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„…1956 októberének legfontosabb
érzése az egység volt…”
A nyugati világhoz küldött utolsó rádiós segélyhívást
hallotta meg először a bábolnai közösség az október
22-én megtartott megemlékezésen, mely 1956 őszének
forradalmi eseményei előtt tisztelgett. A járványhelyzet
ellenére a városvezetés úgy döntött, hogy nem felejti
el hőseit, és méltó módon, közösségben állít emléket
magyar történelmünk ezen időszakának.

64 esztendő távlatából tekintünk vissza egy olyan időszakra,
amikor a magyar nép a leginkább vágyta a szabadságot és a
függetlenséget, és kész volt életét is áldozni érte. A haza elszánt
szeretetéről énekelt a nagyigmándi Janovszki Csenge, majd Gál
László, Latinovits-díjas szavaló 1956 mivoltáról szavalt Nagy
Tamás gitárkísérete mellett.

1956-ot, a forradalmi időket idézték a jelenlévők, azokat a szabadságharcosokat, akik a legtisztább szándékkal 1956. október
23-át a magyar történelem egyik legnagyobb napjává avatták.
A megemlékezésre érkezők elénekelték nemzeti imádságunkat,
a Himnuszt, majd Hajnal Dóra, az eseményt szervező Bábolna
Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont megbízott vezetője
köszöntötte a résztvevőket. A helyi városvezető mellett tiszteletét
tette a bábolnai ünnepségen Popovics György megyei közgyűlési
elnök, valamint dr. Veres Zoltán megyei jegyző is. Az 56-osok
előtt tisztelgő rendezvényen megjelent Bacsárdi József bábolnai
jegyző és több hivatali munkatárs. Jelen volt Zsidi Sándor
alpolgármester, valamint a képviselő-testület tagjai is fontosnak
tartották a megemlékezést. Az ’56-os emlékmű előtt felsorakoztak
a helyi intézmények és civil szervezetek, cégek vezetői, és a jelenlévők közt köszönthették az egyházi méltóságokat: Milus Ferenc
katolikus plébánost és Sági Endre református lelkészt is.
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A zenei produkciókat dr. Horváth Klára polgármester érzelmekre
ható ünnepi beszéde követte. Mint fogalmazott, „az 1956-os
forradalom és szabadságharc felidézése kivételes, hiszen közös
közelmúltunkat idézzük ilyenkor. Családjaink, rokonaink, szüleink, nagyszüleink, vagy éppen saját magunk személyes története.
Sokunknak vannak ott és akkor, a valóságban megélt élményei
az 56-os eseményekről. Sokunk számára pedig a családi, baráti
beszélgetések során oly sokszor hallott történetek váltak már saját
emlékezetünk részévé. Ezt hívjuk kollektív emlékezetnek. Amikor
a sok különböző, egyéni történet összeforr, összeér egy közös,
mindmáig ható, elsöprő érzelmű erejű emlékké. Olyan kollektív
tudássá, mely noha a közösségünk számára részleteiben mást és
mást jelenthet, de mégis együtt tudunk kapcsolódni saját múltunkhoz. Ezt tesszük a mai napon is, ünneplő és emlékező közösségünk
körében. Idézzük fel együtt közösen múltunkat, kapcsolódjunk
együtt az akkor történtekhez, emlékezzünk együtt azokra a fiúkra
és leányokra, idősökre és fiatalokra egyaránt, azokra a hősökre,
akik 64 évvel ezelőtt, október 23-án félelmet nem ismerve mertek
együtt kiállni, és nemet mondani az elnyomásra egy jobb, egy
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más, egy szabad világ reményében. Fájdalmas történet az övék,
mert erőnek erejével eltiporták forradalmukat, ugyanakkor egyben
felemelő is, mert pártállástól és hovatartozástól függetlenül az egész
ország megmozdult, és összefogott a zsarnokság ellen. 64 évvel
ezelőtt valami visszavonhatatlanul megváltozott Magyarországon.
És hiába kellett még több mint 30 évet várni a szabadságra,
1956 októberének legfontosabb érzése az egység volt, a nemzet
egysége, mely akkor mindennél erősebb volt….”
A polgármester arra szólította fel a jelenlévőket beszédében,
hogy 1956 történéseit meséljük el a fiataloknak, a következő
nemzedékeknek, hogy közös múltunk továbbra is egységbe
kovácsoljon bennünket.
Az ünnepi beszédet követően Janovszki Csenge népdalénekes
az 1956 – Aki magyar című rockoperából énekelt részletet, mely
dal és annak lebilincselő előadásmódja elképzelhetővé, láthatóvá és érezhetővé tette a szabadságért küzdő 56-os fiatalokban
lobogó lángot. Gál László Zas Lóránt: Novemberben című versét
szavalta, emelkedetté téve az emlékezés pillanatait.

Az ’56-os emlékműnél koszorúzással zárult az esemény. Az
emlékezők sorában elsőként dr. Horváth Klára polgármester
és Zsidi Sándor alpolgármester helyezték el az önkormányzat
koszorúját. Koszorúzott továbbá: a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat, Bábolnai Római Katolikus Plébánia, a Bana-Bábolna Református Egyházközség, a Bábolnai Általános Iskola, a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner
Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium, Rákóczi Szövetség, az
IKR Agrár Kft., a Vöröskereszt bábolnai szervezete, a helyi Gyök, a
Fidesz bábolnai szervezete, valamint a Bábolna Városi Könyvtár
Művelődési és Sportközpont képviselete.
A megemlékezés a régi temetőben található kopjafánál folytatódott, ahol koszorúzással rótták le tiszteletüket a jelenlévők. Az
ünnepség zárásaként a bábolnai közösség a Szózatot énekelte.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett
megemlékezést a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat,
valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő szervezete is támogatta.

Önkormányzati híradó
Személyesen csupán a képviselők voltak jelen a szeptember 24-ei ülésen, az intézményvezetők internetes kapcsolattal figyelhették a napirendi pontok menetét. A testület
érdemi munkáját a rendőri beavatkozásokról szóló beszámolóval kezdte, melyből kiderült, hogy június és július
hónapokban mintegy 1 millió 500 ezer forint közlekedési
szabálysértési bírságot szabtak ki településünkön.
A képviselőknek érkezett tájékoztató szerint éjszakai járatvonallal
teljesíti a szemétszállítást a Győri Hulladékgazdálkodási Kft. a
közlekedés tehermentesítése érdekében. Ebben a kérdésben az
önkormányzat nem foglalhat állást, a cég a műszakváltásról saját
jogkörében döntött. Elhangzott a két ülés között történt beszámoló, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés
is. A napirendi pontokat nem érintő bizottsági döntések közt
szerepelt egy kérelem az Életfán való megjelenítésre. Ezt azért
utasította el a testület, mert a város megfogalmazott rendeletével
ellentétben a kérelmező születésekor nem volt bábolnai lakos.
Foglalkozott a testület a Bábolnai Sportegyesület támogatásával, a 2020-as évben 4 millió forintot különítettek el az egyesület sportcéljaira. Biztosította a grémium a bábolnai lovasiskola
számára a teremhasználat lehetőségét, amit térítésmentesen
vehetnek igénybe a december 12-ei szalagavató ünnepségükhöz.
Döntöttek továbbá a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról, a költségvetési főösszeg: 2 milliárd 205 millió 928 ezer forintra
változott, a harmadik negyedévi zárással októberben foglalkoztak
ismét. Dr. Horváth Klára polgármester tájékoztatása szerint a város
pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, meghatározott pénzeszközök
rendelkezésre állnak az intézmények és a város működéséhez, a
konzervatív, racionális gazdálkodásnak köszönhetően tartalék is
biztosított, a város pénzügye rendezett. A szeptember 15-ei adóbefizetési kötelezettségeiket is teljesítették a magánszemélyek és
a cégek is. A jogszabályváltozásnak köszönhetően a társaságok
mérlegadatai szeptember 30-ai határidővel futhattak be.
Az ülés folytatásában az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotásáról volt szó, illetve
elfogadták a belső ellenőr jelentését is. A korábban megalkotott
rendelet a civil szervezetek támogatását foglalta keretbe, ennek

kiegészítését kérte a jelentés, melynek eleget tett a grémium
döntésével. A képviselő-testület civil szervezetek beszámolóit is
meghallgatta, így a Cseperedők Néptáncegyesület, az Ölbő-tavi
Aranyhal Horgászegyesület, a Mérföldkő Turisztikai Egyesület, valamint a Borbarátok Egyesülete. Beszámolt tevékenységéről az Ács
Önkormányzati Tűzoltóság képviseletében Keresztes József tűzoltóparancsnok, aki az adatok kiegészítésével is eleget tett beszámolói kötelezettségének. A Bábolnai Önkéntes Tűzoltóegyesület is
beszámolt a grémium előtt, a 2019. évi munkájuk vonatkozásában.
A folytatásban a Bábolna Városgazda Kft. törzstőkéjét emelték
fel 35 millió forinttal annak érdekében, hogy a folyamatban lévő
kifizetéseket teljesíteni tudja az önkormányzat. Elhangzott az
ülésen, hogy szeptemberben a strandfürdő bezárt egy rövid időre
vezető hiányában. A létesítmény működőképessége megoldott
és vitathatatlan, ebben az időben azonban a korábbi vezető által
elmulasztott szabályzatok pótlása volt a célfeladat. A vezetői álláshelyre kiírt pályázatra több pályázat érkezett, szeptemberben a
városvezetés a probléma megoldására fókuszált.
Indul az újabb európai uniós pályázati ciklus, ezért a város
megkezdte az Integrált Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát a
település egészére nézve. A következő hét évben megvalósítandó
tervek, fejlesztési elképzelések megvitatása a lakosság véleménye
alapján fogalmazódik majd meg, társadalmasítják ezt a kérdéskört
azért, hogy az új stratégia elkészültével a lakosság megelégedésére váló projektek szülessenek a pályázatok indulásakor.
Módosult a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
alapító okirata a Kincstár kérésére, majd csatlakoztak döntésükkel a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, tehetséges diákok tanulási esélyeit segítő Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.
Egyebek napirendi pontban a Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása került szóba, miután két település esetében
változott a polgármester személye. A grémium döntött arról is,
hogy a Szabadidőpark mögötti területet rendbe teszi (kaszálja
és bozótirtást végez) a város. Egy bábolnai vállalkozó árajánlatát
fogadták el erre nézve. Ezt követően a képviselők állást foglaltak
arról, hogy a Köves János út, illetve a Sport utca kapcsolódását
a magántulajdonban lévő területhez kiigazítja, döntésével a
www.btv.hu
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grémium mintegy 300 négyzetméter területet ad át annak érdekében, hogy az ingatlanterület tulajdonjoga rendeződhessen.
Az ülés zárásában lakossági kérelem alapján előrevetítette
a grémium a Rózsaerdei út feletti árok tisztítását, zöldterület
karbantartását is.
A képviselő-testület a fürdő üzemeltetőjének beszámolóját
is meghallgatta. Dr. Horváth Klára polgármester kitért arra is,
hogy az Idősek napja és a Városünnep is elmaradt, de a szépkorú
lakosságot egy képeslappal köszöntötték a jeles napon.
Október 6-án rendkívüli testületi ülésen találkoztak egymással a képviselők. Egyetlen, de annál fontosabb témaként a
Bábolnai Strand és Termálfürdő működésével foglalkoztak. Szeptember 3-án zárt be a fürdő, majd az önkormányzat pályázatot írt
ki a vezetői és a műszaki vezető álláshelyekre. Dr. Horváth Klára
polgármester elmondta, hogy a pályázatra sokan jelentkeztek.
Miután a fürdő a téli üzemeltetési szezonban mintegy 3-400
fő befogadására alkalmas, ebből fakadóan a törvény a pályázó
végzettségével is megengedőbb. A testület a jogszabályi feltételek szerint jelentette meg az álláshelyeket, melyben nemcsak
a műszaki ismeretek és vezetői tapasztalatok, hanem a gyógy- és
termálvizekkel kapcsolatos tudás is elvárásként szerepelt. Vojtkó
Tibor pályázó 2018. január és 2019. november között a Sárvári
Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója volt, tapasztalt vezető.
Ugyan jelentkezett egy fürdőüzemeltetésben jártas cég is, amely
egy éves, határozott idejű szerződéssel átvette volna a bábolnai termál üzemeltetését. A városvezetők ezt a lehetőséget is
hosszasan taglalták a legjobb megoldás érdekében. Ekkor tették
le voksukat Vojtkó Tibor mellett, aki október 7-én állt munkába
igazgatóként a Bábolna Strand és Termálfürdő munkaszervezetében. Azóta a műszaki vezetőt is megtalálták, aki korábban a kormányhivatalban hatósági vízmintavétellel foglalkozott. A hiányos
szabályzatok pótlása is folyamatban van, hogy előkészíthessék a
fürdőt a nyitásra. A jelentkező cégtől az önkormányzat vezetése
további együttműködést remélt, velük tanácsadói szerződést
kötnének, az erre irányuló tárgyalásokat is megkezdték. A fürdő
nyitásának időpontját még nem tették közzé.
Október 29-én is számottevő kérdésekben hozta meg döntéseit a képviselő-testület. Varga Mihály pénzügyminiszter törvényjavaslata alapján az önkormányzatok tekintetében változnak
bizonyos adózási bevételek. A gépjárműadó már korábban átkerült az állami vagyonba, de a beszedést még az önkormányzat
végezte. A törvényjavaslat módosítását követően január elsejétől
a beszedési jogtól is elesik a város önkormányzata, a gépjárműadó
beszedése a NAV jogkörébe kerül át. A módosítás az iparűzési adó
vonatkozásában is érvényes lesz, a gépjárműadóhoz hasonló
módon 2020. január 1-től ezt az adót is a NAV fogja beszedni.
Döntést hoztak a képviselők: a városi rendezvények megtartásától tartózkodik a település, így nem lesz adózók fogadása,
óvodai Katalin-bál és városi karácsonyi ünnepség sem. Az adventi
éneklésekre sor kerülhet szabad téren, amennyiben novemberben
nem lesznek további központi szigorítások. November 25-én közmeghallgatásra készül a városvezetés, mely alkalom kiváló lehet a
hiteles városi hírek és információk begyűjtésére is, a legfontosabb
városi ügyek mindenképp górcső alá kerülnek, és számos kérdést
megválaszolnak az illetékesek, valamint a szakhatóságok képviselői. Ezen az eseményen az ajándék városi naptárt is kiosztják.
A két ülés között történt események, lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés és a bizottságok által hozott döntések megvitatásával kezdődött az ülés. Fontos kérdéskör volt a bábolnai járóbeteg szakellátás témaköre. Törvényi változás történt: a Kormány
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beterjesztette az Országgyűlés elé az egészségügyi ellátási rendszerre vonatkozó új javaslatot, amit azóta el is fogadtak. Ebben
egyértelműen döntöttek az orvosi bérek megemeléséről, valamint
a hálapénz megszűntetéséről. Az állami és a magánszektor szétválasztását is keretbe foglalja a törvénymódosítás, az orvosok egy
része magánszektorban, másik része az állami szektorban folytatja
munkáját, emiatt kétségessé vált, hogy jövő januártól Bábolnán a
szakellátások működhetnek-e. A Bábolnai Televízió munkatársai
Nagy Lehel Csaba igazgató-főorvossal készítettek interjút, ezt az
összeállítást vetítették a testületi ülésen tájékoztatás gyanánt.
(Lapunkban ezzel a témával kiemelten foglalkozunk.) Az információ és összeállítás a város internetes fórumain is megtalálható.
Sor került az Egészségügyi Alapellátások beszámolójára, megtették beszámolójukat a háziorvosok, gyermekorvos, védőnő, a
háziorvosok és fogorvosi ügyeletek, a gyógyszertár és a Bábolnai
Mentőállomás, valamint a Vöröskereszt bábolnai szervezete is. A
beszámolók elfogadását követően, az ötödik napirendi pontban
a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont vezetői
álláshelyére érkezett pályázatok ügyében döntöttek. Négy
pályázó közül a komáromi illetőségű Hajnal Dórát választotta
a képviselő-testület, aki november elsejétől tölti be a posztot a
Munka Törvénykönyve szerinti besorolással.
A folytatásban a hatodik és hetedik napirendben 2021. évre
vonatkozóan a közterületek fenntartására, a város zöld felületeinek karbantartására, virágosításra, fák és bokrok metszésére
kértek be árajánlatokat, a nyilvános pályázat beadási határidejeként november 30-át szabták meg. Meghirdették a Csónakház,
faház és teniszpálya bérletére szóló pályázatot is. Korábban
ezeket a létesítményeket az AXXO Zrt. üzemeltette, miután lejár
december 31-én a bérleti szerződés, ezért új, nyílt pályázat indul
útjára november 30-ai határidővel.
Új szervezet: a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület
alakult városunkban, a szervezet kérelme is terítékre került. Az
átalakulás folyamatának előzménye, hogy a korábbi polgárőr
egyesület nem kívánt megújulni, a civil szervezet új tagok felvételétől is elzárkózott, pénzügyi elszámolási kötelezettségeit sem
teljesítette az önkormányzat felé. Új polgárőr egyesület szerveződött az elutasított tagokból, a régi egyesület pedig megszűntette tevékenységét Bábolnán, a különböző támogatásokból
megszerzett vagyonukat pedig a Tárkányi Polgárőrséghez vitték
át, ahol folytatják tevékenységüket. A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület több mint tíz fővel alakult meg, céljuk a
megújulás. Társadalmi szerepvállalásuk azt is szolgálja, hogy
Bábolna biztonságos és élhető kisváros legyen. Az átpártoló polgárőrök és Sáhó András vezető hosszú éveken át tartó munkáját
megköszönte dr. Horváth Klára polgármester és a képviselő-testület. Ezt követően rátermettségét bárki bizonyíthatja az újonnan
alakult szervezetben, mely nyitott az új tagok iránt.
Egyebek napirendi pontban határozatot módosítottak a Kincstár kérésére egy intézményvezetői kinevezés esetében, valamint
Energia-tendert folytattak le az önkormányzati intézményekre
vonatkozóan. Ez utóbbitól mintegy egymillió forint összegű
megtakarítást remél a város.
A járványhelyzetre kitérve is tájékoztatott a városvezető, aki
felhívta a figyelmet a maszkhasználat fontosságára, az egészség
megóvása érdekében pedig arra kérte és kéri a városlakókat, hogy
kerüljék a zsúfolt helyeket, lehetőleg mérsékeljék, csökkentsék
a kontakt-lehetőségeket, és elővigyázatos szemlélettel és magatartással vigyázzanak magukra és egymásra.
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Változott a hulladékszállítás rendje
A bábolnai lakosok már megtapasztalhatták, hogy több, mint egy
hónapja, azaz október 5-től a GYHG
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a hulladékgyűjtés időpontját megváltoztatta. Erről a legtöbb
internetes felületen értesülhettek az
itt élők, de kihasználva a nyomtatott,
kézzelfogható lehetőséget, lapunkban is közreadjuk a változást.
A háztartásokban keletkezett hulladékot,
vagyis a bio- és maradék hulladékot tartalmazó kukákat a közlekedés tehermentesítése érdekében éjszakai műszakban

