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Boldog új évet Bábolna!
Ismét eltelt egy esztendő, méghozzá
egy olyan év, amely alapjaiban változtatta meg az életünket. Olyan kihívással találtuk magunkat szembe, amit
korábban nem ismertünk, amivel
korábban sohasem találkoztunk.

A koronavírus sok családban okozott
betegséget, és sajnos előfordult, hogy
mérhetetlen fájdalmat is – egy családtag
elvesztése miatt.
A járványhelyzet nemcsak átírta a
mindennapjainkat, de rávilágított olyan
dolgokra is, amire korábban nem, vagy
csak kevésbé figyeltünk, mivel természetesnek hittük meglétüket. Megváltozott
életünkben rájöttünk, hogy nincs fontosabb az egészségünknél, milyen fontos
dolog tud lenni a szabadság és tudatosult
bennünk az is, hogy sokkal jobban oda
kell figyelnünk azokra, akik rászorulnak
a segítségünkre, legyenek azok idősek,
elesettek, vagy magukra maradottak.
Megpróbáltatásokkal teli év volt a
mögöttünk hagyott esztendő, amit csak
közösen tudtunk megoldani. Az elmúlt
hónapokban sok áldozatot kellett, és kell
még hoznunk egy ideig, hogy később

visszatérhessünk megszokott életünkhöz,
jövő karácsonykor pedig minden családtagunk, minden szerettünk velünk lehessen.
Az új esztendő azonban mindig a várakozásról, a bizakodásról, az új dolgokról
szól. Míg a mögöttünk hagyott 2020-as év
a koronavírusról, maszkviselésről és korlátozásokról szólt, jó eséllyel a következő
év legtöbbet emlegetett szava a vakcina,
az oltás lesz. És ha minden nem is lesz
már olyan, mint korábban, mégis okkal
és joggal bizakodhatunk abban, hogy az
előttünk álló esztendő jobb és szebb lesz,
mint a mögöttünk hagyott.
Persze a koronavírus okozta járvány –
ha most a legfontosabb is -, de mégis csak
egy része az életünknek.
Mozgalmas évet zártunk le Bábolna
életében is, miközben izgalommal várjuk
az előttünk álló új esztendőt.
Számos elmaradt, félbehagyott feladatot kell folytatnunk városunk fejlesztése
érdekében. Reméljük hamarosan újra
megnyithatja kapuit a fürdő és folytathatjuk Bábolna turisztikai fejlesztését, az útfelújításokat és a belterületi vízrendezést.
Mindezt azonban nehezített körülmények között, szűkösebb forrásokból kell
megoldanunk. A gépjárműadó múlt évi
elvonása után jövőre kevesebb iparűzési
adóval gazdálkodhat városunk, melyet
pályázati forrásokkal, jó ötletekkel és sok
munkával kell pótolnunk.
Ugyanakkor a 2020-as esztendő utolsó
jó híre számunkra, hogy Magyarország Kormánya 250 millió forint támogatást adott a
fürdő építésére felvett hitel törlesztésére.

Kihívások és nehézségek persze mindenkinek a személyes életében is vannak.
Azonban nekünk, bábolnaiaknak mindig
erőt adtak, hiszen tudtuk és tudjuk, hogy
együtt, összefogva minden gondot meg
tudunk oldani!
Kívánok önöknek jó egészséget, kitartást a problémák leküzdéséhez. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Bízva az összefogásban, kitartásban és
türelemben szeretnék Bábolna lakosainak és mindannyiunknak békés, boldog,
közös sikerekben gazdag új esztendőt,
egészséget és szerencsét kívánni!
Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Ünnepi lázban megtett első óvodai séta
Decemberben minden az ünnepvárásról szólt a Százszorszép Óvodában és
Bölcsődében.
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A gyerkőcök számára talán éppen a téli
ünnepkör jeles napjai a legizgalmasabbak,
mert ekkor érkezik a Fehérszakállú, ekkor
ismerkednek a Luca-nap hagyományaival
és a karácsonyvárást is meghitt ünnepként
élik meg ajándékokkal gazdagon a fa alatt,
az óvodai csoportban kortársaikkal és az
óvónénikkel. Új lakója lesz a csoportszobának a szép zöld fenyő, melyről megannyi
verset is tudnak már. Minden csoportban alkotással is készültek az ünnepre.
A Katicások kicsinyei megtették óvodai

létük első hosszabb sétáját a téli szünidő
előtti héten, döcögő sorokban lépdeltek
a Betlehem felé, majd a városközpontban
a Mikulás szánját is megbámulták, végül
úticélként a postai ládához meneteltek,
ahol feladták jókívánságokkal tűzdelt
képeslapjukat a családtagoknak. A séta
közben megtanulták, hogy haladjanak
párban, lehetőleg egyenes sorban, és azt
is, hogy a virtuális üzenetek helyett kézzel
fogható levelet is lehet küldeni, mellyel
örömet okozhatunk szeretteinknek.
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Önkormányzati híradó
Vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének,
a fővárosi, megyei közgyűlésnek
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Erre tekintettel online keretek
mellett tartották meg a november
26-ai konzultációs ülést, úgy, hogy
a képviselők véleményezési jogukkal élve segítették elő a döntéseket,
polgármesteri határozatokat.
A konzultációs tanácskozáson szó esett a
rendőri beavatkozást boncolgató rendőri
beszámolóról, melyben csupán 15 közlekedési szabálysértést jegyeztek. Ez a szám
sokkal kevesebb a korábbinál.
Szó esett a két ülés között történt eseményekről, lejárt határidejű határozatokról, valamint a polgármesteri határozatokról, intézkedésekről, segélykifizetésekről
szóló határozatokról is.
Bár nem volt kötelező jellegű intézkedés, de a harmadik negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót tájékoztató
jelleggel megismerték a tanácskozásban
résztvevők. A költségvetés főösszege
ebben 1 milliárd 932 millió 162 ezer 211
forint összegről 2 milliárd 228 millió 980
ezer 914 forintra változott. Az összegben a
saját bevételeket, a pályázati forrásokat és
a hitelösszegét tűntette fel. Selejtezendő
eszközökről, elévült tartozások kivezetéséről is beszéltek a grémiumi tagok.
A 2020. évi pályázatokról szóló beszámoló volt terítéken, melyből kiderült, hogy
folyamatban lévő pályázata a városnak
jelenleg nincs. Az elszámolások és lezárások időszaka volt az év utolsó két hónapja.
Örömteli, hogy a Magyar Falu programban nyert útfelújítási beruházást is megvalósíthatta a város, ebből profitálva újult
meg a Deák utca és az Arany János utca,
valamint a Névtelen utcával párhuzamos
összekötő utat is sikerült mart aszfaltos
útburkolattal ellátni. Ezen túlmenően
ugyancsak a Magyar Falu programban
a Bábolnai Általános Iskola 35 millió
forintot nyert tetőszigetelés felújítására,
fűtéskorszerűsítésre.
Jóváhagyásra került a belső ellenőrzési
terv, valamint a 2020. évi utóellenőrzés

eredménye is. Intézkedésre okot adó körülményt nem állapított meg a belső ellenőr.
Nem változnak a helyi adók. A gépjárműadó már korábban elkerült az
önkormányzatoktól, jövőre ezt nem az
önkormányzat szedi be. Ez éves szinten a
költségvetésben 20 millió forintos összeget jelentett, melyből az önkormányzatnak további bevétele nem lesz, hiszen ez
a tétel a központi költségvetésbe került át.
Kommunális adó, telek-, építési-, iparűzési
adó tekintetében sem változott semmilyen korábbi körülmény, az iparűzési adó
tekintetében a jövőben a NAV szedi be
január elsejétől. Erre nézve a konkrét információkat még tisztázzák. (Az azóta eltelt
időszakban megjelent újabb jogszabályok
az iparűzési adó mértékét is változtatták!)
Áttekintették a fejlesztési elképzeléseket is, melyre a pénzügyek, költségvetési tételek megismerését követően,
ezek függvényében térnek majd vissza a
közeljövőben.
A COOP ABC megkeresését is véleményezték, az élelmiszerbolt ugyanis a
dohánybolt mellett egy egyirányú közlekedő utat szeretne kialakítani, halszálkás
parkolókkal. Az önkormányzat a COOP
ABC saját költéségén tervezett beruházást támogatja.
Módosult a Helyi Esélyegyenlőségi
Program, majd védőnői kérelem is terítéken volt. Sor került a Bábolnai Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. évi munkatervének áttekintésére és jóváhagyására.
Farkaskútról a fenntartó KLIKK által
szervezett iskolabuszra nem férnek fel
az óvodások, ennek feltételrendszerét
kereste novemberben a grémium, annak
ismeretében, hogy az óvodába való szállítás nem önkormányzati feladat.
A város számlavezetése is porondon volt,
de nem változtattak a korábbi gyakorlaton.
A Bursa Hungarica pályázatban két igénylő
ösztöndíj-pályázatát bírálták el, és ellátásukat havi 5000 forintban határozták meg.
Véleményezték a Komárom és Környéke
Önkormányzati Társulás költségvetési
módosítását, illetve bérleti díj szüneteltetésére is lehetőséget adtak a szabadidőparki létesítmények üzemeltetőinek.
Szó volt az új polgárőr egyesület
megalakulásáról, melynek bejegyzése

