén. Az esős futamon gokartja pillanatnyi hibája miatt
csupán a mezőny végéről tudott elrajtolni, de öt ellenfelét is megelőzve
végül az előkelő negyedik helyen fejezte be a versenyt. Versenyzőnk
érdemeit emeli, hogy egy-egy futamban egyszerre három kategória
versenyzői is futottak, ami jelentősen nehezítette a résztvevők dolgát.

Hűvös, szeles, esős időjárás fogadta a nemzetközi verseny résztvevőit, de ahogy
ottjártamban tapasztaltam, a versenyzőket és a szerelőket cseppet sem zavarták
a kellemetlen körülmények. Mindenki tette
a dolgát, mely egyébként picit hasonlít a forma egyes autóversenyek
működésére. A külső szemlélő számára kaotikusnak tűnő állapotok ellenére Ákos és édesapja, Zoltán cseppet sem voltak megilletődve, azonnal
tudtak reagálni a szervezők generálta folyamatos változtatásokra.

Varga Zoltán, Ákos édesapja, aki egyben szerelője is, elégedett
volt fia teljesítményével. Mint mondta, gyakran a felnőttek számára
is nehezen volt követhető a szervezők által kialakított helyzet, de
a csapat jól dolgozott, így eredményes versenyzést tudhatnak maguk
mögött. A futamok előtt mindössze annyi taktikai tanáccsal látta el
fiát, hogy még ha erősebb, más kategóriájú gokart megy is előtte, és
lehetősége van megelőzni, tegye meg. Ákos a feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, a gép is jól működött, ami már a következő
versenyekre történő felkészülést vetíti előre. A Willisits team, mint
csapat is megelégedéssel nyilatkozott versenyzőjük teljesítményéről.
Ők a forma egyhez hasonlóan rögzítik és elemzik a telemetriai adatokat, melyek szerint Ákos kitűnően fejlődik. A kanyarokban nagyon jó,
talán még a pálya állapotváltozásaihoz kell jobban alkalmazkodnia.

Már az időmérő futamokon látszott, hogy Ákos semmiben nincs
lemaradva ellenfeleihez képest, jó rajtpozíciókat sikerült kiharcolnia, de mindenképpen bele kell szoknia a versenyzés hangulatába,
versenyrutinra van szüksége. Két futamon indult Bábolna gokartosa. Az elsőben még látszott az ismerkedés, helykeresés állapota,

A közeljövőben öt nemzetközi versenyre készülnek, a szlovák bajnokság öt futamában vesznek részt. Ezenkívül lapzártánkkor érkezett az
újabb jó hír, hogy a magyar Gokart Talent Cup-ban is elindítják kategóriájukat, így már Magyarországon rendezett futamokon is tudnak indulni.
Kecskeméten, Gyöngyösön és Máriapócson lesz a bajnokság öt futama.
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