szállítják el. A szolgáltató kéri, hogy az
ürítésre szánt hulladékgyűjtő edényeket
járatnapon este 7 óráig járatútvonalon, jól
látható helyre szíveskedjenek kihelyezni!
Az év utolsó két hónapján az elszállítás a
következő időpontokban történik.
Bio hulladék: november 2.; november 9.;
november 16.; november 23.; november
30.; december 7.; december 14.; december
21.; december 28.
Maradék hulladék: november 10.; november 24.; december 8.; december 22.
A hulladékelszállítást mutató naptár megtalálható és letölthető a GyHG weboldaláról.

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 44-46. §. alapján biztosított
jogkörömben a Képviselő-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS – VÁROSGYŰLÉS céljából
2020. november 25-én (szerda) 16 óra 30
percre a Szabadidő Központba összehívom.
Napirendi pontok:
Tájékoztató Bábolna Város 2020. évi helyzetéről, a 2021.
évre várható változásokról, a közbiztonság helyzetéről
Meghívott vendégek:
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselője
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselője
ÉDV Zrt. képviselője
PICK-UP Kft. képviselője
Ács-Bábolna Rendőrőrs őrsparancsnoka
Komáromi Járási Hivatal képviselője
Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselője
Tájékoztatás Bábolna Város 2020. évéről
Előadó: dr. Horváth Klára polgármester
Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a Városgyűlésen lehet
átvenni a Bábolna Város Önkormányzata által megjelentetett
2021. évi falinaptárt.
Kérjük a lakosokat, hogy a hatályos járványügyi rendelkezéseket betartani szíveskedjenek! A járványügyi
szabályok november 25-ig bekövetkező módosulása, szigorodása következtében a közmeghallgatás megtartása
meghiúsulhat. Ennek bekövetkezte esetén az önkormányzat internetes felületein fogjuk értesíteni a lakosokat.
Bábolna, 2020. október 27.
dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

A társaság elérhetőségei
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 78.
Telefon: 96/677-777 (hétfőn, kedden,
szerdán 8-tól 16 óráig; csütörtökön 7-től
19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).
E-mail: info@gyhg.hu
Web: www.gyhg.hu
Személyes ügyintézés az ügyfélszolgálati
irodában Győr, Bartók Béla út 29. szám
alatt (hétfőn, kedden, szerdán 8-tól 16
óráig; csütörtökön 7-től 19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).

ISMÉT GYERMEKRAJZPÁLYÁZATOT
HIRDET A MAGYAR KÖZÚT
Immár hetedik alkalommal hirdeti meg országos gyermekrajzpályázatát a Magyar Közút Nonprofit Zrt. általános iskolás gyerekeknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyertes alkotások az utakat
pásztázó útellenőri autók oldalát díszítik majd egy évig, továbbá
a legjobb rajzok készítői jövőre osztálykirándulást is nyerhetnek
a társaság interaktív kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába. A szervezők a korábbi évek gyakorlatához képest ezúttal elektronikus
formában várják a rajzokat, melynek témája az úthoz, munkagépekhez, közlekedéshez, úton dolgozókhoz kapcsolódik.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” című gyermekrajzpályázatára
ezúttal is öt kategóriában várják a pályaműveket:
• gyógypedagógiai vagy
• 1-2. osztály
speciális fejlesztő iskolába
• 3-4. osztály
járó 1-8. osztályos, sajátos
• 5-6. osztály
• 7-8. osztály
nevelési igényű gyermekek.
Kategóriánként egy győztest hirdetnek a szervezők, a legjobbnak
választott pályaművekből a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Facebook
oldalán szervezett közönségszavazás alapján különdíjat is bezsebelhet az az általános iskolás, aki beküldi alkotását. A kategória- és a
közönségszavazás győztese egy-egy osztálykirándulást nyer jövőre
a társaság kiskőrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Európa legnagyobb úttörténeti gyűjteményébe. A nyertes osztálytársaival együtt
utazhat busszal Kiskőrösre, ahol elleshetik az útépítés fortélyait, igazi
úthengert vezethetnek, belekóstolhatnak a közlekedési hírszerkesztésbe, múzeumi tárlatvezetésen vehetnek részt, interaktív formában
ismerkedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a
legmodernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsolódó
gépekkel, eszközökkel. Az osztálykiránduláson kívül a győztesek művei
egy éven keresztül láthatóak lesznek a társaság útellenőri autóin, illetve
150 darab 10.000 forint értékű ajándékutalvány is gazdára talál. A
társaság díjazza a gyerekeket felkészítő pedagógusokat is.
Nevezni kizárólag elektronikusan, az alkotásról készített fotó feltöltésével
lehet a társaság honlapján, egészen 2021. január 15-ig. A nevezés részletei és a pályázat letölthető plakátja ezen a linken érhetőek el: https://
internet.kozut.hu/alomut-gyermekrajzpalyazat-2020-2021/
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a rajzpalyazat@kozut.hu
e-mail címen lehet.
www.btv.hu
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Az „orvostörvény” kapcsán a
bábolnai szakellátások jövőjéről
Megszavazta az országgyűlés azt a
törvényjavaslatot, mely a magyar
orvosok bérét hivatott megfelelő
szintre hozni, egyben a hálapénz
megszüntetésére is irányul.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
alkotott törvény azonban a béremeléssel
együtt változtat a közegészségügyben
dolgozó orvosok jogállásán is, melynek
köszönhetően veszélybe kerülhet a bábolnai Kardirex Egészségügyi Központ és ahhoz
hasonló szakellátást végzők tevékenysége.
A felmerült problémával kapcsolatban
dr. Nagy Lehel Csaba főorvos, a Kardirex
Egészségügyi Központ Bábolna Kft. igazgatója nyilatkozott lapunknak, aki a helyzet
közérthetősége érdekében először visszakanyarodott a múltba. Amint azt felidézte,
a bábolnai szakrendeléseket 2005 óta a
fent említett kft. látja el egy, a bábolnai
önkormányzattal kötött feladatátadási
szerződés szerint. A kezdetben 10 évre
szóló megállapodás 5 évente felülvizsgálatra került, illetve a felek racionalizálták
a szerződés feltételeit. A szerződés 2020.
december 31-ig van érvényben, ezért
már idén szeptemberben elkezdődött az
egyeztetés az önkormányzat és a Kardirex között a szakrendelések jövőjéről. A
fent említett törvény létrejötte azonban
megálljt parancsolt a tárgyalásoknak,
hiszen az abban foglaltak jelentősen
befolyásolják, mondhatni ellehetetlenítik
a bábolnai szakellátások folytatását. A
törvény paragrafusai megfogalmazzák,
kikre és miként vonatkozik az egészségügyi szolgálati jogviszony. Ennek értelmében azok az orvosok, akik valamelyik
kórházban ilyen szolgálati jogviszonnyal

rendelkeznek majd, a jövőben más szolgáltatónál és magánrendelésben nem
végezhetnek egészségügyi tevékenységet,
kivéve, ha arra külön engedélyt kapnak.
Az orvos-igazgató beszélgetésünk
során hangsúlyozta, a Kardirex bábolnai
szakrendelésein szinte kivétel nélkül
olyan szakorvosok dolgoznak, akik
kórházi tevékenységük mellett vállalkozói
jogviszonyban végzik tevékenységüket,
melyre az új törvény már nem ad lehetőséget. A Kardirex bábolnai szakrendelésein
orvosok főállású foglalkoztatására nincs
mód, hiszen a törvényben rögzített bérek
az 5-20 órás rendelési időkre nem vonzóak,
arra orvosok nem fognak vállalkozni, a hazai
egészségügyben egyébként is komoly
humán erőforrás hiány alakult ki. Eddig is
nagyon nehéz volt orvosokat Bábolnára
csábítani, sokan nyugdíj mellett praktizálnak. Külön nehezíti a helyzetet a törvény
orvosok kirendeléséről szóló része is, miszerint az orvosok az ország bármely pontjára

vezényelhetővé válnak. Itt nem tisztázott,
hogy ez csak veszélyhelyzetre, vagy minden
körülmények között alkalmazandó.
Mivel Orbán Viktor miniszterelnök tett
egy olyan kijelentést, hogy ez a törvény
egy keret, melynek tartalma különböző
kormányrendeletekkel finomítható, ezért
dr. Nagy Lehel Csaba szerint a végrehajtásban történhetnek változtatások. Abban
az esetben, ha a szakorvosok lehetőséget
kapnak a több helyen történő munkavégzésre, a Kardirex elkötelezett a járóbeteg
szakellátás biztosítására Bábolnán.
November 18-án lép hatályba az említett törvény, addig bizonytalan a helyzet.
Az orvos-igazgató nem derűlátó a jövőt
illetően, hiszen eddig is komoly hiány volt
orvosokból és egészségügyi szakdolgozókból, a rekord méretű béremelés nem oldja
meg a helyzetet, az egészségügyi szolgálati
jogviszony pedig röghöz köti az orvosokat.