is megtörtént, a szervezet hatszázezer
forint önkormányzati támogatásból gazdálkodhat. A városvezető a szóbeszéd
eloszlatására elmondta: a korábbi polgárőr egyesülettel is jó viszonyt ápoltak,
azonban az előző években a pénzügyi
beszámolójuknak nem tettek eleget, ezt
feléjük is jelezték az elmúlt tavasszal, de
nem tettek lépéseket. Az új tagok felvételétől is elzárkózott, majd az akkor már
csak 8 fővel tevékenykedő vezető végelszámolásba fordította az egyesületet.
A történetben aggályos, hogy az önkormányzat, az OPSZ és különböző állami
támogatásokból származó gépjárművet
és egyéb vagyontárgyakat a korábbi
vezető Tárkányba vitte át, tevékenységét
ott folytatja. Az elmúlt időszak történéseit
az Országos Polgárőr Egyesület vezetőjével is áttekintette a Polgármester.
Kardinális kérdésnek ígérte a városvezető a jövőre nézve a zeneiskolai
tevékenység megtárgyalását, valamint a
Kardirex Bábolna Kft. berkeiben működő
szakellátások megtartását.
2020-as esztendő utolsó grémiumi
konzultációját december 14-én Skype-on
keresztül tartotta a városvezetés.
A konzultációs testületi ülésen a szokásos napirendi pontok szerint elsőként
a két ülés között történt eseményekről
számoltak be. Az események sorában
dr. Horváth Klára említést tett a járványhelyzet aktuális részleteiről, a védekezés
irányairól, valamint a karácsonyváró
attrakciókról, illetve megköszönte Ruskó
József jó ötleten alapuló, civil kezdeményezését, az összefogással megvalósult
kisvonatos Mikulás-járást, hiszen Tiva
darral, a kisvonattal december 5-én a
pusztákra is ellátogatott örömet okozva
a város gyermekeinek.
Pénzügyi és tűzifa segélyezésről is döntés
született, az igénylők többsége még karácsonyt megelőzően megkapta a támogatást.
A polgármesteri határozat alapján a
tavalyi árszabás marad érvényben a bérlakások bérleti díjával, a közterület-használati díjakkal, a temetkezéssel és a sportcsarnok bérleti díjával kapcsolatban. Az
építési telkek árai sem emelkedtek.
A képviselő-testület 2021. évi munkatervüket a korábbi évek gyakorlatának
www.btv.hu
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megfelelően bonyolítja majd le, remélhetőleg már személyes találkozóval. A
munkaprogramról is szót váltottak.
Döntés született arról is, hogy folytatódhat a Termelj otthon mozgalom a
konyhakertek felvirágoztatásáért, mely
érdekében az új kiírás is elkészült. 2021ben ismét elindítja a város népszerű
mozgalmát, melynek jogosultsági tényezőjén, a feltételrendszeren változtattak
csupán. Az összeghatár 130 000 Ft lett,
tehát az ez alatti jövedelemmel rendelkezők igényelhetik idén is az ingyenes
vetőmagcsomagot.
Nem emelkednek januártól az étkezési
térítési díjak: így a bölcsődei, az általános
iskolai, a lovasiskolai és a felnőtt étkeztetés vonatkozásában is maradnak a
korábbi összegek.
A parkfenntartási pályázatok értékelésére is sor került a napirendi pontok
közt: Négy közül az egyik cég pályázata
nem volt értékelhető. A három másik
vállalkozó: a Müllers Kft. – Müller Szabolcs, AXXO Invest Zrt. és Martonosi
Dániel maradt tehát versenyben. Az
AXXO két ajánlattal is élt: egy magasabb
összegűvel, amennyiben részegységenként oldhatja meg a feladatot, és egy
alacsonyabbal, amennyiben teljes körűen
végezhetik el a munkát. A biztonságosabb feladatellátás érdekében megosztva
nyerik el a vállalkozások – Müller Kft. és
Martonosi Dániel – a feladatokat. Fontos
tudni, hogy az ajánlattételekben több
mint 29 millió forintot neveztek meg a
társaságok a parkfenntartási feladatok
ellátásának járandóságára.
A szabadidőpark területén található
csónakház, faház és a teniszpálya, illetőleg
a vízijárművek üzemeltetésére, bérletére
kiírt pályázatot a büfé korábbi üzemeltetője:
Schneberger Iván tatai lakos nyerte el, akivel
januárban köt szerződést az önkormányzat.
Részletes beszámoló látott napvilágot
az önkormányzati rendészet munkájával

BÁBOLNAI FÓRUM
és a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő
Egyesülettel kötendő megállapodással
kapcsolatban. Az anyagot Barcsádi József
jegyző készítette és ismertette részleteiben, miután a rendőrséggel is egyeztetett a témában. A polgárőrök januárban
teszik le vizsgájukat, valamint komoly
ígéretet kapott a város, miszerint egy
szolgálati jármű is érkezik a jövőben
Bábolnára a Komárom-Esztergom megyei
rendőrfőkapitányságtól.
Számos beszámolóról is hallhattak a
konzultációs ülés résztvevői, így tájékoztattak tevékenységükről az önkormányzati képviselők, a Szociális és Oktatási
Bizottság, illetve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, majd a Helyi Értéktár Bizottság elnökei is.
Mint elhangzott: lakossági kérelem
alapján kommunális szennyvíztároló akna
kialakításához ad támogatást az önkormányzat. A jövő évben megvalósuló kisberuházást a Komáromi Vízi Társulat végzi
el ipari területeken.
A folytatásban beszámoló hangzott el
a 2020. június elsejétől kiadott közútkezelői engedélyekről, valamint a Tatabányai Tankerületi Központ megkeresése
alapján tudomásul vették a felvételi
körzetek tervezetéről szóló tájékoztatást.
Nem lesz nagyobb változás idén sem:
Banán továbbra is az alsó tagozatos osztályok működnek elsőtől negyedik évfolyamig , Bábolnán pedig elsőtől nyolcadik
osztályig működnek a tanulócsoportok. A
banai lakhelyű felső évfolyamosok a Bábolnai Általános Iskolában járnak iskolába.
Karácsonyi segélyezés is terítékre
került: 29 fő igényét bírálták el. A városvezető az önkormányzat nevében megköszönte a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ segítségével összegyűjtött lakossági és céges felajánlásokat, így például
az OSI által felajánlott nagymértékű
fagyasztott húskészítmény adományt
is, mely sok bábolnai családnak okozott
nagy-nagy örömet az ünnep előtt.

Megemelkedett a Bábolna Városgazda
Kft. törzstőkéje is, mellyel a Bábolnai Strand és Termálfürdő utolsó munkáinak kifizetését teljesítheti a hivatal.
A többletmunkát, amelyet az eddigi
költségvetések nem tartalmaztak az építésügyi főelőadó és a műszaki ellenőrök
egyeztették, valamint az összeggel finanszírozzák a következő három hónap
működési költségeit is, mivel a fürdő
jelenleg nem termel bevételt. A januári-
februári időszakban kerül sor a Bábolna
Városgazda Kft. költségvetésének, így a
Bábolnai Strand és Termálfürdő költségvetésének elfogadására is.
Jelentős téma a város életében a Kardirex Kft-vel kötendő szerződés módosítása, melyre az egészségügyi törvény
változása miatt van szükség. A jövőben
az orvosok nem dolgozhatnak egyidejűleg több munkahelyen főállásban,
csupán mellékállásban, esetleg megbízási szerződéssel tevékenykedhetnek. Ez
jelentős probléma a Kardirex Bábolna Kft.
esetében is. Miután a jogszabály április
elsején lép életbe, ezért az egészségügyi
szakszolgáltatásokra irányuló szerződést
március 31-ig, negyedévre kötheti meg
a város. A grémiumi tagok reménye
szerint a szakellátások megmaradhatnak
Bábolnán, azonban jelenleg nincs több
információjuk a témában.
Az Egyebek napirendi pontban az íjászpálya közbeszerzési kiírására, valamint
különböző rendeletek hatályon kívül
helyezésére fókuszáltak. Okafogyottá
vált ugyanis például az avargyújtási és
tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelet,
miután 2021. január 1-jétől hazánkban
tilos az avar- és a lombnyesedék elégetése. A további megoldásokról a későbbiekben tárgyalnak.
Januárban várhatóan rendkívüli ülést tartanak, a vészhelyzetben azonban továbbra
is polgármesteri határozatok születnek.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Bábolnai
Fórum legközelebbi lapszáma várhatóan márciusban
jelenik meg a január-február hónapok eseményeit
összefoglalva. Megértésüket köszönjük!
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Újabb 15 értékkel gyarapodott a megyei kincsestár
– a bábolnai életfa is a megyei értékek közt
A pandémia miatt december 10-én online
tartotta meg ülését a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár Bizottság.

A grémium elnöke, Popovics György örömét
fejezte ki, hogy változatos tartalmú, a tudományt, kultúrát és épített örökségünket is
reprezentáló javaslatokról dönthetnek. A
felterjesztések a megye egymástól távol eső
szegleteiből érkeztek, mégis valamennyien
büszkék lehetünk rájuk, hiszen együvé tartozásunkat is kifejezik. Évente átlagosan
két tucat értéket sikerül felvenni a megyei
értéktárba, de ez a szám tovább növekedhet, hiszen a jövőben is várják a helyi értéktárak, magánszemélyek javaslatait.