Bábolna Fórum – egyelőre kéthavonta fog megjelenni
Amint azt olvasóink tapasztalhatták, év elején 2020. január, február és március hónapban jelent meg újságunk.
Aztán az ismert járványhelyzet miatt az önkormányzat döntése alapján – mivel a Bábolnai Fórum a település önkormányzatának
kiadványa – a következő szám csupán júliusban, majd szeptemberben és októberben volt olvasható. Sajnos a tavaszi időszakban
szinte minden rendezvény elmaradt, ezért a lapot sem tudtuk volna elegendő, megfelelő tartalommal megtölteni. Az önkormányzat is igyekszik takarékoskodni, ugyanis a nyomdai költségek is számottevőek. Ezért a tavaszi helyzethez hasonlóan helyi
események híján és takarékossági intézkedések következtében most is kimaradnak lapszámok. Két-két hónap összefoglalásaként
jelenik meg a Bábolnai Fórum egy-egy lapszáma november 10-én és várhatóan december 23-án.
Megértésüket köszönjük!
Hantos Péter főszerkesztő
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A nehéz időszakban a
szívünkben ünnepelünk…
A bábolnai lakosok egészségének megóvása volt az
elsődleges szempont akkor, amikor a képviselő-testület
a városi rendezvények szüneteltetéséről döntött.
Így maradt el még szeptemberben a város legnagyobb ünnepe,
a Kukoricafesztivál, vagy akár a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzattal karöltve szervezett Páros Találkozó esemény is.
Sokan feltehetik a kérdést, hogy miért tartották meg akkor a Gazdanapok eseményt, egyértelmű válasz azonban, hogy a kormányzat kategorizálta az egyes tömeges rendezvényeket. Más és más
szabályok vonatkoztak például a zenés-táncos eseményekre, a
színházi előadásokra, vagy éppen a kiállításokra és szakmai vásárokra. Korábban a kulturális élet szervezőinek egyfajta mentsvára
volt, hogy ültetett rendezvényben gondolkodtak a zenés-táncos
mulatságok helyett, illetve a védőtávolság betartását lehetővé
tevő, nagy területekben gondolkodhattak, szabadtéren. Bábolna
képviselő-testülete is több ízben foglalkozott a témakörrel, de
mindig a racionális gondolkodás és az egészségvédelem mellett
voksoltak a döntéshozók, nem véletlenül!
Ahogy tapasztalhatták, elmaradt októberben az Idősek világnapja, majd azt követően a hagyományos Városünnep is. A szépkorúakról azonban nem feledkezett meg a városvezetés, hiszen az idei,
sajátos esztendőben képeslapon érkezett a köszöntés a bábolnai
szépkorúak postaládájába. A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési
és Sportközpont is visszafogottabb ebben az évben, elmaradtak az
író-olvasó találkozók a könyvtárban, valamint a színházi előadások
is. A bérletek árát még novemberben visszatéríti az intézmény.
Szűk körben tartottuk, de méltó módon ünnepeltük meg az
1956-os forradalom és szabadságharc emléknapját, október
22-én. A szabadtéri megemlékezésen a jelenlévők fegyelmezetten betartották a szükséges és előírt védőtávolságot, köszönjük!
November 14-én és december 12-én várja a minőségi, termelői
áruk kedvelőit a termelői piac, ahol ugyancsak szükséges a védőtávolság betartása. A szabadtéri vásárlásnak nem látják akadályát.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a közmeghallgatást is

megtartja az önkormányzat, november 25-én kerül sor a város
ügyeinek boncolgatására.
Az év hátralévő időszakában is szakítani kell a járvány miatt a
hagyományokkal. Elmarad az adózók fogadása ünnepség, mely
a helyi gazdasági szereplők irányába közvetített gesztus. Most
nem csalogatnak az óvodai Katalin bálba sem, az esemény idén
elmarad, bár elképzeléseiket báli esemény nélkül is támogathatjuk: például támogatói jegyek vásárlásával.
Nagy kérdés az adventi időszak szeretetteljes, közösségben
megélt eseménysorozata, pedig a közösségi karácsonyvárást, a
lelki töltekezést, az adakozás jóságos örömét a nehéz időszakban
talán még inkább szükségesnek véljük. Az önkormányzat megbízásából a művelődési intézmény felállítja a Betlehemi installációt,
melyhez a közös énekléseket is megszervezi, reménykedve abban,
hogy addig nem lesz válságosabb a helyzet. Miután november
2-tól a szabadtéri rendezvényeken is kötelező a maszk viselése,
így ez november végére már természetes lesz az érdeklődőknek.
Mikulásjárást, karácsonyi vásárt és egyéb járulékos karácsonyi
eseményeket, karácsonyváró összejöveteleket, adventi koncertet
érthető okokból, – a szoros-érintkezéses kapcsolattartás csökkentése érdekében – az idei esztendőben nem tart az önkormányzat.
Köztudott az is, hogy a Sportcsarnokban nem állt meg az
élet. Az edzések, foglalkozások a legfontosabb óvintézkedések
betartásával történnek, a szülők, kísérők nélkül. A leszerződött
bajnokságokat is közönség nélkül bonyolíthatják a csapatok.
A 2020. év sajátos, és rendkívül próbára tesz bennünket. Egyre
távolabb van a korábbi hétköznapok gondtalansága. Be kell
azonban látnunk, hogy az életünket korlátozó szigorítások az élet
védelmében történnek, így most a korábbinál megértőbbnek,
elfogadóbbnak kell lennünk egymással. Reménykedjünk valamennyien abban, hogy hamarosan újra találkozhatunk egymással,
önfeledten, maszk nélkül. Most azonban öltöztessük fel a szívünket a jeles napokon, foglalkozzunk többet a hozzánk közelállókkal,
szeretteinkkel és bensőnkkel. Így is lehet szép az ünnep.

„Bábolna dal”: flashmob után videoklip
Született egy dal Bábolnáról az ölbői Leader park tulajdonosa, Ruskó
József szöveges átiratában.
A szerző és egyben a dal előadója egy régi zeneszám dallamaira fogalmazta
meg gondolatait a település múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Felkérte a
bábolnai néptáncosokat és moderntáncosokat, hogy készítsenek a dalhoz
koreográfiát, melyet a termálfürdő átadásának estéjén a körforgalomban adtak
elő. A szerző rendezésében elkészült a dal videoklipje is, melynek létrejöttében
kizárólag bábolnaiak közreműködtek. A klipet a Bábolnai Televízió munkatársai
készítették – Francia Lajos és Hantos Péter – Lázár János drónfelvételeit is
felhasználva. A dalban Homoki Judit, Józsyné Hegedűs Viktória és Józsy László
vokálozik. Ruskó József rendező külön köszönetét fejezi ki Józsy Vilmoskának
a kisfilmben nyújtott alakításáért.
A klip megtekinthető a Bábolnai Televízió youtube csatornáján.

Adománygyűjtés
Karácsony közeledtével sok embernek
eszébe jut, hogy jó lenne szebbé tenni a
közvetlen környezetükben élő, nehéz sorsú
emberek ünnepnapjait.
Ehhez a nemes gondolathoz szeretnénk segítséget nyújtani oly módon, hogy december 11-ig
a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (Bábolna,
Zrínyi u. 15.) tartós kész ételeket, édességet
(konzervek, zacskós levesek, egyszerűen elkészíthető ételek) gyűjt adományozás céljából.
Az elmúlt években is sokan segítettek. Megható,
hogy ilyen sokan törődnek másokkal! Jó érzéssel
tölt el minket, hogy nem vagyunk közömbösek
egymás iránt! Hálás köszönet minden adományért!
www.btv.hu
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A közterület-felügyelő a város segítő őrszeme
Még májusban kezdte meg munkáját Cziráki Gábor hivatásos közterület-felügyelő és mezőőr a Bábolnai Polgármesteri Hivatal csapatában. Az önkormányzati rendészet
ellátója a képzést is vállalta. Cziráki Gábor a versenyszférából érkezett, az új állás számára egy új célkitűzés.

témákkal. A közterület-felügyelő támogató, segítő funkcióval is
bír, hiszen az elsődleges célja az emberbarát eljárás, a cél a tiszta,
rendezett, biztonságos és nyugodt város megteremtése.
Cziráki Gábor úgy vélte, a bábolnaiak hozzáállása alapvetően
pozitív. A legtöbben visszajelzést is adnak a frissen megmunkált,
tiszta, rendezett környezetükről, és fotókkal látják el a felügyelőt.
A hulladékgyűjtő udvar megléte szerinte kivételes lehetőség,
így a lakók számára megoldott a hulladék elszállítása. Cziráki
Gábor kezeli a közterületet figyelő kamerarendszert is, ebben az
önkormányzattal és a rendőrséggel, polgárőrséggel is együttműködésben dolgozik.
A közterület-felügyelet a város őrszeme, azért van, hogy senkinek ne kelljen önkéntes rendőr bőrébe bújnia. A bűnmegelőzési
feladatok sem idegenek számára, hiszen a városban felbukkanó
idegen autókra is reagálnia kell, de ugyanígy foglalkozik az illegális
árusokkal, vásárosokkal is.

A közterület-felügyeleti képzés egy vizsgával záruló OKJ-s képzés,
melynek alkalmassági tesztjein is megfelelt, így a megszerzett
jogosultságok mellett felhúzhatta magára az egyenruhát. Feladata
lett a település rendjének megóvása, a város közterületein a szabályok betartatása, az illegális szemétlerakás megakadályozása,
annak vizsgálata, és a szankcionálás előkészítése. A közterület-felügyelő a közterületek zöld felületein is ellenőriz, a gondozatlan
területek tulajdonosait felszólíthatja, hogy tegye rendbe a gondozásra váró területet. Többszörös felszólítás után a hanyag tulajdonosok bírságra számíthatnak, tudtuk meg tőle. Cziráki Gábor azt is
elmondta, hogy gyakran keresik meg a lakosság köréből hasonló

A közterület-felügyelő jogköreit tekintve szélesebb jogokkal
rendelkezik, mint egy polgárőr. Cziráki Gábor hivatalos munkavégzése közben igazoltathat is, akár egy rendőr.
A problémafeltárás elsődleges feladat, ezt folyamatos járőrözéssel látja el, így figyeli például a beláthatatlan kereszteződéseket, kátyúkat, vagy egyéb akadályokat. Ezeket a problémákat
felterjeszti a döntéshozók elé és a hivatal szervezetébe is.
A közterület-felügyelő lakosság számára is elérhető: a
rendeszet@babolna.hu e-mail címen.
Cziráki Gábor nyomatékosította: azt szeretné, ha a helyiek nem a
bírságoló hatóságokról beidegződött, rossz tapasztalatok alapján
ítélnék meg őt, hanem a segítő, támogató őrszemet látnák benne,
egy olyan embert, aki a városlakók nyugalmáért tevékenykedik.

Sepertek, palánkot mostak és gallyaztak
A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont csapata önkéntes nagytakarítást szervezett
az iskolai futballpálya szomszédságában található
műfüves pálya környékén.

Szeptember 5-én nagy lelkesedéssel és rendkívüli munkakedvvel
látott neki a kis csapat a terület rendbe tételének. A szombat
délelőtti nagytakarítást az internetes felületeiken is meghirdették, akciójukhoz önkénteseket toboroztak, így akadt néhány
hozzájuk hasonló követő, akik a takarításnak szánták a szombat
délelőttöt. Hajnal Dóra megbízott intézményvezető elmondta,
a járványhelyzet okán szeptemberben számos nagyobb, előre
tervezett és már szinte a konkrét megvalósítás előtt álló rendezvényük maradt el, ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy a
rendezvények szervezésére szánt időt hasznos közösségi akciókra
fordítják. Miután a műfüves pályát szeptember elején még az
iskolások sem vették igénybe, ezért egyértelmű volt, hogy erre
esett a választásuk. Sepertek, gazoltak, gallyat vágtak, lemosták
a palánkot körben, és zsákokba gyűjtötték a zöld hulladékot.
A nagytakarítás közben a jó beszélgetés és a jó társaság
is garantált volt. A csapat azt ígérte, amint tehetik, ismét
munkába lendülnek.
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Új polgárőr egyesület alakult
A közelmúlt egyik fontos eseményeként
értesülhettek arról a helyi lakosok,
hogy új helyi polgárőr egyesület alakult
Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő
Egyesület néven Berkes István vezetésével, míg Sáhó András által vezetett
Bábolnai Polgárőr Egyesület a tevékenységét be fogja fejezni. Ezen események alapvető oka az, hogy a Bábolnai
Polgárőr Egyesület sajnálatosan nem
tudott, nem kívánt megújulni.
A koronavírus járvány tavaszi, első hullámában a kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt egy örvendetes együttműködés
indult el a Bábolnai Polgárőr Egyesület
polgárőrei, valamint a helyi lakosságért és
a helyi közbiztonságért tenni vágyó nem
polgárőr önkéntesek között. A polgárőrök
és a nem polgárőr önkéntesek között
számos közös szolgálat valósult meg, számottevően növelve a közterületi jelenlétet,
tehermentesítve a rendőrség ezirányú
feladatait. A veszélyhelyzet elmúlásával

a Bábolnai Polgárőr Egyesületnek meg
kellett tartania a soron következő Közgyűlését. A Közgyűlést megelőző Elnökségi
ülésen a Bábolnai Polgárőr Egyesületbe
7 új tag kérte a felvételét, akik túlnyomó
többsége a tavaszi veszélyhelyzet során
már ellátták a szolgálatot a polgárőrökkel.
Az Elnökség a tagfelvételekről döntött, az
új tagokat felvette, azonban az Egyesület
megismételt Közgyűlésén az Elnök arról
tájékoztatta a megjelent új tagokat, hogy
a tagfelvétel Alapszabályba ütközött, így
az nem hatályos.
Ezt követően a korábbi önkéntesek,
tekintettel arra, hogy úgy tűnt a Bábolnai
Polgárőr Egyesület elnöke nem kívánja az
Egyesületet új tagok felvételével megújítani, úgy döntöttek, hogy új egyesületet
alakítanak. Az alakuló közgyűlést 2020.
október 19-én tartották, ahol létrejött
a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő
Egyesület. Az alakuló Közgyűlésen jutott
a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő

Egyesület tagjainak tudomására, és
megerősítette azt, ami korábban már
érezhető volt, hogy a Bábolnai Polgárőr
Egyesület Közgyűlése korábban a megszüntetéséről döntött, így megújulni nem
kíván. Az alakuló Közgyűlésen a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőrszövetség
elnöke által nyújtott tájékoztató szerint a
Bábolnai Polgárőr Egyesület oly módon
szűnik meg, hogy az Egyesület vagyonát a
Tárkányi Polgárőr Egyesület részére átadja,
így a korábban a bábolnai közbiztonság
megerősítését szolgáló – túlnyomórészt
pályázati és önkormányzati támogatásból
származó – vagyon (pl.: polgárőr autó)
Tárkányhoz kerül.
A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő
Egyesület jelenleg bírósági bejegyzés
alatt áll. A polgárőr és önkéntes munka
tehát immár egy új egyesület keretében
tovább fog folyni, biztosítva ezzel a helyi,
jelenleg kiválónak mondható közbiztonság, fenntartását.