A kincsestárat mostantól Dorogról négy
gyöngyszem is ékesíti: a városról készített
panorámaképek, Hantken Miksa megyei
munkássága és az általa felfedezett,
szénfelbukkanást jelző tornyos csiga, a
Zsigmondy család tudományos munkássága, valamint az eucharisztia jegyében
készült kórusművek. Tatáról dr. Benda
Kálmán tudományszervező-ismeretterjesztő tevékenysége, a Magyary Zoltán
Népfőiskolai Társaság működése, valamint
a tatai piaristák nevelési-oktatási tevékenysége és kulturális hatása nyert felvételt.
Országgyűlési képviselőként Tatához is
köthető a csillagász-polihisztor Konkoly
Thege Miklós is. Megyei értékké vált még
a nagy múltú süttői mészkő, a Bábolnai
Életfa, a Kisbér lószobor, az oroszlányi
víztorony, a sportolószobrok az almásfüzitői Sportház főkapujánál, a Gyermelyhez
tartozó gyarmatpusztai Sándor-Metternich
Temetkezési Kápolna és egy nemzetközileg is elismert sportesemény, az ácsteszéri Táncsics-túra. A bizottság döntött
továbbá a magyar államiság születésének
helyszínt adó esztergomi Várhegy Magyar
Értéktárba történő felterjesztéséről. Az
eddig lajstromozott értékekről a megyei
önkormányzat naptárt és könyvet is megjelentetett, melyeket az értéktári mozgalom népszerűsítésére valamennyi megyei
település önkormányzatához eljuttattak.
Bábolna immár hat értékével szerepel
a megye kincsestárában. A Shagya-arab
lófajta, a Ménesbirtok 1710-ben ültetett öreg akácfája, Fadlallah el Heddad
Mihály életműve, az arborétum híres

lovak emlékhelye és Pettkó-Szandtner
Tibor életműve után a Bábolnai Életfa is
bekerült a megyei értékek közé. Korábban
Bábolnán létezett a „Csemetéink csemetéi”
park, melyben az újszülött bábolnai gyermekek szülei ültettek a születés évében fát.
Ez éves szinten 30-40 új csemetét jelentett.
A park azonban betelő félben volt akkor,
de mindenképpen szerettek volna emléket
állítani az újszülötteknek a településen.
A bábolnai képviselő-testület jóváhagyásával 2015-ben Gera Katalin szobrászművészt bízta meg Bábolna Város polgármestere a Bábolnai Életfa elkészítésével.
Az alkotás 2015 nyarán készült el, és nagy
tetszést aratott. A Bábolnán született gyermekeknek méltó emléket állít, hiszen az
Életfa levelein elhelyezik a bábolnai lakcímmel rendelkező, Bábolnához kötődő,
újszülött gyermekek neveit. Nagyon szeretik a bábolnai lakosok, szívesen keresgetik
a gyermekek, unokák nevét az Életfán.
Évente egy meghitt ünnepség keretében helyezik el az Életfán a nevekkel
ellátott levélkéket, ami már hagyományos ünnepségnek számít augusztus
utolsó péntekjén. Az Életfán 800 levélke
– gyermek neve – helye van kialakítva.
Az avató ünnepségen a 2009-től 2014-ig
született gyermekek neve került ki, és
minden évben 1 alkalommal az elmúlt egy
évben született gyermekek (évente 25-30
gyermek) nevével bővül a levelek száma.
A szülőföld erejét jelképezi.
forrás: kemertektar.hu

Ajándékmaszkok az országgyűlési képviselőtől
A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal vendégei voltak
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
valamint Milnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető
december 15-én.
Látogatásuk apropója a jótékony adakozás volt, hiszen a külügyminisztérium ajándékával, mintegy kétezer darab maszkkal
érkeztek. A maszkok kínai felajánlásból származtak. A prominensek örömmel adták át dr. Horváth Klára polgármesternek
a jótékony adományt, melyből úgy tudjuk, nemcsak Bábolna,
hanem a járás, a megye és az ország több települése is részesült
a külügyminisztérium közvetítésével.
www.btv.hu
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A szociális ellátórendszerünkre
nehéz időkben is számíthatunk
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
a tavaszi járványhelyzet idején kitűnő
munkát végzett.
Munkatársai önkéntes segítőkkel kiegészülve az idősektől a szociálisan rászorulókon át minden olyan bábolnai lakosról
igyekeztek gondoskodni, akinek arra szüksége volt. A második, őszi-téli időszakra
már komoly tapasztalatokkal indultak.
Tavasszal talán sokkal jobban bezárkóztak az emberek, nehezítette a hétköznapokat az időseknek kinevezett vásárlási
idősáv is, így a gondozónők többek között
a gyógyszertári beszerzéseket és a bevásárlást is nehezebb körülmények között
intézték. A jelenlegi helyzetben ez már olajozottabban ment, illetve az idősek klubját
sem kellett még bezárni, így minden szolgáltatásuk elérhető ebben a nehéz időszakban is – természetesen – az érvényben lévő

járványügyi intézkedések szigorú betartásával. Rendezvények, közösségi események
természetesen nincsenek. A gondozónők
maszkot viselnek, igyekeznek a lehető legjobban vigyázni a gondozottakra.
Egyre több helyre visznek kiszállítással
ebédet, viszont a házi segítségnyújtás miatt
visszaesett a gondozottak száma. Ez azért
biztonságosabb így, a folyamatos kontakt a
gondozás során csak családon belül történik.
Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezetőtől tudható, hogy a tanyagondnoki szolgálat
a megszokott menetrendben működik a téli
időszakban is. Természetesen itt is fokozott
figyelemmel járnak el feladatik során, szigorúan betartják a járványügyi intézkedéseket.
Karácsony közeledtével idén is szerveztek adománygyűjtést. Megszokott tőlük,
hogy karácsonyt megelőzően is kiemelt
figyelmet fordítanak a családokra, és ez

idén sem volt másképp. Már jó időben megtervezték az adománygyűjtés biztonságos
menetét. Olyanokra is fókuszáltak, akik a
járványhelyzet okán nehezebb helyzetbe
kerültek, mert elveszítették a munkájukat.
Nekik tartós élelmiszereket és játékokat
gyűjtöttek, melyekből célzott helyre készült
csomagokat állítottak össze, és osztottak
szét a karácsony előtti hetekben. Ez a
gesztus mindenkinek jóleső, a gondozásukban lévő családoknak és azoknak is, akik
csak a mostani nehéz időben kényszerültek
megtapasztalni a munkanélküliséget, vagy
a nehezebb anyagi hátteret.
Bábolna lakosai számára megnyugtató
lehet, hogy a nehéz időben is kiegyensúlyozottan működik a szociális ellátó
rendszer, és számíthatunk a szociális szféra
áldozatos munkatársaira.
Köszönet érte!

Élelmiszeradomány a rászorulóknak
Karácsonyra jelentős mennyiségű élelmiszeradomán�nyal ajándékozta meg a Bábolnán élő rászorulókat az OSI
Food Hungary Kft. A gyár termékeiből összeállított csomagokat a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ osztotta
ki mindazon családoknak, akik nehéz helyzetben élnek.

Az intézmény vezetője lapunk számára elmondta, az év vége
közeledtével több helyről érkezik segítség. Egész évben adományokat gyűjtenek a lakosság felajánlásaiból, melyek elsősorban
ruhákból, játékokból és sokféle használati tárgyból állnak. Karácsony előtt jelentősen megnő az ajándékozási kedv, ilyenkor

cégek, önkormányzati képviselők és magánszemélyek felajánlásai
is komoly mennyiségben érkeznek. Ezeket a központ munkatársai
osztják ki a rászorulók körében.
Az OSI Food Hungary Kft. élelmiszeradományára mindenki
jelentkezhetett, aki megfelelt azoknak a kritériumoknak, amiket
az önkormányzat felállított, melyek elsősorban az anyagi rászorultságot vették figyelembe. Az említett cég dolgozói ezen felül
sok-sok tartós élelmiszert is gyűjtöttek, melyeket szintén a családsegítő munkatársai juttattak el a megfelelő családokhoz. A játékok
és élelmiszerek egy részét nyilvános, ünnepi rendezvényen, a
nagycsaládosok karácsonyán szokták a korábbi években átadni
a rászorulóknak. Idén sajnos erre az ismert okok miatt nem volt
lehetőség, ezért az intézmény dolgozói személyesen vitték el a
nagycsaládosok és rászorulók karácsonyi ajándékait.
Az intézményvezető beszélgetésünk során kiemelte a Vöröskereszt Bábolnai Szervezete közreműködését, mely évtizedek
óta szoros együttműködésben szervezi jótékonysági akcióit az
önkormányzat családsegítőjével. Karácsony előtt az ő szerepük
is kiemelkedő volt, gyűjtéseikből származó ajándékaikat közös
akció keretében juttatták el a helyi és környékbeli családoknak.

Megjelent a 2021-es esztendőre szóló hagyományos Bábolnai Naptár,
benne Hantos Péter és Varga János nagyszerű fotóival. A naptárak átvehetők
a polgármesteri hivatal földszintjén januárban az alábbi időpontokban:
január 11-én hétfőn 13–17 óráig,
január 18-án hétfőn 13–17 óráig,
január 25-én hétfőn 13–17 óráig,
6
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Köszönet a segítőknek
Minden év novemberében, a Szociális Segítők
Napjához kapcsolódóan Bábolna Város Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára polgármester
ünnepi vacsorán köszönti a helyi szociális szférában dolgozó munkatársakat.
A járványhelyzetben a korlátozások nem teszik lehetővé rendezvények megtartását, így többek között ez a
program is elmaradt, ezért virtuális módon köszöntötték
a bábolnai segítőket. A következőkben ezt olvashatják.

Biztonságban
az óvodában és
a bölcsődében
Szigorú óvintézkedések mellett működött
a tavaszi időszakban és az őszi korlátozás
idején is a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde.
A koronavírus megakadályozása érdekében szeptember óta alkalmazzák egészségvédelmi szabályaikat. Szigorú ellenőrzés volt már tavasszal is,
mondta el Lipótné Horák Valéria, aki úgy fogalmazott: a kormány ősszel nem zárta be az óvodákat,
így ők csupán a szigorú intézkedésekre koncentráltak a munkatársak és a gyerekek egészségének
védelmében.

Óvodások ajándékai
A jótékonykodást nem lehet elég fiatalon elkezdeni.
Karácsonyt megelőző héten az óvoda sárga csoportja járt a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban, hogy a saját maguk által összegyűjtött játékokat
eljuttassák a rászorulóknak.
Az apróságok óvónőik bíztatására önként kezdtek gyűjtésbe. Saját és testvéreik már nem használt, „kinőtt”, de
kitűnő állapotban lévő, megkímélt
játékaikat ajánlották fel, és készítettek belőlük ajándékcsomagokat azok számára, akik a szeretet
ünnepén másképp nem részesülhetnek hasonló meglepetésben.
Az ajándékcsomagokat az ovisok
a családsegítő karácsonyfája alá
helyezték, ahonnét az intézmény
munkatársai eljuttatták a megfelelő
családokhoz.

Az előírások szerint a gyerekeket csak egészséges
állapotban fogadták és fogadják. A gyerkőcöket lázmérőzték minden érkezéskor, ha betegség tüneteit
mutatták, úgy hazatanácsolták őket. Kimutathatóan
koronavírusos gyermek dece,mberig nem volt az
óvodában. Az intézmény munkatársai intenzíven szellőztettek, nem vegyítették a csoportokat, korlátozták
az intézménybe való bejutást, beszűntették a rendezvényeket. A gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és
a logopédus léphetett be egyedül az intézménybe.
Nagy figyelmet fordítottak a folyamatos felületfertőtlenítésre is.
Az óvodába egy szülő hozhatta be a gyermeket,
tehát családok ebben az időszakban nem időzhettek a
folyosókon. A szülők tájékoztatására a csoportok zárt
facebook csoportot hoztak létre, ahol minden fontos
történésről fotókkal, videókkal informálták a szülőket.
Az internetes fórumot a szülők gyakorlatiasan használták, szívesen fogadták ezt a tájékoztatási rendszert.
Decemberben hetente szűrővizsgálat alá vetették
a pedagógusokat mind az óvodában, mind a bölcsődében. A legfontosabb berkeikben az óvatosság
és az alaposság volt. A zsiliprendszert nem kellett
bevezetniük, ebből is jól látszik hatékonyságuk a
védekezésben.
www.btv.hu
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Koronavírus – ahogy az várható
volt, Bábolnát sem kerülte el a vírus
A koronavírus járvány tavaszi időszakában a vírus viszonylag elkerülte Bábolnát. Abban a néhány hónapban csupán
egy-két karanténban lévő személyről
érkeztek hírek, igazoltan koronavírussal
fertőzöttekről nem voltak információk.
Az itt élők és dolgozók fegyelmezetten viselték a korlátozó intézkedések
következményeit, betartották az
egészségügyi szabályokat, ezáltal
megkímélték egymást és magukat a
megbetegedéstől. A településünkön
működő idősotthonban sem ütötte fel
fejét a vírus, ott áprilisban a honvédség
szakemberei fertőtlenítést végeztek. Az
önkormányzatnak sem kellett az országos intézkedéseken felül helyi korlátozásokat bevezetni, mondhatjuk, hogy
jól átvészeltük a járvány első szakaszát
– bár hozzá kell tegyük, hogy hivatalos
szervek nem közöltek konkrét adatokat
Bábolnát illetően.
A nyári lazítások aztán országos és megyei
szinten is meghozták a megbetegedések számának ugrásszerű növekedését.
Bábolnán is begyűrűzött a vírus terjedése,
de most is meg kell jegyeznünk, hogy
hivatalos adatokat nem közölnek a településünkön megbetegedettekről, vagy
covid pozitívakról. Annyi bizonyos, hogy
több helyben működő cég teszteltette
dolgozóit, akik közt szűrtek ki vírushordozókat, akiket azonnal hazaküldtek.
Legtöbben közülük tünetmentesen, vagy
enyhe tünetekkel vészelték át, de voltak
olyanok is, akiket komolyan megviselt a
betegség. A cégeknél dolgozók egy része
nem bábolnai lakos, de helyi fertőzöttek is
beszámoltak a betegség lefolyásáról.
Amint azt lapunknak dr. Horváth Klára
polgármester elmondta, a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal több munkatársa
is átesett a betegségen, ők a felismerést
követően karanténban töltötték el a kijelölt
időszakot. Az óvoda és bölcsőde dolgozóit
is szűrték decemberben, köztük is találtak
covid pozitív eredményűeket, akiket még
időben sikerült elszeparálni. Az intézményben még tavasszal foganatosított szigorú
intézkedéseknek hála az óvoda nem vált
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gócponttá, remélhetőleg januártól is
mentes lesz a komolyabb megbetegedésektől. A Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ vezetője is karanténban volt, mert
betegségének tünetei corona vírus fertőzésre utaltak, a főzőkonyha dolgozóinak
többsége pedig december közepére betegedett meg, mindenki súlyos szövődmények nélkül vészelte, vészeli át a járványt.
A szigorú óvintézkedések ellenére sajnos
a bábolnai idősek otthonában is felütötte
fejét a vírus. Amint azt dr. Horváth Klárától,
az intézmény tulajdonosától megtudtuk,
a december 17-i tesztelés során több lakó
és dolgozó tesztje is pozitív lett. A lakók
saját szobáikban tartózkodnak, ellátásuk
ott történik, melyhez a személyzet biztosított. Riadalomra nincs ok, hiszen a lakók
jól vannak, tünetmentesek, az ott dolgozók
pedig mindent megtesznek ellátásuk érdekében. A hozzátartozók számára történő
telefonos tájékoztatás a személyzet túlterheltsége miatt nehézkesen működik, ezért
arra kérik az érdeklődőket, legyenek türelemmel és csak a legszükségesebb esetben
érdeklődjenek telefonon. Továbbra is
érvényben van a hétfő, szerda, szombat
15 és 16 óra közötti csomagátadás, illetve
ezen időszakban lehet érdeklődni a lakók
állapota felől. A Nemzeti Népegészségügyi
Központ december 18-án kiadott határozata alapján ismételt látogatási és intézmény-elhagyási tilalom van érvényben.

Az alábbiakban dr. Tóth
Beáta háziorvos öt pontban
rögzített tájékoztatását és
jótanácsait adjuk közre.
1. Aki az alábbi tüneteket észleli,
maradjon otthon és hívja munkaidőben a rendelőt:
nátha, torokfájás, láz, hasmenés, hányás,
köhögés, szokatlan gyengeség, légszomj,
izomlázszerű végtagfájdalom, szaglás/
ízérzés zavar. Akinél felmerül a fertőzés
gyanúja, ingyenes tesztet rendelünk el,
velük a tesztelő egység egyeztet időpontot mintavételre.
Az eddigiek alapján elmondható,
hogy a többség enyhe, vagy elviselhető

tünetekkel esik túl a betegségen. Azonban
számos esetben elhúzódó gyógyulással
– akár 2-3 hét – kell számolni, a gyengeségérzés, köhögés, izomfájdalom tovább
tart, mint az influenza esetében.
2. Mikor kell sürgős segítséget kérni
Covid miatti betegnek?
Ha hirtelen fellépő légszomjat észlelne
terhelésre vagy nyugalomban vagy olyan
gyenge állapotba kerül, hogy fel sem tud
kelni az ágyból, esetleg nagy mennyiségű
folyadékvesztés kezdődött rövid időn belül
– pl. 10-15-szöri hányás vagy hasmenés.
3. Hol tudnak segítséget kérni?
Munkaidőben az orvosi rendelő számát
kell hívni. Ügyeleti időben a mentők (104)
és a győri háziorvosi ügyelet áll rendelkezésükre (96/412-221).
4. Megelőzés, vitaminpótlás, mit
tehetünk?
Akár a betegek, akár az egészségesek
körében gondoskodjunk a napi C és D
vitamin pótlásról: felnőtteknél 1-2000 NE
D3-vitamin naponta – ennél többet csak
az szedjen, akinek csontritkulás miatt
egyébként is többet kell szedni. A gyermekeknél a Vigantol vény nélkül elérhető
csepp formában.
Vannak arra utaló adatok, hogy ezek
rendszeres bevitele segíti az enyhébb
lefolyást, a kevesebb súlyos szövődmény
kialakulását.
5. Társadalmi szabályok szigorodása.
Mindenkitől együttműködést kérünk,
felelőtlen ember az, aki a másik egészségét
teszi kockára és szándékosan nem működik
együtt. Nem tudhatjuk, hogy mit hoz a
járvány, legyünk inkább elővigyázatosak!
A maszkviselés, kézmosás, közösségi távolságtartás a 3 fő kulcsteendő továbbra is.
November 2-től bővült és szigorodott
az érvényben levő kormányzati szabályzás
és ellenőrzés, részleteket a koronavirus.
gov.hu oldalon olvashatnak, kövessék
az Operatív Törzs tájékoztatóját is ezzel
kapcsolatban.
Jó egészséget mindannyiónknak!
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Hatékony rendészeti tevékenység,
javuló lakossági szemlélet
Május óta működik Bábolnán önkormányzati rendészet. Cziráki Gábor
hathatós tevékenysége többek közt
kiterjed közterület-felügyeleti és
mezőőri feladatok ellátására, illegális szemétlerakás problémáinak
megoldására, bűnüldözési és bűnmegelőzési kérdésekre, a település
közrendjének ellenőrzésére.
Az eltelt nyolc hónap alatt a bábolnai lakosság hozzászokhatott a jelenlétéhez, a közreműködéséhez, a létrehozott kommunikációs
platformokon keresztül lehet informálni a
rendészetet és információkhoz jutni a közérdeklődésre számot tartó esetekről. Talán a
legnépszerűbb és leggyorsabb eszköz a facebook profil, mely „Bábolnai Önkormányzati
Rendészet” címen érhető el november óta.
Cziráki Gábor ezen keresztül osztja meg a
lakossággal legfontosabb közlendőit, de a
lakosok is írnak, írhatnak észrevételeket.
Több kérdés érkezett az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatban, melyet önkormányzati rendelet szabályoz az idevonatkozó
törvényen felül. Itt tudhattuk meg, hogy avar
és a kerti hulladék égetést kizárólag március
1-jétől április 15-ig és október 1-jétől november 15-ig 14 és 18 óra között lehet elvégezni.
Nem lehet avart és kerti hulladékot égetni hétvégén, munkaszüneti napon és ünnepnapon.
Jelenlegi tudásunk szerint az Országgyűlés
megszüntette az önkormányzatok avarégetéssel kapcsolatos helyi szabályozási jogkörét,
így 2021. január 1-jétől törvényben tiltja meg
a kerti hulladék és avar égetését Magyarország
teljes területén, kivételek nélkül. 2021. január
1-jétől tehát mindenkor tilos és szankcionálható lesz az avar és kerti hulladék elégetése.
A rendészeti tevékenység egyik komoly
eredményének tekinthető, hogy míg korábban a szelektív hulladékgyűjtő szigetek mellé
gyakran helyeztek el szabálytalanul oda nem
való szemetet, addig mára ez heti 1-2 alkalomra
csökkent. Amint azt Cziráki Gábortól megtudtuk, a köztéri kamerák rendszeres ellenőrzése
nyomán azonosítani tudják a renitenseket,
de a lakosság körében is kialakult egyfajta
szemléletváltás. Több esetben a járókelők,
illetve a szabályosan hulladékot elhelyezők
szólnak rá a hulladékot nem megfelelően
elhelyező személyekre. Voltak olyan esetek
is, amikor a szelektív gyűjtő mellé elhelyezett