A csónakház, mint közösségi és bemutató tér
Bábolna Város Önkormányzata a
82/8 Bábolna helyrajzi számon a
bábolnai Szabadidőpark és létesítményei között a komplex fejlesztés
során önálló turisztikai létesítményként építette meg a Csónakházat.

A Csónakház földszintjén közösségi tér,
klubhelyiség, iroda, büfé és kiállító tér,
illetve egy férfi és egy női mosdó áll
rendelkezésre. A földszint kialakítása
teljes mértékben akadálymentesített.
Csónakház bruttó 240 m² alapterületű
összkomfortos épülete egész évben várja

a vendégeket bejelentkezés alapján. A
kialakított modern energetikai megoldások környezetbarát üzemeltetést tesznek
lehetővé, valamint maximálisan támogatják a fenntarthatóságat. Csónakház
épülete alkalmas kiscsoportos rendezvények megvalósítására. Közösségi térként
a rendezvények színhelye. A Csónakház
funkciót tekintve a legalkalmasabbnak
találtuk arra, hogy a demonstrációs
bemutatóhelyet itt rendezzük be. A
demonstrációs bemutatóhely kialakítását,
eszközbeszerzését a Bábolna Városgazda
Kft. intézte. Megtekinthetők napelem
panelek és az egyik legfontosabb kellék a
napelemes rendszerek működése során,
a napelemes inverterek. A napelemes
inverter alakítja át a napelem által termelt
egyenáramot a fogyasztók számára. Ezek
mellett katalógusok szemléltetik a napelemes rendszer működését. A demonstrációs bemutatóhelyet ugyan kialakítottuk,
azonban foglalkozást és látogatást jelen
járványhelyzetben tartani nem tudtunk.
Bábolna Város Önkormányzata kiemelt
figyelmet fordít a járvány elleni védekezésre, ezáltal a város évek óta megrendezésre kerülő eseményei is elmaradtak idén.
www.btv.hu
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33. Bábolnai Gazdanapok
Idén 33. alkalommal látogathattak az érdeklődők a
Bábolnai Gazdanapokra, amit húsz hektárnyi területen,
mintegy 121 kiállítóval rendeztek meg három napon át.

A szervező idén is a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Magyar
Mezőgazdaság Kft. volt.
A szakmai kiállítást ezúttal is Nagy István agrárminiszter nyitotta meg. Beszédében a Bábolnai Gazdanapok jelentőségét
hangsúlyozta, hiszen a járványhelyzet okozta rendkívüli időkben
a gazdanapok megszervezése fontos szakmai találkozást biztosít,
ahol az agrárium szereplői megoszthatják egymással szakmai
tapasztalataikat. Nagy István arra világított rá, hogy 2020-ban ez a
szakmai kiállítás volt az egyetlen nagy mezőgazdasági szakvásár,
mely széles spektrumú programot biztosított. A miniszter fontos
számokról is tájékoztatta az érdeklődőket. Mint elhangzott: az idei
esztendő első félévében új mezőgazdasági gépekből mintegy
93 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak a gépkereskedők, a
technológiai szervízelési szolgáltatások pedig 30 milliárd forintos
forgalmat tettek ki. Olyan nagyságú volumen és bizalmi faktor
ez, mely mindenképpen tiszteletet érdemel, fogalmazott, majd
köszönetet mondott a magyar gazdáknak a miniszter, aki azt is
kiemelte, méltán ünnepelhetjük az új kenyeret, mert a kenyérből
van elegendő az egész nemzetnek.
Az agráriumot kiemelt ágazatnak kell tekinteni, és a megbecsülést meg kell kapnia, hangsúlyozta.
Sári Enikő, az eseményt szervező Magyar Mezőgazdaság Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy a rendezvény előkészületei és
lebonyolítása is nagy kihívás volt, hiszen a megvalósítást megelőző
egy hónappal láthattak csak hozzá a szervezéshez. Sári Enikő úgy
vélte, a kiállítók számára nagy lehetőség ez az esemény, hiszen a
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szakmai programok együttműködéseket hoznak. A kiállítók többsége idén több gépet hozott. Visszatért a rendezvény hangulata a
kukoricához, 33 hibrid mutatta meg tudását ezzel kapcsolatban.
Volt mozgó gépbemutató is, amit idén is nagy érdeklődés fogadott.
Az idei eseménnyel a jövő szakembereit is megtámogatták, hiszen
közel ezer diák kapott impulzusokat a mezőgazdaságból, mint foglalkoztató ágazatból. Ennek különös jelentősége azért is lehetett,
mert az átalakulóban lévő agrár felsőoktatás, egyetemi képzés is
be tudott mutatkozni a diákság számára.
A régi időket idézve cséplési bemutatót is tartott a Széchenyi Egyetem, mely nagy érdeklődésnek örvendett. A legújabb
technikák felvonultatása mellett az általuk láttatott élő múzeum
jól tükrözte azt is, hogy milyen nagy fejlődést járt be rövid idő
alatt a mezőgazdaság ágazata.

Haál Gábor, a házigazda Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója
is örömmel nyugtázta, hogy a szervezés az eredeti elképzelések
szerint alakult. A tartalmi változtatások: a gépbemutatók jó visszhangot hoztak. A szakmai vásár és kiállítás ugyan koncentráltabb
volt, de szépen felvonultatta a mezőgazdasági ágazatot, melyben
a közönség is talált érdekességeket.
Egy színvonalas lovas bemutatón keresztül a huszárhagyományokat, kosztümös csatajeleneteket, és a bámulatos szabad
idomítást is szemügyre vehette, aki ellátogatott a 33. Bábolnai
Gazdanapokra. A rendezvény ideje alatt a ménesbirtok területén
folyó munkába is betekinthettek a jelenlévők, hiszen megnyitották kapuikat a látogatók előtt.
A 33. Gazdanapok szervezői a látogatók és a kiállítók tekintetében is elégedettek lehettek. Az óvintézkedések betartása mellett
egy kivételes és szakmailag erős kiállítást tudtak megvalósítani.
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Vakáció után
Szeptember 1-jén 137 fős tanulói létszámmal városunk
lovasiskolájában is kezdetét vette a tanév.
Az előző nap megtartott tanévnyitót követően 56 „kiscsikó”
először léphette át az iskola küszöbét.
Körmendi Csaba, a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója lapunknak elárulta,
hogy a szakképzési törvény változásaihoz alkalmazkodva az
intézmény képzési rendszerében is sok módosulás történt. Az
egyik legfőbb átalakulás az önálló lovász szakma megszűnése,
mely helyett a diákok gazda szakmacsoporti képzést kapnak
lovász szakiránnyal. További változásként a kilencedik évfolyamosok ágazati alapképzés keretében megismerkedhetnek a
szakmajegyzékben szereplő összes mezőgazdasági szakmával.
Az ehhez kapcsolódó tantárgyak keretében sokrétű ismereteket
szerezhetnek például a növénytermesztésről, a meteorológiáról

vagy a talajvizsgálatról. A megszerzett tudásukról végül a tanév
végén tesznek tanúbizonyságot egy úgynevezett ágazati vizsga
keretében. Ez lehetőséget ad annak eldöntésére, hogy a továbbiakban a mezőgazdasági ágazaton belül melyik szakmát szeretnék
tanulni. Természetesen a lovak már ebben az évben is szerepet
kapnak, mivel feltételezhető, hogy az itt tanulók lovászként folytatják tovább szakmai tanulmányaikat. A szakmajegyzék módosulása a ráépülő képzésként megszerezhető belovagló szakmát
is érintette, mely ezentúl már csak felnőttképzésben érhető el. A
gyakorlati helyeket továbbra is a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
telephelyein biztosítják.
A törvényben előírtaknak megfelelően már a Kisalföldi Agrár
szakképzési Centrumhoz tartozó iskola ebben a tanévben is az
ország egyik legszínvonalasabb lovas képzését fogja nyújtani az
itt tanulóknak, melyről a három új kollégával bővülő, rendkívül
jól felkészült pedagóguskar gondoskodik.

Közösségkovácsolás lovas módra
Hangos nevetés és vidámság töltötte be a Ménesbirtok
fedeles lovardáját október 13-án, városunk legifjabb
lovasiskolásainak avató ünnepségén. A már hagyománynak számító, stílszerűen csikóavatónak elnevezett
rendezvényen az újdonsült Pettkósok különféle tréfás
feladatok és kihívások teljesítése után válhattak a közösség „teljes jogú tagjaivá”.

és a csikóavató után immár a legújabbakat is a közösség „teljes
jogú tagjává” fogadták.

Az iskola szigorúan betartja a járványügyi előírásokat, így a hagyományosan a bált követő diszkót már nem tudták megtartani,
azonban így is mindenki kellemes élményekkel térhetett haza.

A kilencedik évfolyam két osztályának tanulói a tanévkezdés óta
eltelt egy hónapban már kaptak ízelítőt a lovasiskolában uralkodó, a beilleszkedéshez elengedhetetlen íratlan szabályokból.
Beilleszkedésüket az idősebbek is segítették, Körmendi Csaba, a
Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója szerint azonban az összecsiszolódás nem
mindig ment zökkenő- és konfliktusmentesen. Az egymáshoz
való alkalmazkodás képessége nagyon fontos a bentlakásos iskolában, hiszen a tanulók nem csupán a tanítás alatt találkoznak
egymással, hanem a kollégiumban együtt is élnek.
A diákönkormányzat által megtervezett humoros és szórakoztató feladatok remek feszültségoldónak számítottak: a lufiborotválás, mókás arcfestés és lisztfújás mindenkit jókedvre derített,
www.btv.hu
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„Megy a nyár, a nevetős, komolykodva jön az ősz...”
A többéves hagyományhoz hűen ezúttal szeptember
25-én került megrendezésre városunk általános iskolájának őszköszöntő rendezvénye Vasné Hun Judit és
Görözdiné Major Gyöngyi pedagógusok szervezésében.

A bemutató és kacsanézés után kezdetét vette a vidám túra,
mely során az állomásokon különböző feladatokat teljesítve
gyűjthették az aláírásokat színpompás, saját kezükkel készített
menetleveleikbe a gyermekek. Az ügyességet és a tudást is
próbára tevő feladatok során az őszi munkálatok, termések és
az évszakra jellemző változások kerültek a középpontba. A kisdiákok többek között tesztelhették tájékozottságukat a költöző
madarak világában, kipróbálhatták Hamupipőke szerepét a
különféle magvak szétválasztásakor és megpróbálhattak átjutni
pókasszony szövevényes hálóján is.
Az őszköszöntő az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagyon
népszerűnek bizonyult a tanulók körében, akik a borús idő ellenére roppantul élvezték a ma már szinte mindenhol teret hódító
digitális világból való kiszakadást.

A tanévkezdést színesítő közösségépítő és ismeretgazdagító
napon a szabadidőparkba látogattak az alsó tagozatos nebulók,
ahol a tanulás mellett a játszótér játékai is szerepet kaptak.
A csónakázó tó adta lehetőséget kihasználva egy izgalmas
programmal indították a napot, mely során Lázár János drónpilóta Földön, vízen, levegőben címmel tartott látványos előadást. A
drón, a hidroplan és más egyéb elektronikusan irányítható járművek
lenyűgözték a gyermekeket. A tó mellett sétálva a gyerekek már régi
ismerősként köszöntötték a nyáron betelepült tőkésrécéket, melyek
látványa emlékeztette őket az őszköszöntő valódi céljára: a természet közelségének élvezetére és fontosságának hangsúlyozására.

A zene mindig összeköt
Szeptemberben immár 26. tanévét
kezdte meg városunk zeneiskolája.
A sokrétű hangszeres, illetve egyéb művészeti képzést nyújtó intézmény idén a klas�szikus zenei tanszakok mellett moderntánc
oktatással várta a gyermekeket. A drámatagozat ezúttal nem tudott elindulni, mivel
Veresné Szkocsek Mária tanárnő már nem
tudta vállalni a színésznövendékek képzését.
A tanévet ugyan beárnyékolja a koronavírus miatt előírt járványvédelmi szabályok
betartásának szükségessége, de Bánfi
Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója bizakodva tekint a jövőbe. Az
iskola idén is változatos zenei alapképzést
biztosít a zenészpalántáknak, akik a zongorától kezdve a szintetizátoron, hegedűn
és az ütős hangszereken át az egyéb
vonós- és fa-, illetve rézfúvós hangszerekig terjedően választhatják ki a számukra
legszimpatikusabbat. Idén a gyermekek
és szüleik legnagyobb örömére a fuvola
és a klarinét is elérhetővé vált. A hangszerek megszólaltatásának elsajátításán
12
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túl az elméleti alapokra is nagy hangsúlyt
fektetnek, a minőségi képzésről magasan
képzett pedagógusok gondoskodnak.
Az iskola a tavaszi időszakban hozott
járványvédelmi korlátozások idején is
remekül áthidalta a nehézségeket, a rendkívüli helyzetben egyetlen tanulójuk sem
maradt zenei oktatás nélkül. A többi iskolához hasonlóan digitális formában, online

tanórákkal biztosították a képzéseket.
Sikerült a legjobbat kihozniuk a rendhagyó
helyzetből, mely egy gondos munkával
összerakott minikoncert megszületését
is eredményezte. Az idei tanévben is felkészültek a digitális oktatásra való esetleges átállásra, azonban a lehetőségekhez
mérten személyesen, az iskola falai között
táplálják a gyermekekben a zene szeretetét.
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Újra gyermekzsivaj tölti be az óvodaudvart
A rövid nyári szünet után szeptemberben a Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde apróságai ismét együtt játszhattak.
Idén 48 új ovis vehette birtokba az óvoda játékait. Az
újonnan érkező középsősök és nagycsoportosok könnyedén beilleszkedtek, ám a legkisebbeknél a járványvédelmi
előírások megnehezítik az édesanyával közösen történő
beszoktatást, hiszen a kicsiknek ebben az ismerkedési
időszakban még nagy szükségük lenne a szülői közelségre – tudtuk meg Lipótné Horák Valéria óvodavezetőtől.
A bölcsőde teljes létszámmal működik, a már óvodakötelessé
váló gyermekek helyére mindig érkeznek új aprótalpúak. Jelenleg várólistára is szükség van, ám év közben ez várhatóan megszűnik és minden gyermek elhelyezésre kerülhet. A meghirdetett
óvodapedagógus pozíció is betöltésre került, így a dadusok
segítsége mellett minden csoportban felkészült szakemberek
foglalkoznak a gyermekekkel.
A koronavírus által okozott veszélyhelyzet alatt az intézmény
nem zárt be, azonban a szigorú járványvédelmi szabályok betartása az idei nevelési évben is az óvoda mindennapjainak fontos
része. Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elmondta,
az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrások Minisztériumának
rendelkezései mellett a szülők kérését figyelembe véve alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. A reggeli lázmérés, az egymásra való odafigyelés és a betegek gyors kiszűrése

a gyermekek és a dolgozók biztonságát egyaránt szolgálják.
A tavaszi és nyári időszakban működő úgynevezett zsiliprendszert ezúttal még nem vezették be, a vírus terjedését figyelembe
véve azonban a fokozottabb óvintézkedés bevezetése ismét indokolttá válhat. Természetesen az odafigyelés és elővigyázatosság
mellet a gyermekek számára az idei nevelési évben is a sok-sok
játék és a játékos tanulás áll a középpontban.