kartondobozt, zacskónyi műanyag flakont pár
órával később egy jó érzésű lakos bedobta a
gyűjtőedényekbe. Amennyiben nem megfelelő hulladéklerakást tapasztalnak a szelektív
szigetek környékén, akkor hatósági eljárást
indítanak, amely általában első esetben vagy
figyelmeztetéssel, vagy csekély összegű bírsággal zárul. A hatósági eljárások megindítása természetesen nem cél, hanem eszköz a rendezett
településkép megőrzése érdekében.
Az önkormányzat és rendészete arra törekszik, hogy kül- és belterületen is egyaránt
felszámolják az illegális hulladékelhelyezést.
Az elhagyatott, külső területeken is több
olyan helyet találtak, ahová rendszeresen
raknak le utánfutónyi mennyiségű, gyakran
veszélyes hulladékot. Ezért arra kérik az itt
élőket, hogy amennyiben illegális hulladékelhelyezést tapasztalnak, akkor facebookon is
elküldhetik az esetleg készített fényképeket
és helyszínt, hogy mielőbb felderíthessék az
esetet és gondoskodhassanak a megfelelő
településkép helyreállításáról.
Bábolnán viszonylag ritkán fordul elő
betörés, köszönhetően a térfigyelő kamerarendszernek, a polgárőrségnek, illetve a
lakosság elővigyázatosságának, tájékozottságának. November vége táján mégis előfordult
betörés, mely nem kerülte el a helyi rendészet
figyelmét sem. Az elkövetők felderítése a rendőrség részéről folyamatban van, amelyhez a
közterületi kamerák felvételei nagy segítséget
nyújtanak. Ide vonatkozóan is igyekezett segíteni a rendőrség munkáját, valamint ellátni a
lakosokat tanácsokkal, információkkal. Emellett Cziráki Gábor a betörések elkerülésével
kapcsolatban legfontosabbnak tartja, hogy
nyitott szemmel járjunk! Gyanús, ismeretlen,
cirkáló autók esetében írjuk fel a rendszámot,
az autó színét, típusát. Ha ugyanekkor további ismeretlen, látszólag
céltalanul sétáló, ácsorgó személyek jelenlétét

tapasztalják ne habozzanak, azonnal értesítsék a rendőrséget a 112-es telefonszámon.
Kóborló kutyákkal kapcsolatos ügyekkel is
foglalkozott a rendészet, miután több bejelentést is kaptak, mely komoly érdeklődésre
tartott számot facebook oldalán. Amint azt
Cziráki Gábor hangsúlyozta, ha utcán gazdátlanul sétáló kutyát találnak járőrözés közben,
mindig becsöngetnek a környező házakba,
hátha ismerik, tudják melyik házból szökött ki.
Vannak azonban olyan esetek, amikor kénytelenek kihívni a gyepmestert, aki elszállítja az
állatot. Erre sajnos több esetben sor került már
az utóbbi időszakban. A kutyatulajdonosoknak
tudniuk kell, hogy az otthonról elszökött eb míg
saját területén barátságos, idegen környezetben viselkedése kiszámíthatatlan, akár veszélyes is lehet. Mint mondta: november hónapban két „ártalmatlan” házi kedvenc támadt
csak ránk az utcán. Szerencsétlen helyzetben
megeshetett volna ugyanez egy 10 éves iskolából hazasétáló gyermekkel, vagy egy boltból
hazasétáló nyugdíjassal is. A törvény szerint
nincs mérlegelési lehetőség. A bírság 90 000
Ft, ha „az állat szökésének megakadályozásáról
nem, vagy nem megfelelően gondoskodott
az eb gazdája”. Ehhez az összeghez jön még a
kutya elszállításának szolgáltatási díja. Szépen
kérjük, gondolja végig minden eb- és más
állatot tartó, mérlegelje, érdemes-e befoltozni
a kerítésen keletkezett „szökő rést”!
Amennyiben az önkormányzati rendészetet
érintően kérdésük, felvetésük, problémájuk
adódik, észrevételeiket megtehetik a rendeszet@babolna.hu email címen, a rendészet
facebook oldalán, de informálódhatnak a
közös önkormányzati hivatal központi számán
(34/568000) is.
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A piac az ünnep előtt még kecsegtetőbb
A járványhelyzetben a rendezvények elmaradtak, de a
piac visszatérésére – sokak örömére – novemberben és
decemberben is lehetett számítani.

helyen. Ez utóbbi alkalommal már az ünnepvárás lengte be a piaci
alkalmat, a legtöbb árus karácsonyi portékával érkezett, illetve olyan
vásári termékkel, melyek jól hasznosultak aztán az ünnepi terítéken.
A karácsonyváró piacra sajtokat, tehéntejtermékeket, diót,
gyógynövényeket és gyümölcsszörpöket, termelői mézet, lekvárokat, házi tojást és aprósüteményeket, rétest, mézeskalácsot,
chili paprikakrémeket és fejes káposzta finomságokat is hirdettek.
Feltűnően nagy volt a kínálat kézműves termékekből is. A
piacon árusítók köre is kibővült, tatabányai, nyergesújfalui és
móri kézművesekkel. A december 12-ei alkalommal a hidegben
jóleső forró teát és forralt bort is kínáltak, ezzel is kedvezve árusoknak és vásárlóknak egyaránt.

November 14-én, majd ünnepi hangulatban december 12-én volt
ismét termelői vásár Bábolnán, a város központjában, a megszokott

A bábolnai piacalkalmak minden esetben a minőséget garantálják. A szervezők nagy-nagy odafigyeléssel gondozzák ezt a helyi
erőfeszítést, mely mára jó hírnévvel rendelkezik megyeszerte.

Karácsonyi készülődés és karácsonyi
műsorok a BTV közreműködésével
A járvány életünk minden területét érinti. Beleszól a munkánkba, meghatározza mindennapjainkat, sőt, még ünnepeinket sem kíméli. De mindannyiunk érdeke, hogy a korlátozásokkal szabályozott hétköznapjainkat fegyelmezetten éljük
meg, és ünnepeinken is legyünk mértéktartóak.
A karácsonyi ünnepkörhöz fűződően a korábbiakban sok-sok képes
tudósítással szolgálhattunk lapunk hasábjain, de idén nyilvános
rendezvényekre nem kerülhetett sor Bábolnán sem. Számos hagyományos rendezvény maradt el, melyek közül a legnagyobb szabású
az önkormányzat városi karácsonya volt egy évvel ezelőtt is. Itt
szoktak műsort adni településünk művészeti csoportjai, köztük a
zeneiskolások is. A Bábolnai Televízió munkatársai egyfajta hiánypótlásként rögzítettek és közreadtak karácsonyi műsorokat.

A rendkívüli helyzet ellenére a BTV operatőre kamerájával bekukkanthatott az óvodába is – természetesen szigorúan betartva a
járványügyi előírásokat – , ahol a legkisebbek ünnepelték karácsony eljövetelét kis közösségeikben. A karácsonyi ajándékok
sem maradhattak el, minden csoport apróságai megtalálhatták
vágyott játékaikat a feldíszített karácsonyfa alatt.

A zeneiskola hagyományos, nyilvános karácsonyi növendékhangversenyére sem kerülhetett sor, ezért a művészeti intézmény
tanárai egy teljesen újszerű megoldást választottak diákjaik
számára. Az adventi naptár ötletét alapul véve, nap, mint nap
egy-egy növendékük, vagy csoportjuk lepte meg a legnépszerűbb közösségi médiafelületen szüleiket, az érdeklődőket.

Az Idősek Klubjában a nyugdíjasok alkotta Vadvirág együttes karácsonyi dalokból és népszokásokból készített összeállítást. vették fel.
A Bábolnai Általános Iskola diákjai hagyományosan karácsonyi
műsorral szokták ünnepelni Jézus születését, illetve az év utolsó
tanítási napját. Ezúttal az ismert körülmények miatt a pedagógusok készültek verses összeállítással, melyről a nyilvánosság
kizárásával televíziónk készíthetett felvételt.
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Siker a város határában
A tél beköszöntével a természet is elcsendesedett,
azonban Babarczi Norbert méhészetében az enyhe téli
időjárás miatt némi döngicsélés zaja hallható. A bábolnai
méhész bemutatkozása mellett nemrégiben elért sikereiről is mesélt lapunknak.

Norbert nagyapja bíztatására vágott bele a méhészetbe, melynek
mesterségét egykoron a dédapja is űzte. 11 évesen ismerkedett
meg a méhek életével és a méhészet fortélyaival, majd 1987-ben
nagyapja segítségével az első méhraj befogására is sor került. A
természet iránti érdeklődés a tanulmányaiban is megmutatkozott:
állattenyésztő érettségit, majd később mezőgazdász technikusi
végzettséget szerzett, melyet 2003-ban egy méhészeti szakképesítés követett. A képzés során és az addig eltelt évek alatt a

méhészethez fűződő elméleti és gyakorlati tudást is elsajátította,
így már teljesen egyedül folytatta a családi szenvedélyt.
Norbert jelenleg városunk határában főállása mellett 70
méhcsaládról gondoskodik. Ez egy közepes állománynak felel
meg, saját szavaival élve „nem sok, de nem is kevés”. Fontosnak
tartotta, hogy lakott területen kívül telepedjen le méheivel, hiszen
a méhcsípés által okozott allergiás reakció az arra érzékenyek
életét is veszélyeztetheti. A terület a helyi és környékbeli gazdáknak köszönhetően bőségesen ellátja a méheket repcével és
egyéb virágokkal.
A méhek körüli tennivalókat jelenleg egyedül látja el. A tavaszi
időszakra már februárban elkezdi a készülést, az úgynevezett
gyógylepények behelyezésével, mely növényi fehérjével látja el
a méheket. A téli nyugalomból ébredező méhek ezt elfogyasztva
több pete lerakására ösztönzik az anyát. A márciusi kaptárbontás
után ellenőrzik a méhcsalád állapotát, majd áprilistól elkezdődnek
a nagyobb munkálatok. A szorgos méhek munkája után repce és
vegyes virágmézeket készít az összegyűjtött nektárból.
Norbert munkájának gyümölcse idén országos elismerést
hozott számára: a Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által szervezett
„Az év méze 2020” versenyen bronzminősítéssel gazdagította a
lelkes méhészt. A győztes vegyes virágméz minta mellett még
két mintát, valamint egy úgynevezett ellenmintát igényelt a versenyfelhívás. A beérkezett mintákat ezek után a zsűri érzékszervi
és szigorú laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá.
Norbert méheivel együtt izgatottan várja a tavaszt és a jövőt,
mely során tervei szerint 100-120 családosra emeli kolóniáját.

Alternatív udvarral a több mozgásért
Színes meglepetés várta az őszi szünetről visszaérkező
gyermekeket városunk általános iskolájában, lelkes
pedagógusaik ugyanis a szünetben festékszórók segítségével egy vidám a burkolatra festett játszótérrel tették
különlegesebbé az iskolaudvart.

A játszótérfestési akció az iskola megalapításának 150. évfordulójára szervezett programsorozat része volt, melyek során gyermekközpontú programokkal és foglalkozásokkal várták a diákokat.
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető lapunknak elmondta,
a járványhelyzetben még nagyobb figyelmet fordítanak a szabad

levegőn való mozgásra, melyhez az újonnan kialakított játszótér
remek segítséget nyújt. Az óraközi szüneteket is élvezetesebbé
tevő rajzok Bors Erika pedagógus régóta érlelődő ötlete nyomán
születtek. A megvalósításban az iskola pedagógusai örömmel
vettek részt, összefogásuk eredményeként így már az őszi szünet
első napján elkészülhetett a meglepetés. A közös készülődés
elérte célját: a gyermekek lelkesen fedezték fel és ugrándozták
körbe a megújult iskolaudvart.
A szünet után tovább folytatódott az iskolaudvar szépítése,
mely során ezúttal a nyolcadik osztályosok is serényen segítettek
a kreatív nevelőtestületnek. A szintén a jubileumhoz kapcsolódó
összefogás eredményeként fákkal és virágokkal ültették teli az
iskola hátsó udvarát. A facsemeték a Bábolnai Gazdanapokon
helyesen kitöltött totón elnyert jutalomként kerültek az iskolához.
A 150 darab tulipánhagyma elültetésébe pedig a szülői munkaközösség és az alsós kisgyermekek is aktívan bekapcsolódtak. A
sok szorgos kis kéz munkájának gyümölcse tavasszal borítja majd
színpompába az udvart. A Bábolnai Általános Iskola úgynevezett
ökoiskolaként működik, melynek keretében egy almafa csemete
is otthonra lelhetett az iskola kertjében.
Az udvar- és kertszépítő foglalkozások mellett egész ősszel
folytatódtak az iskola fennállásának 150. évfordulóját ünneplő
programok, melyekkel igyekeztek közelebb hozni a gyermekekhez a nagyszabású jubileumot.
www.btv.hu
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Előtérben az egészség
November hónapja ebben a tanévben is az egészségről szólt városunk
általános iskolájában.
A járványhelyzet miatt külsős előadók
meghívására ugyan nem nyílt lehetőségük,
azonban Bors Erika és Slániczné Schmidt
Irén pedagógusok egész héten át tartó
programsorozattal készültek az alsó tagozatosok számára, mely az egészség köré épült.
Az egészséges életmódra való nevelés az
intézmény mindennapjaiban egész évben

jelen van, a témahét gyermekközpontú
foglalkozásain keresztül még nagyobb
hangsúlyt tudtak fektetni az egészség
megőrzésének fontosságára. A hét során
minden nap érdekes feladatokkal egészítették ki a tanórákat: például a gyermekek
különféle gyümölcsökkel ismerkedtek,
majd másnap a választott gyümölcsnek
megfelelő színű ruhában jelentek meg az
iskolában, illetve egy tisztasági verseny
szervezésével a helyes tisztálkodás szabályait elevenítették fel. A járványhelyzet

magával hozta a szájmaszkok mindennapos használatát, így erről is bővebb tájékoztatást kaptak, valamint kreativitásuk is
kibontakozhatott saját maszkjuk megtervezése során. A kreatív, rajzolós feladatok
mellett az egészség témakörében eddig
megszerzett tudásukat is próbára tették a
találós kérdésekkel, valamint új ismereteket
is elsajátíthattak játékos formában a kirakóval, vagy a Márton-naphoz is kapcsolódó
szókereső feladattal.

„150 év a történelemben nem nagy
idő, egy intézmény és egy város
életében azonban már jelentős.”
Városunk általános iskolájában az idei
tanévet ünnepi hangulat lengi be. A
Bábolnai Általános Iskola 150 éves
fennállásáról számos módon megemlékeznek a pedagógusok és a diákok.

A jubileumi rendezvénysorozat már a
tavalyi tanév tavaszi félévében kezdetét
vette volna, azonban a járvány miatt
kialakult helyzet sok tervezett programot
meghiúsított. Ennek ellenére az iskola
vezetése és pedagógusai lelkesedése
töretlen maradt, és készülnek arra, hogy
a tanév végéig méltó emléket állítsanak
az 1870-es esztendőnek, amikor először
léphették át kisdiákok az iskola küszöbét.
Az ünnepségsorozat részeként a gyermekek és tanítóik 150 darab tulipánt ültettek el a régi iskola felújított épületszárnyai
közti udvaron, illetve egy futóversenyt is
szerveztek a jeles dátumra emlékezve a
szabadidőparkban. Nemrégiben pedig
elkészült és megnyílt a jubileum tiszteletére
rendezett kiállítás, mely Veresné Szkocsek
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Mária, Ágostonné Dobrosi Ildikó, Bors Erika
és Veres Zoltán pedagógusok gondos gyűjtésének és összeállításának eredményeként
jött létre. A kiállítás megszületéséhez az
alsó tagozatosok is hozzájárultak, akik
színes rajzokon örökítették meg gondolataikat az iskola jelenlegi kinézetéről és arról,
hogy milyen lehetett régen.
A tárlat anyagait a gyermekek, szülők,
nagyszülők, volt és jelenlegi pedagógusok
emlékeiből állították össze, a régi képek
és relikviák között sétálva megelevenedett a múlt. A terem egyik részében
felelevenítik többek között a szocializmus
korszakában meghatározó úttörőtáborok
és kisdobos lét kellékeit, míg a másik részében a régmúlt iskolai felszerelései kaptak
helyet. A kiállításon helyet kaptak az elmúlt
években készült tablók és osztályképek,
valamint az iskola épületének átalakításait
jegyző dokumentumok is.

Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető lapunknak elmondta, hogy november
végén egy, a 150 éves évfordulóra készült
emléktábla ünnepélyes átadására is sor
került volna, azonban a pandémia okozta
korlátozások miatt az eseményt majd csak
a tanév végén rendezik meg. Az emlék
kiállítást jelenleg zárt ajtók mögött tudták
megrendezni, azonban várják mindazok
jelentkezését, akik egy-egy képpel vagy
az iskolához kapcsolódó tárggyal hozzá
szeretnének járulni a bővítéséhez, mivel
a júniusra tervezett, gálaműsorral egybekötött táblaavatóra a tárlatot is kiegészítik.
Addig is reményekkel telve várják a júniust,
amikor a nagyszabású jubileumhoz méltó
ceremóniával közösen tudják megünnepelni a bábolnai lakosok életében is
jelentős szerepet játszó általános iskola
létrejöttének évfordulóját.
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Alapvető értékünk az élet és az egészség
A felső tagozatosok számára a hagyományokhoz híven
egészségnappal készültek pedagógusaik.