Kacsás fotóikért kaptak jutalmat
Lelkes lesifotósokat jutalmazott a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont október 9-én.

2020
Kedves Vásárlók!
Szeretettel várjuk Önöket
a Bábolnai Termelői Piacra
a következő időpontokban:
A szűk körű díjátadó előzménye egy fotópályázat volt, melynek
főhőse az a két vadréce volt, amit még a nyár folyamán engedtek
vízre az intézmény munkatársai. Csepke és Cseperke biztonságos
otthonra lelt a szabadidőparkban, sőt, vízre engedésük óta egy
fiú réce is csatlakozott hozzájuk. A korábban háztájiként tartott
vadrécék számára egy új élet kezdődött Bábolna új tavában,
ráadásul, úgy tűnik, hogy a helyiek is gondoskodással fordultak
a szárnyasok irányába, sokan etetik, keresik fel őket. A természet
iránt fogékony fotósok kiváló képeket küldtek az intézmények,
így nem volt kérdés a honorárium.
A könyvtár – profiljához hűen – könyvjutalomban részesítette a
pályázat résztvevőit. Hálásak a fotókért: Kocsis Mónikának, Tamás
Andreának, Lázár Jánosnak és Kovács Ferencnek!

NOVEMBER 14.
DECEMBER 12.
Helyszín: Bábolna központja
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A közös küzdelmekben fonódtak szorosabbra
a szeretet szálai az eltelt 50 év alatt
Örömteli ünnepre gyűlt össze szeptember 19-én a
Székely család.
Székely András és felesége, Piroska néni ünnepelte házasságkötésük 50 éves évfordulóját. Hűségük és egymás iránti szeretetük
ajándékaként erőben, egészségben ünnepelhettek gyermekeikkel, unokáikkal a nagy évfordulón. Fél évszázad pergett le az idő
homokóráján, mialatt a világban ez a kis család megállta a helyét,
sok küzdelem és nehézség árán is fenntartotta magát.
1970. szeptember 19-én Kunszentmártonban megkötött
házasságukat erősítették meg Bábolnán dr. Horváth Klára polgármester és Szakál Ferencné anyakönyvvezető előtt. A feltett
kérdésre, miszerint 50 éve tett házassági fogadalmukat megújítják-e, mindketten igennel feleltek.
Piroska néni és Bandi bácsi 1966. nyarán ismerkedett meg
Nagyölbőn. Piroska néni nyári munkán volt, Bandi bácsi pedig
ott horgászott. Piroska néni aztán hazakerült Kunszentmártonba
és dolgozni kezdett egy kertészetben, majd cipőgyárban. Bandi
bácsi sofőrként járta az országot, ekkor újból megkereste Piroska
nénit. Később motorkerékpárral járt udvarolni, és 1970 tavaszán
megtartották az eljegyzést. 1970. szeptember 19-én volt az
esküvőjük Kunszentmártonban. Esküvő után Bandi bácsi szüleihez költöztek Darányiba, majd Bábolnára. 4 évig laktak együtt,
mígnem a szomszéd házhelyre építkeztek.

1971. november 29-én megszületett András fiuk, 1973. augusztus 30-án Piroska lányuk, 1977. november 21-én pedig János fiuk.
1997. szeptember 24-én megszületett Márkó unokájuk.
Családi vállalkozásban bérelték és üzemeltették a bábolnai
Generál boltot, később házuk hátsó részében vegyi áru boltot
működtettek.
Gyermekeik, unokájuk meleg szeretete, gondoskodása,
rajongása veszi körül őket mindennapjaikban. A család boldog
életérzéssel tölti el mindkettőjüket, hogy érdemes volt vállalni
mindent, érdemes volt küzdeni, szeretni.

Idősek Világnapjára
Milyen
szerencsések
vagyunk, hogy egy világnap is apropója lehet
annak, hogy köszönetet
mondjunk a szépkorú társadalomnak, a városépítő,
nemzedékeket nevelő-terelő szüleinknek, nagyszüleinknek, akik nemcsak
szeretetükkel, de személyes érettségükkel, tapasztalataik gazdag tárházával
és fáradhatatlanságukkal
támogatnak bennünket,
fiatalabbakat.
Mai, zaklatott ütemű világunkban nem egyszerű az időskor
megélése. Hiába a gazdag
tapasztalat fölénye, valljuk be,
valahogy kevesebb tisztelet jut
a bölcseknek. Nem csoda, ha
az idősödés gondolata sokunk
olvasatában összeforr a múlandósággal, a veszteséggel, a
múlthoz való görcsös ragaszkodással, a cselekvésre való képtelenséggel. A kor előrehaladtával
14
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gyakran érzi az idősödő, hogy
elszigetelt, egyedül maradt,
netán magányos. A robbanásszerű fejlődés, az egy ujjal
babrálható technikai eszközök,
vibráló monitorok és kijelzők
világában a fiatalok valóban
könnyebben helytállnak, mely
az idősek bátorságát szegi.
De a boldogság megéléséhez elegendő-e a vibráló,
zaklatott taposómalomban
való megfelelés? Valóban ezen
helytállás adja meg életünk
értékét? Nem volna-e célratörőbb elfogadással és felkészültséggel megbecsülnünk
megteremtett, évtizedek alatt
szépen felépített önmagunkat?
Lehet, hogy a csontok idővel
kopnak, az emlékek tompulnak,
a végtagok lassabbak, és olykor
csak fájdalom árán mozognak.
De ne feledjük: a szívünkben a
szeretet nem kopik. A jóság és
az odaadás, a szeretetképesség
nem múlik, nem múlhat, nem

hunyhat ki bennünk! A korosodó társadalomnak is látnia
kell, hogy szükség van rájuk,
reménységünk, hogy így is
érzik. A világnap apropóján
a fiatalabb nemzedék köszönetét, tiszteletét és háláját
fejezi ki Önöknek: a felépített
javakért, a felhalmozott tudásért, a nemzetet összetartó és
megtartó tradíciókért, a szívből
jövő szeretetért, az életünkért.
Nem is kívánhatnánk mást,
csak hosszú életet, boldogságban megélt éveket. Őszintén
és szívből reméljük, hogy
ajándékként élik meg az idő
korlátozottságából fakadó új
lehetőségeket, életük új szakaszában megélik az önmegvalósítás, az elengedés és
szabadság érzését. Reméljük,
hogy rátalálnak új értelmekre,
új energiaforrásokra és, hogy
nem az éveket számolják,
hanem az örömöket, öleléseket
és a mosolyokat!

Aranyosi Ervin versével kívánunk
Önöknek szép, tartalmas jövőt!
Ölelj, szeress kortalanul!
Az ölelés, tudod
nem köt a korhoz.
A megfáradt szív is,
örömet hordoz.
Lenni kell álomnak,
lenni kell oknak,
legyen céljuk
a fáradt karoknak!
Ölelés és mosoly?
várja a lélek!
Érzi, még itt vagyok,
érzi, hogy élek!
Szeretet parazsát
ne hagyd kihűlni!
A lélek fájdalmát
arcodra ülni.
Tárd ki szívedet,
élj szeretettel!
öleljen, örüljön,
míg él az ember!
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Nemzeti Vágtán a Ménesbirtok lovai
A Nemzeti Vágta nemzetközi futamának sorsolását tartották
Bábolnán, a Ménesbirtok lovaspályáján október 8-án.

A futamra – nyolc éve minden alkalommal – a Shagya arab fajtából
választanak lovakat, melyeken ezúttal tíz nemzet lovasai küzdöttek az első helyért. A futamot idén a szlovén versenyző nyerte. A
magyar lovas Makoviczki Ákos ötödikként végzett a döntőben.
Idén közönség nélkül rendezték meg ezt a nemzetközi figyelmet kiérdemlő megmérettetést. Televíziók, online csatornák
segítségével figyelhették a verseny iránt érdeklődők a Hősök
terén megtartott, fontos lovas eseményt.
Október 11-én rendezték meg a várva várt nemzetközi
futamot a bábolnai lovakkal. Hazánkat a 2019-es év ugrólovas
championja, Makoviczki Ákos képviselte, csapatvezető Dallos
Gyula volt. A magyar versenyzőről tudható volt, hogy 2016-ban

Ő nyerte a Kishuszár Vágtát, tehát rutinos versenyző, tapasztalt
lovas. Elmondása szerint családja is lovas, így beleszületett a
lovas életbe. A fiatal zsoké vasárnaponként a Kincsem Parkban
versenyez, számára a bábolnai lovon való megmérettetés, a
Nemzeti Vágta nemzetközi futama álomszerű és megtisztelő,
mondta a sorsolást követően. Dallos Gyula elismert szaktekintély,
Magyarország örökös díjlovagló bajnok úgy fogalmazott, hálás
azért, hogy a Nemzeti Vágtát a szervezők bátran megszervezik.
A Nemzeti Vágtának szerinte nemzeti összetartó ereje van, a
nemzetközi futamnak pedig nemzeteket összekötő célja van a
sportteljesítményen felül, melyben teret kap a nemzetek közt a
sportkultúra elfogadása, elismerése. Dallos Gyula sikerorientált
ember, bizakodva engedte versenybe a fiatal zsokét, akit számos
tanáccsal, szaktudással ellátott a kiváló eredmény érdekében.
Ákost arra intette, hogy a startra koncentráljon.
A nemzeti futam egyik fontos célja, hogy a Shagya arab fajta
nemzetközi hírét emelje, nemzeti közkincsünk a világ minden
táján ismert és elismert legyen.
Haál Gábor, a Ménesbirtok igazgatója a nemzetközi futam sorsolásán elmondta, a kiválasztás összetett kritériumrendszer alapján
történt, melyben figyelték a lovak teljesítményét, jó karakterét, az
idegen közegben való viselkedését, és a mezőny egységességét
is megteremtik azzal, hogy közel egyforma teherbírású, azonos
kvalitású lovakat választanak a közkedvelt versenyszámhoz.
A Shagya arab nem feltétlenül galopp ló, de alkalmas a megmérettetésre, a fajta sokoldalú, felkészítésük is megkezdődött mintegy
4 hónapja, munkában vannak, így tudható volt, hogy a két gyors
körben kiválóan szerepelnek majd. A fajta idén is szépen megmutatta erényeit, igaz a szlovén versenyzőnek hozva hírnevet. Gratulálunk a nyertes lovasnak, illetve a Bábolna Nemzeti Ménesbirtoknak is!

„Elfelejtett 40 év” – könyv a nyugat-magyarországi
lovassportok négy évtizedéről
A kaszinó épületének négyes termében a lovasélet helyi
és környékbeli képviselői gyülekeztek október 30-án a
késő délutáni órákban.
„Horváth Csaba: Elfelejtett 40 év” című könyvének bemutatójára
érkeztek az érdeklődők, mely kiadvány a Nyugat-Magyarországi
Lovas Szövetség 40 évet átölelő szerteágazó munkáját taglalja.
A könyv bemutatja a korszak aktív lovas szakembereit, egyesületeit. A díjugratás, díjlovaglás, military, öttusa, távlovagló

és fogathajtó szakágak eredményeit is tartalmazza közel 1400
eredményes versenyló adataival együtt. A könyv melléklete
korabeli amatőr lovasfotókból álló nagy gyűjtemény is egyben.
Az író két szerzőtársával, Iby Zoltánnal és Prutkay Zoltánnal több,
mint 500 újságcikket és 2000 körüli szakirodalmat dolgozott fel
és rendezett könyv alakba.
A gyűjteménynek is nevezhető könyv egy fajta hiánypótlás is.
A szerzők tudomása szerint ezen kívül mindössze egy hasonló
igényességű, regionális jellegű lovas kiadvány létezik Magyarországon, ezért figyelemfelkeltő szándékkal is próbálnak élni a
hazai lovas társadalom felé. Mint mondták, Nyugat-Magyarország
a hazai lovasélet egyik legkiemelkedőbb régiója volt az elmúlt
több mint 40 évben, az abban tevékenykedők megérdemlik,
hogy példaként állhassanak a fiatalok előtt.
Bábolna kulcsfontosságú szerepet kapott a könyvben, hiszen
komoly tenyésztői tevékenység fűződik hozzá, illetve az idecsatolt környékbeli ménesekhez. Természetesen az 1950-es, ’60-as
évektől kezdődően itt is komoly sportélet alakult ki.
A könyv kereskedelmi forgalomban nem kapható, 500 példányban készült, a nagycenki, győri, tatai és bábolnai bemutatókon
már sok-sok példánya elkelt.
www.btv.hu
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Nincs időm olvasni kihívás! (NIOK) #vanidőmolvasni
Szabados Ágnes Nincs időm olvasni
kihívása egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A hónap témája: egy könyv, ami gyerek
szemszögből íródott. Ehhez segítségnek a
könyvtárban található egy tematikus polc.

Havonta megjelenő új témáival és egy
közös könyvével már egyfajta online
könyvklubbá nőtte ki magát.

Közös könyv: Mark Haddon: Egy kutya
különös esete az éjszakában! című könyve,
ami szintén megtalálható könyvtárunkban.

A könyvklub megtalálható a Facebookon
„VAN IDŐM OLVASNI CSOPORT!” néven.
Ehhez bárki csatlakozhat, és a hónap
végén (november 28. vasárnap, 20:30-tól)
itt van a könyv megbeszélése.

Levágott ág, nyesedék elszállítása
A lakossági igényekre reagálva a lakosságnál keletkező levágott ágak, nyesedék elszállítására Bábolna
Város Önkormányzata szolgáltatást működtet.
Amennyiben egy helyi lakos jelzi Bábolna településgazdájának, Zsolnai Dezsőnek a +36 30 986 8287 telefonszámon,
hogy kertjében levágott ág, nyesedék keletkezett és elhelyezéséről, hasznosításáról más módon gondoskodni nem tud,
akkor előre egyeztetett időpontban utánfutónként 1 500 Ft
díj megfizetése ellenében a levágott ágat, nyesedéket
Bábolna Város Önkormányzata elszállítja.
A levágott ág, nyesedék utánfutóra történő pakolásáról a
szolgáltatást megrendelő helyi lakosnak kell gondoskodni,
az önkormányzat kizárólag a szállítást tudja vállalni.

Könyvajánló
Arthur Brand: Hitler lovai

Sarah J. Maas: Macskanő – Lélektolvaj
Arthur Brandet, a holland
műkincsnyomozót találkára
hívja a műkereskedelem
világának egyik legveszedelmesebb figurája, hogy a
segítségét kérje egy szobor
felkutatásához és eredetiségének megállapításához. A válasz
egyben a második világháború
egyik nagy rejtélyéről is fellebbentené a fátylat: arról, hogy
mi is történt valójában Hitler
kedvenc szobrával, a „Lépkedő
lovak”-kal, amely Berlin bombázásakor tűnt el.

Brand a szobor nyomába ered: texasi olajmágnásnak álcázva
magát lemerül a máig létező náci alvilágba, ahol újfasiszták és
volt KGB-ügynökök hozzák a szabályokat, és eurómilliókért cserélnek gazdát a Harmadik Birodalom relikviái. A nyomozás egyre
kockázatosabbá válik, amikor Brand csapdát állít, hogy elkapja a
bűnözőket, akik a feketepiacon próbálják eladni a két bronzlovat.
De kikre is vadászik valójában? És célt ér-e, mielőtt leleplezik
valódi kilétét? A Hitler lovai egy John Le Carré-regényhez méltóan
szövevényes kaland, a történelem egyik legkülönlegesebb
műkincsrablásának krónikája.
16

www.btv.hu

Selina tökéletes tolvaj. Luke
gondterhelt hős. Gotham
Cityben nem mindenki az,
aminek látszik.
A #1 New York Times bestsellerszerző Sarah J. Maas mutatja be
a felnőtté váló Selina Kyle-t, aki
biztosan elrabolja az olvasók
szívét az új, várva várt világszenzáció YA regényben, az
akciódús és izgalmakkal teli
Macskanőben!
Két évvel azután, hogy kijutott
Gotham City nyomornegyedéből, Selina Kyle a titokzatos
Holly Vanderheesként tér vissza. Batmant elszólítja egy fontos
küldetés, így könnyű préda a város .
Mindeközben Luke Fox be akarja bizonyítani, hogy Batwingként képes segíteni az embereken. A Macskanőt veszi célba, az
újonnan felbukkanó tolvajt, aki Méregcsókkal és Harley Quinn-nel
portyázik. Emberére akadt volna?
Selina ádáz küzdelmet folytat: éjszakánként Batwinggel, napközben pedig a pokolian jóképű szomszédjával, Luke Foxszal. Vajon
képes lesz-e végrehajtani a legfontosabb tervét, miközben a múlt
egy darabkája veszéllyel fenyegetve a nyomába szegődik?
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Tegyünk a biztonságunkért
a fűtési szezonban is!
Elkezdődött az idei fűtési szezon, otthona biztonságáért
mindenki sokat tehet.
A Katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete Komárom-Esztergom Megyében 2019-ben 20 232 egylakásos
ingatlanban végezte el az ingyenes kéményseprést, ami a
megye családi házainak 65 százaléka. A kémények, tüzelő-fűtő
berendezések ellenőrzésével a lakástüzek nagy hányada megelőzhető lenne. Megyénkben tavaly 38 esetben riasztották a
tűzoltókat kéménytűz miatt. A statisztikák szerint minden ötödik
lakástűz a kéményben keletkezik.
Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon
kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések,
így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, valamint
a kémények karbantartását, ellenőrzését. Ezzel, és megfelelő,
jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a
kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, minimalizálható a
szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemellett kevesebbet
is kell fizetni a fűtésért. A szakemberek minden évben több ezer,
veszélyt jelentő hibát tárnak fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor vagy tisztításakor. A kémények
rendszeres vizsgálata azért elengedhetetlen, mert ezek olyan
épületgépészeti berendezések, amelyek hibái a használók előtt

rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos kéményellenőrzés
adhat valós képet az égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken kevesebben és kisebb fokban sérülnek meg a szén-monoxid
miatt. A lakástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy időben
jelző berendezés emberéleteket és anyagi javakat menthet meg.
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal,
lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett,
hogy mérgező gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet
károsítják, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és
kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd, akár meg is gyulladhat,
ami lakástűzhöz vezethet.
A társasházak esetében hirdetmény közzétételét követően,
a családi házakba pedig igénybejelentést követően érkezik a
kéményseprő, hogy ingyenesen ellenőrizze és tisztítsa a kéményt.
A katasztrófavédelem kéményseprői tizenhét megye 2675 településén látják el a kéményellenőrzési és tisztítási tevékenységet
a lakosság körében.
Forrás: BM OKF

A fény mestere – Helyes Jenő
gyakran alkot Bábolna közterein
Amint azt olvasóink megtapasztalhatták, a pandémia
okozta korlátozások miatt a legtöbb önkormányzati
szervezésű rendezvény ez évben elmaradt.

Erre a sorsra jutott a Helyes Jenő festőművész által megálmodott
bábolnai alkotótábor is, melyre augusztus végén került volna sor.
Az ötletgazdát gyakran láthatjuk alkotni településünk közterein,
egy ilyen alkalommal kérdeztük alkotói tevékenységéről.
Jenő és művésztársai szomorúan vették tudomásul a meghiúsult tábort, azonban a biztonság mindennél fontosabb.

A művésztábor már évek óta népszerű a festőművészek körében.
Az egyhetes rendezvény híre külföldre is eljutott, ezúttal Szlovákiából, Ausztriából és Romániából – Erdélyből - is érkeztek volna
művészek, illetve a Bábolnára már „hazajáró” alkotók is szívesen
jelentkeztek a felhívásra.
Jenő nem engedi, hogy a hírek megrémisszék: a járvány kitörése után is inkább az alkotásra koncentrált. Szebbnél-szebb
képeit a közösségi internetes felületeken tette közzé, örömteli
perceket szerezve ezzel ismerőseinek. A bezárkózás időszaka
inspirációval látta el, szívesen kísérletezett új technikákkal és
alapanyagokkal, mint például az olaj-, vagy a porpasztell. Bábolna
nevezetességei mellett ezúttal a Balaton partjának fényjátéka
ihlette alkotásra. A témaválasztás nem meglepő, a „fényvarázslóként” is már jellemzett festő saját elmondása szerint is
roppantul szeret játszani a fényekkel, kontrasztokkal, színekkel.
Az ősz érkeztével városunk terei is színpompába öltöztek, melyeket
Jenő aprólékos munkával örökített meg a vásznon. A szabadidőpark
és a fürdő területe különleges helyszínt biztosít erre, a rengeteg fa
szemkápráztató elegyet alkot a felkelő és lemenő nap fényével.
Az új ötletek egy sorozat megalkotására ösztönözték a tehetséges festőművészt, aki bármikor készen áll egy kiállításra, amint arra
lehetőség nyílik. Addig azonban gyakran megtekinthetjük alkotás
közben, hiszen a télbe hajló természet megannyi csodás, vászonra
kívánkozó látkép kimeríthetetlen tárházává válik ezen időszakban.
www.btv.hu
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Versküldő szolgáltatás indul a könyvtárban
A Bábolna Városi Könyvtár Művelődési és Sportközpont új szolgáltatás
bevezetését indítja.
Miután rendezvények szervezésére
kevés mód nyílik a járványhelyzet miatt,
próbálják ezáltal a virtuális térben
megszólítani a bábolnai olvasókat. Ez a
szolgáltatás különösen az interneten jól
boldoguló verskedvelőknek kedvez majd.

Versküldő szolgálatuk minden korosztályt
megszólít. Verssel üzenni ugyanis lehet
gyermeknek, fiatalnak, idősödőnek egyaránt, hiszen a vers kortalan, és mindenkinek, mindenkihez szól. Terveik szerint
hétről hétre hangot kap egy vers egy
videoüzenetben facebook oldalukon. Az
olvasóknak nem kell mást tenniük, csak
figyeljék gyakran oldalukat, a megjelenő vers posztja alá a hozzászólásoknál

pedig bátran üzenhetnek szeretteiknek,
kedves hozzátartozóiknak, rég nem látott
ismerősöknek, barátoknak. A könyvtár és
a művelődési intézmény munkatársai
azt remélik, hogy a kiválasztott versek
és üzenetek a járványhelyzet miatt
kialakult elszigeteltség érzését oldják
majd, és lelkünk feltöltődését is szolgálják a jövőben. A szolgáltatás beindítását a
bábolnai önkormányzat támogatja.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

2020. november

Igét hirdet: Sági Endre református lelkész.
Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

15-én vasárnap

Évközi 33. vasárnap

9:30 órakor szentmise

22-én vasárnap

Évközi 34. vasárnap

9:30 órakor szentmise

29-én vasárnap

Advent 1. vasárnapja

9:30 órakor szentmise

2020. december
6-án vasárnap

Advent 2. vasárnapja

9:30 órakor szentmise

13-án vasárnap

Advent 3. vasárnapja

9:30 órakor szentmise

20-án vasárnap

Advent 4. vasárnapja

9:30 órakor szentmise

24-én csütörtökön

Szenteste, Jézus születése

25-én pénteken

Karácsony 1. napja

9:30 órakor szentmise

26-án szombaton

Karácsony 2. napja

9:30 órakor szentmise

20:00 órakor szentmise

Szent István vértanú ünnepe
27-én vasárnap

Szent család ünnepe

9:30 órakor szentmise

2021. január
1-jén pénteken

Űjév napja

9:30 órakor szentmise

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (70/550-9261)
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
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Egy nap, mely az egészség
tudatosságról és a mozgásról szól
Szeptember 25-e az általános iskola felső tagozatosai
számára is izgalmasan telt: a tanulók a Magyar Diáksport
Napjához csatlakozva a testnevelés órájuk keretében
tesztelhették kitartásukat és gyorsaságukat.

A mintegy másfél évtizede útjára induló Magyar Diáksport Napja
elnevezésű kezdeményezés az egészségtudatosság és a mozgás
szeretetének népszerűsítését tűzte ki célul. A mozgásösztönző
program minden évben szeptember utolsó péntekjén kerül megrendezésre, mely során a csatlakozó iskolák mintegy 120 perces
mozgásprogramot biztosítanak tanulóiknak.

A 2020/2021-es tanévben az emberi erőforrások minisztere
témanappá nyilvánította ezt a napot, így lehetőség nyílt a testnevelés órákon való megvalósításra is. A nebulók a jelenlegi
évszámhoz stílszerűen igazodva összesen 2020 méteren keresztül váltófutásban rótták a köröket a Bábolnai Általános Iskola
futópályáján. A stafétafutásnak is nevezett atlétikai versenyszám
kitűnően fejleszti a pszichikai és fizikai képességeket, elősegíti a
jó közösségi és küzdő szellem kialakulását, valamint az egyéni és
közösségi érdekek összehangolását és a személyiség formálását.
Bábolnán minden osztályból 5 lány és öt fiú igyekezett minden
gyorsaságát bevetve teljesíteni a számára kijelölt távot, mellyel
az élmény mellett az osztályuk győzelmét is elősegíthették.
Csongrádi Péter testnevelő, intézményvezető helyettes szerint
a program remek alkalmat kínált a rövidtávfutásban kimagasló
teljesítményt nyújtó diákok kiszűrésére is, akik a későbbiekben
akár a diákolimpián való részvételre is lehetőséget kaphatnak.
A szabadban való mozgásra nagy figyelmet fordítanak az iskolában, a nemrég átadott szabadidőpark erre tökéletes helyszínt
biztosít. Emellett az intézmény futópályájának felújítására is komoly
igény merült fel, melynek elkészültével a gyerekek még gyakrabban
hódolhatnának a friss levegőn való minőségi mozgás élményének.
A tanítási nap végén a nyolcadik osztályosok bizonyultak a
leggyorsabbnak, ám a győzelemnél fontosabb volt a szabadban
történő mozgás szenvedélye és az országos összefogáshoz való
csatlakozás élménye.

Horogra akadt az ősz
A hűvös idő beköszöntével városunk pecásai is kénytelenek egy időre búcsút inteni szenvedélyüknek. Ennek
apropóján egy jó hangulatú horgászversennyel vettek
búcsút a nyári szezontól.