A nap fénypontjának ígérkezett a turmixkészítő verseny, mellyel
az egészséges táplálkozás fontosságára hívták fel a figyelmet. Az
iskola célja, hogy a tanulók étkezési szokásaiban változás történjen, helyezzék előtérbe az egészséges élelmiszereket. A manapság
divatossá vált színpompás és változatosan variálható smoothie-k
nem csupán a diákok hangulatát tették színesebbé, hanem a napi
ajánlott zöldség-gyümölcs bevitelük jelentős részét is fedezhették
egy nagy pohár turmix elfogyasztásával.
A délelőtt folyamán meglepetés feladatokkal is várták a gyermekeket, melyek az előzőekhez hasonlóan az egészségnevelés
témaköréhez kapcsolódtak.

A logikai és a témában már megszerzett tudásra épülő feladatok mellett a feladatok elvégzése során rengeteg új ismeretre
is szert tehettek az egészség megvédésére, visszaszerzésére
vonatkozólag.
A témanapon kiemelt szerepet kapott a mozgás, a közös mozgásfejlesztő torna, a sport fontosságának hangsúlyozása mellett
remek közösségépítő foglalkozást is jelentett. A közös tornát egy
már elballagott diák tartotta, így a gyermekek számára hangsúlyossá vált, hogy a jövőben is érdemes és fontos a megfelelő
mennyiségű mozgás előtérbe helyezése.

Adventi műsorok nézők nélkül
az általános iskolában
Évtizedes hagyomány, hogy a Bábolnai Általános Iskola
alsósai minden adventi vasárnapot megelőző péntek
reggel 8 órakor rövid műsor keretében idézik fel az
ünnepvárás meghitt időszakát.

alsós osztály az előadások nézőközönsége lehessen. Az emeleti
aulába azonban minden adventi vasárnapot megelőző péntek
reggel beköltözhetett az ünnepvárás hangulata. A negyedikesek
előadták műsoraikat, a nézőkből pedig ezúttal hallgatóság lett, a
diáktársak az osztálytermekben nyitott ajtóknál hallgathatták a
karácsonyi verseket, énekeket, mondókákat. A látványhoz pedig
a Bábolnai Televízió járult hozzá, hiszen mind a négy alkalmat
rögzíthette operatőrük, melyeket bárki megtekinthetett a tv
adásfolyamában, illetve internetes felületein. Természetesen a
gyertyák is kigyúltak az adventi koszorún.

A nemes feladatot idén a két negyedik osztály növendékei és
pedagógusai vállalták magukra. A kisdiákok 10-15 perces műsorokkal készültek, hogy a négy péntek reggeli alkalmon előadhassák társaik számára az ünnepvárás pillanatait. A járványhelyzet
miatti korlátozások azonban nem tették lehetővé, hogy a többi
www.btv.hu
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Továbbtanulás a vírushelyzet idején
Az őszi járványhelyzet a nyolcadik
osztályosok pályaválasztásának
folyamatában is sok nehézséget
okoz. Az elmaradt nyílt napok, sulibörzék és iskolai rendezvények megnehezítik a választást.
Veresné Szkocsek Mária pedagógus,
pályaválasztási felelős lapunknak elárulta,
hogy online konferencia keretében ősszel
sikerült lefolytatniuk egy pályaválasztási
tanácsadást, mely során a gyermekek teszteket is tölthettek ki, így pontosabb képet
kaphattak arról, hogy milyen hivatás állna
közel hozzájuk. A minden évben megrendezésre kerülő sulibörze és megyei
pályaválasztási kiállítás a korlátozó rendelkezések miatt elmaradtak. A középiskoláknak alternatív módon, online keretek
közt adódott lehetőségük „nyílt napokat”
tartani, melyek során bemutathatták

intézményüket az érdeklődőknek. Emellett a középiskolák weboldalai is teljeskörű
tájékoztatást nyújtanak, ám a közvetlen,
személyes benyomások hiánya megnehezítheti a választást.
Az alternatív megoldások nem biztosítják ugyanazokat a lehetőségeket, mint
amik eddig a nyolcadikosok és szüleik
rendelkezésére álltak a pályaválasztás megkönnyítése érdekében. Elmaradt a pályaválasztási szülői értekezlet, melyet egy online
prezentációval igyekeztek helyettesíteni.
A rendkívüli helyzetben a pedagógusok a
végzős diákok tanulmányi eredményeinek
és személyiségének ismerete alapján próbálnak ajánlásokat tenni a megfelelő iskola
kiválasztásához. A tavaszi digitális oktatásra
való átállás a pedagógusok és a diákok
minden igyekezete ellenére a tanulást is
megnehezítette, mely a januári központi
felvételi eredményeire is kifejtheti hatását.

Az életnek azonban az akadályok ellenére tovább kell mennie, így a nyolcadikosok is készülnek a pályaválasztási folyamat
egyes fontos állomásaira. Decemberben
a központi írásbeli felvételi vizsgára
jelentkeztek, valamint két diák az Arany
János Tehetséggondozó Programban való
részvételre is beadta részletes pályázatát.
Januárban sor kerül a központi felvételi
megírására, melyről februárban eredményt is kapnak. Februárban a választott
intézmények megkapják a jelentkezési
lapokat, majd márciusban kifüggesztik
az ideiglenes felvételi jegyzéket, mely
alapján a gyermekek még változtathatnak
a megjelölt intézmények és tagozatok
sorrendjén. Áprilisban végül megkapják
a végleges felvételi határozatokat, júniusban pedig sor kerül a középiskolákba
történő beiratkozásokra is.

Minden akadályt átugornak
A rendes tanmenet szerint elindított tanévkezdés után
az őszi járványhelyzetben bevezetett korlátozó rendelkezések városunk lovasiskolájában is megnehezítették
az oktatást. Az iskola pedagógusai egy különleges hibrid
oktatási rendszert kidolgozva hidalják át a digitális
oktatás okozta nehézségeket.

érdekében folyamatos munkarendet vezettek be, így a pihenő-

Körmendi Csaba, a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakközépiskola és Kollégium igazgatója és kollégái már előre
felkészültek az átállásra, így a lovász szakma elsajátításához elengedhetetlen gyakorlati képzést is biztosítani tudják a diákoknak.
A hibrid rendszer lényege, hogy az elméleti tananyagot az intézkedéseknek megfelelően online sajátítják el a diákok, míg a gyakorlati tudást hetente beosztva, kiscsoportos foglalkozások során
személyes jelenléttel adják át. Az elméleti ismeretek oktatása a
többi középiskolához hasonlóan főként a KRÉTA-rendszerben
zajlik, azonban más csatornákat is igénybe vesznek azért, hogy a
lehető legtöbb tudást adhassák át az otthon tanuló diákoknak. A
különféle módszerek és csatornák kiválasztásához szabad kezet
kaptak a pedagógusok, így a diákok változatos formákban teljesíthetik a kitűzött feladatokat. A gyakorlatok óraszáma nem éri
el a rendes tanterv szerintit, azonban a kimaradt órákat digitálisan is pótolják. A gyakorlatorientált képzés személyes jelenlétet
kíván, melyhez a diákokat egyszemélyes kollégiumi szobákban
helyezték el. A csoportok zökkenőmentes váltásának biztosítása

segítségével sokakat meg tudnak szólítani. A lovasiskola a jövő
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napok kivételével hétvégén is zajlik az oktatás.
A téli időszak a pályaválasztás előtt álló diákok tájékoztatását
is megnehezíti. Ennek áthidalására a nyílt napok helyett egyéb,
korrekt és objektív tájékoztatást adó módszerekhez folyamodnak:
ilyen például a közösségi oldalon közzétett tájékoztatók, melyek
tanévben érkezőknek gazda-lovász szakiránnyal kínál képzést,
melyről az érdeklődők minden információt megtalálhatnak az
iskola online felületein.
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Bábolna kulturális intézménye
a járványhelyzetben is munkálkodott
A 2020-as esztendő járványügyi
intézkedései nem kedveztek a rendezvényszervezéssel is foglalkozó
városi kulturális intézménynek.
Az őszi szabályok még szigorúbbak voltak
a tavaszinál. November 13-án, éppen a
Magyar Nyelv napján kényszerültek megkezdeni a zárt kapus működést. Megismerték kellően a kormányrendeletet és az
önkormányzat vezetésének engedélyeivel
jártak el az intézkedésekben. Telephelyeik
ajtajain minden kötelező ábra szerepelt a
lakosság tájékoztatására. Zárt ajtók mögött
újragondolták működésük folytatását,
hogy zárt ajtókkal is hasznosak legyenek
a köz javára. Ezt az időszakot arra használták, hogy olyan műveletekbe kezdjenek,
amelyek alapvetően a könyvtárlátogatók
folyamatos érkezésével nem kivitelezhetőek. Így tudatosan beütemezték az állományjavítást, valamint olvasósarkot hoztak
létre több polc kiiktatásával. Ez azt jelentette számukra, hogy a teljes könyvállományt át kellett mozgatniuk. Átrendezték

az olvasótermet is, és új helyre került a
folyóiratállvány is, amit ígéretük szerint2021-ben már új, népszerű újságok, magazinok is tarkítanak majd.
Az intézményt érintő járványügyi elrendelések mellett megkezdték a selejtezést,
illetve az olvasói körben hasznosították az
utcára kihelyezett, ingyenesen elvihető
könyveket. Kérésre házhoz vitték az olvasmányokat is. A kölcsönzés gyakorlatilag az
ajtó előtt történt, hiszen nem hagyhatták
olvasnivaló nélkül az Olvasókat. Bár hivatalosan rendezvényt nem szervezhettek,
de azért mégiscsak sikerült a Kincskereső
Mikulás alkalmat megvalósítaniuk. Helytörténeti kutatást is bonyolítottak a 25 éves
GYÖK apropóján. Versküldő szolgáltatásuk
is jelentkezett hétről hétre, mely új, virtuális irodalmi csemege érte el a legnagyobb
nézettséget oldalukon.
Decemberben rendkívüli nagytakarítást,
fertőtlenítést végeztek a könyvtárban és
a Helytörténeti Gyűjtemény épületében
is, ahol egy ideig szünetet rendelnek el.