Tavasszal és nyár elején a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet a többi sporttal ellentétben ugyan kevésbé akadályozta
a horgászok életét, a szigorú szabályok azonban a versenyek
megrendezését meghiúsították. Az eredetileg májusra tervezett,

kifejezetten a tagok számára rendezett egyesületi versenyen
szeptember 26-án 34 pecás szállt versenybe Bábolna Város
Kupájáért. A kezdeti nehézségeket és az időjárás viszontagságait
áthidalva az egyesület éves engedéllyel rendelkező tagjai szabadon választható horgászkészséggel és két bottal felszerelkezve
várták a kapásokat. Az előző napi haltelepítésnek és a horgászok
ügyességének, nem utolsó sorban szerencséjének köszönhetően
legtöbben sikerélménnyel térhettek haza, a tó egész területén
ficánkoló pontyok és amurok remekül haraptak a csalikra.
A hagyományoknak megfelelően idén is az első tíz helyezettet díjazták, akik a dicsőség és az értékes nyeremények mellett
oklevelekkel térhettek haza. A dobogóra kerülők már rutinos
versenyzőként készültek a megmérettetésre. Hollósi Zoltán
zsákmánya közel 35 kilogrammot nyomott, míg a második és
harmadik helyezettek, Bubernik József és Kiss Balázs közel 10
kilogrammnyi fogást tudhattak magukénak. A legnagyobb hal
kifogásáért járó különdíjat szintén Hollósi Zoltán vihette haza,
aki egy több mint 9 kilogrammos példánnyal dicsekedhetett. A
Bábolna Város Kupájáért zajló verseny eredményhirdetésén dr.
Horváth Klára polgármester is gratulált a díjazottaknak.
Bár a tó élővilága a tél közeledtével lassan elcsendesedik, a
folyamatos haltelepítéseknek köszönhetően tavasszal ismét
pezsgő vízi élet várja a horgászokat.
www.btv.hu

19

2020. november

BÁBOLNAI FÓRUM

Teke – kitűnő kezdés, majd döntetlenek sorozata
Az előző csonka szezon után – mely
teljesítményben is nagyon rosszul
alakult NB I-es tekecsapatunk
számára – kitűnően kezdtek legényeink a 2020-2021-es bajnokságban.
Az első fordulóban Sopronba látogattak,
ahová a megerősített bábolnai gárda győzelmi esélyekkel érkezett. Viszonylag ritkán
fordul elő, hogy ilyen egyértelmű győzelmet arasson egy vendégcsapat, mint ez
alkalommal a mieink tették, hiszen esélyt
sem adtak a hazaiaknak a pontszerzésre.
Ütött fákban is jelentősen felülmúlták vendéglátóikat, csapatpontokat tekintve pedig
100%-os volt a teljesítmény. A Horváth
Attila, Molnár Attila összetételű ifjúsági
csapatnak ezúttal nem sikerült pontot
rabolni. Soproni Sörgurítók – Bábolna
SE 0:8 (3008:3189), ifi 3:1 (994:917).
A bajnokság második fordulójában, szeptember 12-én a Herend gárdáját fogadták
legényeink hazai pályán. Az NB I. egyik
évek óta legjobban szereplő csapata ellen
győzelemben bízva léptek pályára tekéseink. Jól is indult a találkozó, hiszen az első
kör után magabiztos vezetésre tettek szert
játékosaink, azonban a második körben
kiegyenlítettek a vendégek, ütött fákban
pedig átvették a vezetést. Itt három játékos
rossz teljesítménye kellett ahhoz, hogy megforduljon az eredmény. A befejező emberek
óriási küzdelemben próbálták meg legalább
a döntetlent kiharcolni, de a legvégén az
utolsó dobás a vendégeknek kedvezett, így
ők örülhettek a két pontnak. Az ifjúságiak
újabb vereséget szenvedtek, de Skuba
István szakosztályvezető nem volt elégedetlen teljesítményükkel, hiszen újonnan
igazoltak is játszanak köztük, akiknek még
be kell illeszkedniük. Bábolna SE – Herend
VTK 3:5 (3281:3312), ifi 1:3 (975:1034).
Idegenben folytatták tekéseink, szeptember 19-én Pétre látogatott együttesünk.
Végig izgalmas, fordulatos mérkőzésen
sokáig a mieink vezettek, majd a csapatpontokat nézve 4:2-re zárták a találkozót.
Szerencsétlenségükre azonban a hazaiak
mindössze egyetlen fával többet értek
el, így több ütött fára ők kapták a végelszámolásban járó két csapatpontot, így
döntetlennel ért véget az összecsapás.
Csapatunk minden játékosa bőven 500
fa fölött teljesített, melynek eredményeképpen összességében is meghaladták a
3300 fát. Az ifjúságiak megszerezték első
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győzelmüket, Horváth Attila és Szabó
Taddeus jó formában versenyeztek. Péti
MTE – Bábolna SE 4:4 (3375:3374), ifi
1:3 (971:1015).
A Sárvár együttesét látták vendégül szeptember utolsó szombatján tekéseink a
bajnoki szezon negyedik fordulójában.
Ők tavaly jutottak fel az NB I-be, fiatal
gárda, egy győzelem és egy vereség a két
csapat korábbi mérlege. Kovács Antalnak
köszönhetően mindjárt az elején 600
fölötti fával kezdett együttesünk, bár az
első kör után 1:1-el fordultak, a mieink
tettek szert 5 fa előnyre. A folytatásban
is kiegyenlített küzdelem folyt immár
48 fás bábolnai előnnyel. A végjátékban
Szász László 611 fás teljesítménye végleg
eldöntötte a találkozó sorsát, csapatunk
177 fa különbséggel diadalmaskodott.
Bábolna SE – Sárvári Kinizsi Kékgolyó
6:2 (3382:3205), ifi 1:3 (961:1001).
Szombathelyen mérkőztek ezután legényeink a Balogunyom gárdája ellen, akik már
megjárták a szuperligát is, jelenleg az NB I.
egyik kiemelkedő csapata. Az éllovas ellen
kitűnően játszottak legényeink, mindenki
500 fa feletti teljesítményt nyújtott. Furcsa
eredmény született, miszerint összességében a mieink ütöttek több fát, de a hazaiak
értek el több csapatpontot, melynek köszönhetően döntetlennel ért véget a találkozó.
Komoly fegyvertény volt ez a Balogunyom
otthonában, ezzel megszakadt győzelmi
sorozatuk. Balogunyom TK – Bábolna SE
4:4 (3289:3298), ifi 4:0 (1041:956).

Az NB I. nyugati csoportjában szereplő
bábolnai tekecsapat a bajnoki szezon
hatodik fordulójában az éllovas Nagymizdó
gárdáját fogadta hazai pályán. A vendégek az előző fordulót követően átvették
a tabella első helyét, 100%-os eredményességgel várták a mérkőzést. Rendkívül
kiélezett mérkőzésen a legutolsó pillanat
legutolsó dobása döntötte el a találkozó
sorsát, mely ismét döntetlent hozta végeredménynek. Ezúttal totális döntetlen
született, mind csapatpontokban, mind
pedig ütött fákban azonos eredményt
produkáltak az ellenfelek. Skuba István
szakosztályvezető nem volt elégedett csapatával, hiszen két játékos is tudása alatt
szerepelt. Amennyiben ők hozzák átlagos
formájukat, a listavezetőt le tudták volna
győzni. Bábolna SE – TOPIDO Nagymizdó
SE 4:4 (3241:3241), ifi 3:1 (937:919).
A hetedik fordulóban Szentgotthárdon
mérkőztek tekéseink, az ellenfél a Halogy
gárdája volt. Ha az ütött fákat nézzük,
bőven 500 fa felett teljesítettek játékosaink, volt egy 600 fa feletti is, és hiába a 3400
fa feletti összpontszám, ha a hazaiak picivel
jobbak voltak. Halogy SE – Bábolna SE 5:3
(3485:3445), ifi 3:1 (984:954).
Mindenesetre az őszi teljesítmény összességében elégedettségre adhat okot,
ugyanis a tabella élén álló csapatokat
meg tudták szorítani. Ugyanakkor a hazai
pályán elért eredmények hiányérzetet keltenek, itt kell elérni javulást. A Bábolna SE
tekecsapata az 5. helyről várja a folytatást.
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Labdarúgás – némi fellángolás után marad a mentális hullámvölgy
Megyei első osztályú labdarúgó-csapatunk négy fordulót követően 0 ponttal, rúgott gól nélkül a tabella 12.
helyéről várta a Vértessomló elleni idegenbeli mérkőzést.
Változatos, gólokban gazdag küzdelmet vívott egymással a két
együttes. A mieink kétszer is vezettek már két góllal, de a hazaiak
végül otthon tudtak tartani egy pontot. Vértessomlói KSK –
Bábolna SE 4:4.
A hatodik fordulóban a sereghajtó Környe gárdája érkezett Bábolnára. Tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt a mérkőzés
sorsa, hiszen legényeink öt gólos vezetés tudatában mehettek
pihenőre. A második játékrészben jelentősen változott a játék
képe, úgy tűnt, focistáink elégedettek az előnnyel. Ezt a kissé
lagymatag hozzáállást a vendégek ki is használták, de két találatnál többre nem maradt erejük. Legényeink a találkozó végére
felocsúdtak, és még két góllal nagyarányú győzelmet arattak.
Bábolna SE – Környe SE 7:2.
Zsámbékra, a megye egyik élcsapatához látogattak labdarúgóink
a bajnokság hetedik fordulójában, a mérkőzést szerdai napon
bonyolították le. Kishíján meglepetés született, hiszen a mieink
már a 9. percben megszerezték a vezetést, amit szinte a találkozó
végéig tudtak tartani. Két bábolnai játékos is a kiállítás sorsára
jutott, majd a 93. percben egyenlítettek a vendéglátók. Zsámbéki
SK – Bábolna SE 1:1.
A Bábolna SE labdarúgócsapata a Kecskéd gárdáját fogadta a
bajnoki szezon 8. fordulójában. A gyenge színvonalú találkozón
a vendégek kezdtek jobban, ők szerezték meg a vezetést is. A
második játékrész már a mieinknek ment jobban, legalábbis
mezőnyben, góllövésben viszont a kecskédiek jeleskedtek. Józsa
Péter vezetőedző szerint az eredmény nem tükrözi hűen a mérkőzés képét. A második félidei játék érdemessé tehette volna

együttesünket legalább a döntetlenre. Sajnos ismét 10 emberrel
kellett befejezni a meccset. Bábolna SE – WATI-Kecskéd KSK 1:4.
Egy hét szünet után – amikor is szabadnapos volt a gárda, ugyanis
páratlan számú csapat szerepel a bajnokságban – focistáink Esztergomban vendégszerepeltek. A mieinknél jobban szereplő hazaiak
ellen nem várt eredmény született, előzetesen talán senki nem
számított ekkora különbségre. Amint azt Józsa Péter vezetőedző
elmondta, kapitális egyéni hibákat vétettek játékosaink, amiket a
hazaiak szigorúan kihasználtak. Csapatunk nem tudta végrehajtani
az előre eltervezett taktikát, miszerint védekezésből kellett volna
kontratámadásokat vezetni. FC Esztergom – Bábolna SE 6:1.
A szintén gyengélkedő Tata együttese látogatott Bábolnára
október 18-án. Kitűnő első félidőt produkáltak játékosaink, már
a negyedik percben gólt értek el, majd meg sem álltak négyig. A
megnyugtató előny birtokában a második játékrészben visszaálltak legényeink, megelégedtek az eredménnyel, bár a félidő
elején még tartott a lelkesedés két találat erejéig. A lefújás előtt
tíz perccel a vendégek kihasználták focistáink tört lendületét,
majd a hátralévő percekben még két góllal kerültek közelebb.
Bábolna SE – Tatai AC 6:3.
Október utolsó vasárnapján a Nyergesújfalu otthonában mérkőztek labdarúgóink. A vendéglátók az élmezőnyhöz tartoznak, ezért
mindenki tudta, hogy nehéz meccs lesz, de számítani lehetett
arra, hogy legényeink játékát felhozza az ellenfél, így reménykedhettek egy jobb eredményben. Ez azonban elmaradt, a korai
bekapott gólok meghatározták a találkozó végkimenetelét.
Ebben az esetben sem sikerült végrehajtani a védekezésből kontratámadásos taktikát, ráadásul két kiállítás is sújtotta a bábolnai
csapatot. Nyergesújfalu SE – Bábolna SE 5:0.
Lapzártánk után november 1-jén hazai pályán játszották az őszi
szezon utolsó fordulójának mérkőzését, a Vértesszőlős csapata
volt az ellenfél. Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 1:2.

A lányok is fociznak – nem is akárhogyan
A lányok körében is igen népszerű
sport a labdarúgás.

Bábolnai ifjú hölgyek korábban már nyertek
megyei bajnokságot, közülük jónéhányan
már Budapesten és Győrben magasabb
osztályban rúgják a bőrt. A Bábolna SE idén
is indított női labdarúgócsapatot a megyei
bajnokságban Csongrádi Péter edző irányításával az U15-ös korosztályban.

A lányok heti két alkalommal edzenek
közösen az U13-as fiúcsapattal, ahol sok
technikai megoldást elleshetnek a már
rutinosabb fiúktól. Természetesen edzőjük
tudatos képzéssel is segíti fejlődésüket, és
természetesen a fizikai felkészítés is fontos
szerepet játszik. Az ifjú focista hölgyek
gyorsan tanulnak, a bajnoki mérkőzéseken
egyre ügyesebben alkalmazzák a tanultakat. A pályán bátran ütköznek ellenfeleikkel, remekül bírják a terhelést is, ami
fizikális fejlődésük tanúbizonysága. Náluk a
motiváció is erősebb, mint a fiúknál, meccs
közben jobban felpörögnek, hatalmas küzdőképességüket bizonyítják. A bábolnai
csapaton belül már kialakultak az egyes
posztok, és a tehetségek, vezéregyéniségek is kezdik csillogtatni tudásukat. Kitűnő
érzékkel és ambícióval megáldott kapus

őrzi a hálót, ami egyre magabiztosabbá
teheti a mezőnyjátékosok tevékenységét.
Öt mérkőzést követően a BSE lánycsapata kilenc együttes közül a tabella ötödik
helyén áll az őszi szezon befejeztével, a
folytatás áprilisban lesz.
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Utánpótlás labdarúgás – serdülő korosztályban
két csapat is versenyez
Már évek óta komoly problémákkal küzd a megye utánpótlás
labdarúgása. Bábolnára is begyűrűztek a problémák, melyet
a szakosztály vezetése rugalmasan igyekezett megoldani.

hogy két csapatot is fel tudnak állítani. Az egyik gárda Bábolna I.
néven a megyei első osztályban szerepel, a másik Bábolna II.-Tárkány elnevezéssel a megyei másod osztály déli csoportjában áll
helyt. A szakvezetők azért döntöttek a fenti megoldás mellet, hogy
a fiatalabb focisták is – akik a Bozsik-program rendezvényeinek
résztvevői – belekóstolhassanak a versenyzés világába, az egy-két
évvel idősebb gyermekek közt pallérozódhassanak a bajnoki
rendszerben. Itt azon felül, hogy sok technikai és taktikai elemet
tanulnak és fizikálisan is fejlődnek a gyerekek az edzéseken, már
fontos az eredményesség. A Bábolna I-es gárda jelenleg a tíz csapatos tabella 5. helyét foglalja el, a Bábolna II.-Tárkány együttese
pedig tizenegy csapat közül a hatodik.

Az U14-es és U16-os korosztályok Tárkánnyal fúzióban szerepelnek
a bajnokságban. Két edző foglalkozik a fiatalokkal, Csongrádi Péter
és Karvaj Ottó, akik végtelen türelemmel és odaadással tanítják
őket a labdarúgás rejtelmeire, és oroszlánként harcolnak értük,
velük a bajnoki mérkőzéseken.
Az U16-osok a megyei másod osztályban igyekeznek
helytállni bábolnai és tárkányi ifjoncokkal. A keret 13-14 fős,
ők ugyanakkora méretű pályán játszanak, mint a felnőttek. A
csapatban nincs is 16 éves korú játékos, a focisták zöme 13, 14
és 15 éves, akik közül legtöbben az U14-esek közt is játszanak.
Eddig nyolc mérkőzésből mindössze egy végződött győzelemmel. Az edzők legfőbb feladata, hogy az őszi szezonban egy
stabil gárdát alakítsanak ki, amelyet tavaszra még több fiatallal
egészítenek ki. Technikai és erőnléti szempontból rendben van
a társaság, az összhangot kell stabilizálni.
Az U14-esek az idősebbekhez hasonlóan Tárkánnyal alkotott
fúzióban szerepelnek a bajnokságban. Náluk olyan bő a keret,

A két edző, Csongrádi Péter és Karvaj Ottó a két korosztály
esetében talán a legfontosabbnak tartja, hogy egyben tartsák
a társaságokat. A jövőre nézve lehet ez fontos, ezzel megteremthetik a felnőtt csapat stabil utánpótlását sok fiatallal, akik később
majd a most nem működő U19-es együttesen keresztül juthatnak
magasabb szintű lehetőséghez.

Bozsik-program – a játék élvezete a legfontosabb
Szeptember és október hónapban ismét több alkalommal adott helyszínt a bábolnai labdarúgópálya a
Bozsik-program eseményeinek.

Itt az U7-es és U9-es korosztályok számára zajlottak a tornák, a
két nagyobb korcsoport eseményeit Koppánymonostoron és
Komáromban bonyolították le. A városunkban is évek óta nagy
sikerrel zajló program rendezvényein mintegy 150 hét és kilenc
év közötti kisgyermek rúgta a bőrt.
Csongrádi Péter, a Bozsik-program Bábolnai Körzetének vezetője szerint az U7, U9, U11, és U13-as korosztály labdarúgópalántáit
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rendszeresen megmozgató program évről évre fejlődik, ezáltal a
követelményrendszere is erősödött. A cél a rekreáció mellett még
mindig a játék megszerettetése és a mozgás örömének átélése,
melyet egy jól megtervezett rendszerbe helyeztek. A városunkban megrendezett úgynevezett grassroots fesztiválon összesen
14 Komárom és Bábolna körzetéhez tartozó egyesület játékosa
igyekezett a négy- és kétkapus mérkőzéseken gólt szerezni. Az
úgynevezett funinho stílusú játék nem egyszerű, azonban remekül
megosztja és ezáltal fejleszti a gyermekek figyelmét és koncentrálóképességét. Mindemellett a megosztott figyelem szükségessége az izgalmat és a lelkesedést is növeli, így igazán lendületes
játszmáknak lehettek tanúi a pálya szélén szurkoló szülők és
hozzátartozók. A bábolnai focipálya kitűnő helyszínt biztosítanak
minderre, és a gondos előkészületeknek köszönhetően egy jól
megszervezett, nívós tornákról térhettek haza a gyermekek.
A Bozsik-program rendezvényei a mozgás fontosságának hangsúlyozása mellett az ifjú tehetségek kiszűrésére is remek alkalmat
biztosítanak. Az eredménycentrikusság ugyan nem az elsődleges
cél, azonban a legügyesebbek oklevelet és elismerést kapnak,
mely további motivációt szolgáltat a sportoláshoz.
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Díjugrató megyei és regionális
döntő bábolnai sikerekkel
A díjugrató versenyszezon vége
felé közeledve szeptember 18-án
és 19-én ismét Bábolnán rendezték
meg a megye legjobb ugrólovasainak döntő megmérettetését.

Négy egyéni – kezdő lovas, ifjúsági, amatőr
és felnőtt – kategóriában valamint csapatban is versengtek a megye legjobbja címekért. Idén rekordszámú, 11 csapat nevezett
a bajnokságra, az aranyéremért heten közdöttek. Ezúttal szép hazai sikerek születtek,

hiszen a csapatversenyben a Bábolna SE
hármasa – Nagy Rita, Hardi Luca Liza és
Rózsahegyi Blanka, Buza Zoltán irányításával – állhatott fel a dobogó legmagasabb
fokára, Nagy Rita pedig az egyéni felnőtt
megyei bajnoki címet érdemelte ki. A BSE
csapata – más felállásban ugyan – de már
volt megyei bajnok, Nagy Rita pedig egész
évben kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott, és ez a forma a megyei döntőre
tudott kicsúcsosodni. A fiatal díjugrató,
Rózsahegy Blanka nemrég még a kezdő
lovasok közt versenyzett, most volt az első
alkalom, hogy ifjúsági kategóriában indult.
Az elődöntőben negyedik helyezett lett, a
csapatban elért bajnoki cím pedig további
pályafutásának megalapozója is lehet.
A díjugrató szakág hét dunántúli
megye legjobbjainak részvételével Bábolnán rendezte meg a regionális döntőt

szeptember utolsó hétvégéjén. 74 egyesület 188 lovasa 249 lóval versenyzett
a legjobb helyezésekért kezdő, amatőr,
ifjúsági és felnőtt kategóriákban, illetve
a csapatbajnoki cím sorsa is itt dőlt el. Az
amatőr egyéni döntő érdekessége volt,
hogy 17 összevetésre került sor a bajnoki
címért, az ifjúságiaknál pedig az aranyéremért mindössze két lovas, a bronzéremért viszont hét versenyző vetett össze.
A felnőtt bajnoki cím sorsa négy díjugrató
szoros versenyében dőlt el, végül a rendkívül technikás pályát a rutinos Reischl
Márton teljesítette legjobban.
Ezúttal is született helyi siker, ugyanis a
bábolnai származású Buza Patrik Zoltán
csapatban a dobogó legfelsőbb fokára
állhatott fel, felnőtt egyéniben pedig a
második helyet szerezte meg.

Military országos bajnoki döntő
– a Ménesbirtok a szakág egyik bázisközpontja
A Ménesbirtok idei utolsó nagyobb
volumenű versenye zajlott október
16-a és 18-a között. Ezúttal a military szakág látogatott Bábolnára,
hogy idényzáró országos bajnoki
döntőjét rendezze Bábolnán. Évek
óta kitűnő helyszín a lovastusázók
számára a Ménesbirtok, idén is
háromszor látogattak ide.
A három versenyszámot összefogó szakág
pénteki díjlovagló versenynapja az esős,
szeles időjárás miatt komoly erőpróbára
késztette a lovakat és lovasokat egyaránt.
Szombatra elállt az eső, a talaj pedig
elnyelte a rengeteg csapadékot, így gond
nélkül le tudták bonyolítani a terepversenyt, majd vasárnap a díjugrató számokat.
A rendező Ménesbirtok igazgatója,
Haál Gábor elmondta, büszke arra, hogy
a szakág évek óta Bábolnát választja a
bajnoki döntő lebonyolítására. Ez egyben
elismerés is a hely színvonalának és a
rendezés minőségének. Az igazgató
kiemelte, hogy a háttérben komoly stáb
dolgozik azért, hogy magas szinten, a

sportolók megelégedésére és biztonságosan tudják megrendezni e nem
veszélytelen sportversenyt. A díjugrató
pálya kitűnő minősége egyértelmű, a
több hektáros területen elhelyezkedő
tereppálya fejlesztése pedig minden
évben apró lépésekkel halad előre.
Bakonyi Imre szakági elnök szerint
a vírushelyzet miatt tavasszal nehezen
indult be a versenyszezon, de az egész
évet végig tudták vinni. Érdekes módon
sokkal több versenyt tudtak aztán lebonyolítani, mint a korábbi években, mert
több kisebb helyszín is bekerülhetett
a rendezők közé. Az országos bajnoki
döntőre mindenki megfelelően fel
tudott készülni, így Bábolnán a helyszínhez méltóan magas színvonalú, szoros
versenyt tudtak lebonyolítani. Elnök úr
hangsúlyozta az utánpótlás korosztály
létszámának jelentős növekedését, mely
erre az évre csúcsosodott ki, így összességében közel 140 lovas vett részt a megmérettetésen a korábbi évek 100 fő alatti
létszámát jelentősen meghaladva.

A felnőtt bajnoki cím sorsa rendkívül
szoros, kiélezett küzdelemben dőlt el,
ezúttal 3-4 lovas küzdött komoly esél�lyel a legszebben csillogó éremért és
trófeáért. Ez évben László Gabriella állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára,
mögötte Tuska Péter és Sári Ádám kapta
az ezüst- és bronzérmet.
Bakonyi Imre már a jövő évről is nyilatkozott, úgy tervezik, hogy a szakág
egyfajta bázisközpontja lesz Bábolna. Az
évek óta zajló fejlesztések, a lovastusa
iránti elkötelezettség, a helyi adottságok
mind amellett szólnak, hogy kiemelt szerepet kapjon jövőre is a Ménesbirtok.
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„Alázat kellett a sikerhez…”
Évek óta dédelgetett álma vált
valóra a városunkban élő Tóth Attilának, aki október elején elindulhatott első testépítő fitness versenyén.

Attila négy éve hódol a testépítés szenvedélyének, az első versenye tavasszal a
koronavírus miatt azonban meghiúsult,
a több héten át tartó kemény felkészülés
pedig kárba veszett. A személyi edzőként
is foglalatoskodó sportoló azonban nem
adta fel, minden energiáját a következő
megmérettetésre fordította, hiszen ismét
12 hetes szigorú diéta és edzés várt rá.
A sok előkészület meghozta gyümölcsét:
Attila a versenyről arany minősítéssel,
Men’s Physique elnevezésű kategóriájában ötödik helyezettként térhetett haza.
Attila szerint az ehhez hasonló fitness
versenyeken az izomtömeg és a forma is
fontos szerepet kap ugyan, ám az összkép
és a kisugárzás alapján, az aktuális fizikumot minősítve díjazzák a színpadra
állókat. A tónusok kiemelésében és a
profi megjelenésben a bőrszín is szerepet játszik, melyet a Tóth Zitától kapott
szolárium-bérlettel tudott elérni.

A minősítés után egyenes út vezet a
„nagyok közé”, a fiatal sportoló pedig
lehetőséget kapott a bizonyításra,
melyről három éve álmodik. Elmondása
szerint rengeteg lemondással járt a
megmérettetés, azonban az utána érzett
büszkeség kárpótolta az átélt mélypontokért. Célja eléréséhez a körülötte élők
is hozzájárultak, családjától, barátaitól,
főnökétől és gyorsan bővülő vendégkörétől is rengeteg támogatást kapott.
Attila jelenleg egy ideig a pihenésre
és a vendégeire koncentrál, azonban
nem adja fel céljait, és jövőre ismét –
immár rutinosabb versenyzőként – a
színpadon szurkolhatunk neki. Addig
pedig a fogyni és formálódni vágyók
rendelkezésére áll, akik személyében
egy igazán felkészült és empatikus szakemberre bízhatják magukat.

Talán már meg is van az idei gokart bajnoki cím
– Varga Ákos korosztálya bajnoka lehet
Az ifjú bábolnai gokart versenyző, Varga Ákos a vártnál
is jobban teljesített korosztálya hazai bajnokságában.

Miután saját versenygéppel tudott részt venni a futamokon,
teljesítménye egyre jobb lett, sorra nyerte a versenyeket, vagy
az élmezőnyben végzett. Így augusztus végére eljutott odáig,
hogy korcsoportja élére autózta magát. Ebben komoly segítéségére volt édesapja, aki egyben szerelője is, valamint csapata,
a Willisits Racing Team, illetve Bábolna Város Önkormányzata,
aki a versenygépet vásárolta.
Korábbi tudósításunkat ott hagytuk abba, hogy Ákos nyári
eredményei alapján kategóriája élén állt. A szezon hajrájában

szeptember első hétvégéjén ismét Kecskeméten mérték össze
erejüket az ifjú gokartosok. Az édesapa, Varga Zoltán információi
szerint a pénteki szabadedzéseket követően az elkopott fékbetétek cseréje után és vadiúj gumikkal Ákos a szombati időmérőt
a harmadik helyen zárta. Az elődöntőben tökéletes rajt után
elsőként fordult az első kanyarba, majd folyamatos oda-vissza
előzgetések után a befutónál negyed gokartnyival lemaradva
lett második. A döntőben második helyről indult. Ismét remekül
rajtolt, másodikként fordult az első kanyarba, de még az első
körben az élre állt. Itt is ment az előzgetés, végül az utolsó előtti
kanyarban a belső íven előzött Ákos és ő nyert egy gokart hosszal.
Immár 18 pont előnyre tett szert a pontversenyben.
A következő szeptemberi hétvége ismét a kecskeméti pályára
szólította a bábolnai gokartost. A pénteki szabadedzésen a
legjobb köridőt hozta, majd az időmérőn második lett. Az elődöntőben többször próbálta megelőzni az elsőt, de nem sikerült,
második lett minimális hátránnyal. A döntőben második helyről
indulva minden körben az első gokart mellé sikerült kerülnie,
de megelőzni nem tudta, az első helyezett remekül védekezett,
Ákos a második helyen ért célba. Saját elmondása szerint nagyon
élvezte a versenyzést, de sajnálja, hogy nem sikerült az előzés.
Később rájött, hogyan lehetett volna még megpróbálni.
Ákos idei utolsó bajnoki megmérettetése november 7-én
megint Kecskeméten lesz, ahol eldől a bajnoki cím sorsa. A versenyző és édesapja bizakodó, mi is szurkoljunk a bajnokjelöltnek.
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