A sportcsarnokban sem állt meg az élet,
szerződéses partnereiket kiszolgálták a
terembérléssel, a jogszabályi keretek között.
A DJP-pont távoktatással működött márciustól, mely forma a személyes jelenléttel megvalósuló órákkal azonosan, kiválóan bevált.
2021-es esztendő esetükben a megkezdett munka folytatását jelenti, hiszen a
könyvtár berendezése és belső átrendezése
még nem ért véget. A selejtezéssel egyidejűleg az újonnan bevételezett állománynak
adnak helyet. A könyvtár az elmúlt évben
igen nagy számokat produkált, hiszen
2020-ban több mint 450 darab dokumentumot szerezhettek be, mintegy 1,2 millió
forint értékben. A Márai program segítségével mintegy 130 ezer forint értékben landoltak berkeikben népszerű olvasmányok.
Jövőre tematikus programokban,
kisebb rendezvényekben: így író-olvasó
találkozók szervezésében, aktív közösségi
találkozókban gondolkodnak, abban a
reményben, hogy az újesztendő engedékenyebb lesz hozzájuk.

Jelentős eszközfejlesztés történt
a város kulturális intézményében
Az EMMI által meghirdetett, 2019. évi Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatása című pályázat révén
gyarapodhatott a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési
és Sportközpont műszaki, technikai eszközállománya.

Közel félmillió forintos eszközbeszerzést hajthattak végre, hogy
szolgáltatásaik még színvonalasabb formában legyenek a bábolnaiak örömére.
Az eszközök hivatalos átadására december 3-án a Könyvtár
épületében került sor, sajtónyilvánosság mellett.
A pályázati támogatás segítségével nemcsak szolgáltatásaikat
tehették színvonalasabbá, de az intézményben folyó munkát
is megkönnyítik, hiszen a támogatott beszerzés révén kitűnő
műszaki eszközökhöz, berendezésekhez jutottak.

A Támogatói Okirat szerint Kedvezményezett Bábolna Város
Önkormányzata, mely a megpályázott forrást a művelődési intézmény kormányzati funkcióin vehette igénybe.
Az intézmény 495 ezer forintot nyert, melyben az önkormányzat 318 ezer forint önerővel járult hozzá a 2019-es költségvetés
terhére. Az elnyert 177 ezer forintos állami támogatás egy könyvtár életében kiemelt jelentőségű.
Hajnal Dóra intézményvezető elmondta, az eszközökkel a
színtereiken megvalósuló programok hatékonyabb és minőségi
lebonyolításához járulnak hozzá. Beszereztek egy Intercom
berendezést a színházi előadásokhoz, egy projektorvásznat,
amit oktatáshoz használnak majd, vásárolhattak egy akkumulátoros hordozható hangrendszert, egy fényképezőgépet és két
bluetooth hangszórót, melyeket rendezvényeken és kiállításaikon
vetnek majd be. Ez utóbbi eszköz arra is megfelelő lesz, hogy az
időszaki kiállításokhoz narrátori háttérhangot szolgáltasson.
Miután eltökélték, hogy virtuális térben is megerősödnek, így
az eseményeiken készítendő felvételekhez az ugyancsak a pályázatban beszerzett képstabilizátort alkalmazhatják.
A könyvtár munkatársai az eszközökkel felvértezve kezdik
meg a 2021-es esztendőt abban a reményben, hogy legfőbb
profiljuk, a rendezvényszervezés is hamarosan útnak indulhat,
hiszen a járványügyi korlátozások ennek az ágnak igen kedvezőtlen terepet hagytak.
www.btv.hu
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Népmesék ihlette csodás rajzok
Még november 16-án jutalmazta a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont két munkatársa: Katona
Anita könyvtáros és Hajnal Dóra intézményvezető azokat
a gyerekeket, akik beküldték műveiket az intézmény felhívására a Magyar Népmese napja ihletésére.

A beérkezett pályamunkákat Helyes Jenő festőművész zsűrizte.
Végül értékelési sorrend szándékosan nem született, hiszen
minden rajz csodás lett! Az ügyes alkotóknak az óvintézkedések betartásával az iskolai aulában november 16-án mondtak
köszönetet, és gratulációk mellé egyúttal átadták a bábolnai
önkormányzat támogató segítségével beszerzett ajándék kifestő
könyveket is.
A gyerekek felkészítéséért köszönetet mondtak Vasné Hun
Judit és Kőrösligetiné Nagy Erzsébet pedagógusoknak, valamint
megköszönték Bajcsainé Hajagos Ildikó igazgató segítő közreműködését is.
Díjazottak: Lovász Eszter (különdíjas), Horváth Áron (különdíjas), Tóth Hanna, Váradi Natália, Takács Anna Karina, Régi Tamara
Anna, Bakonyi Zoltán, Körmendi Luca, Pusztai Dominik Zoltán,
Fűrész Laura. Gratulálunk a díjazottaknak!

Mikrokiállítás
Helyes Jenővel

Negyedévszázad önkor
mányzatiság gyerekcipőben,

Helyes Jenő, bábolnai festőművész kiállításának adott
otthont a Bábolna Városi Könyvtár decemberben.

avagy a GYÖK 25 éves
történetének kezdete

Nem sok olyan szervezet létezik, amely akár három alkalommal is ünnepelhetné szülinapját egy évben. A Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ilyen. 1995-ben
alakult szervezet születésnapját két dátumhoz könnyű
lenne mindenképp kötni: az első Szentivánéji bulihoz,
vagy éppen az első választások utáni hivatalos megalakuláshoz, de a történet egy kicsit korábban kezdődött.

A bábolnai festő nagy lelkesedéssel fogadta el a kiállítás ajánlatát,
melyre a könyvtár kérésére több miniatűr képpel készült. A Tél
apró csodái címet viselő megmutatkozásban szereplő művek
akvarellel és akrillal készültek. Ezek a festmények nem átlagos
méretűek, hanem a megszokottnál jóval kisebbek. Erre a kiállítás címe is utalt. A művész elmondta, hogy a képek méretével
gyakran kísérletezik, a legkisebb akvarell képe 2,5 cm-szer 3,5 cm.
Helyes Jenő tervbe vette, hogy szerepel egy erdélyi pályázaton is,
ahová kimondottan mikroképekkel lehet jelentkezni. A bábolnai
alkotó jól használja az internetes világ adta lehetőségeket. Képeit
gyakran megosztja, fórumokra küldi, napi rendszerességgel osztja
ismeőseivel, barátaival a legaktuálisabb műveket. A pozitív vis�szajelzés sosem marad el. Ez a visszacsatolás is inspirálja minden
alkalommal, hogy folytassa az életét jelentő alkotói folyamatot.
A Bábolnai Művelődési Központ új törekvése, hogy hónapról
hónapra bemutasson egy-egy helyi alkotót, hogy műveiken
keresztül is láttassák, hogy milyen gazdag település Bábolna a
tehetséges alkotói okán is.
Elsősorban helyi, kézzel készült műveket szeretnének bemutatni. Januárban fotókiállítással jelentkeznek, mely ugyancsak
ígéretes lesz. A tárlataikban bemutatott képek januárban már a
könyvtár Facebook oldalán is megtalálhatóak lesznek.
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Az előzmények
Több egymással párhuzamos esemény vezetett a Bábolnai
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat létrejöttéhez. A fiatalság részéről már a rendszerváltáskor felmerült egy ki nem mondott igény
közösségi terek használatára. Miután az E.T. illetve még inkább a
BMX banditákat levetítették, Bábolnán is alakult egy kisebb (kb.
10-15 fős) csapat, akik főleg az akkori „óra alatti” parkolóban gyakoroltak, és számos trükkel kápráztatták el nem csak kortársaikat,
hanem a felnőtt lakosságot is. Egyre többen ültek bmx-re, vagy

BÁBOLNAI FÓRUM
álltak gördeszkára, vagy éppen az iskolai
kosárlabda-pályán élték mindennapjaikat főleg az iskolai szünetekben. 1993-ig
azonban ezek tulajdonképpen baráti társaságok voltak az első hivatalos civil szervezet
tulajdonképpen ekkor alakult meg.
1993-ban a mai Helytörténeti
Gyűjteményben ülésezett a BIT (Bábolnai
Ifjúsági Társaság, mások szerint pedig
Baloldali Ifjúsági Társaság), amelynek
első és egyben utolsó elnöke Schulmann
Péter volt. A helyi pártok közül többen
is próbálták befolyásolni a fiatalokat,
azonban igazából ez senkinek sem
sikerült, és valamilyen okból kifolyólag
a jó kezdeményezés (talán az volt az ok,
hogy főleg buliztak a fiatalok) idővel
elhalt. Egészen két évet kellett várni arra,
hogy a helyi önkormányzat felkaroljon
egy kezdeményezést, amely érdekes
módon egy országos érdekvédelmi és civil
szervezet volt Beke Pál vezetésével. Beke
Pál a magyar közösségfejlesztés, és így a
gyermek önkormányzatok hálózatának
megálmodója és egyik előmozdítója volt.
1995 márciusában közösségfejlesztők
érkeztek Bábolnára és települési felméréseket készítettek. Ezek alkalmával különböző strukturált interjúkkal, kérdőívezéssel
többek között felmerülő igény fogalmazódott meg egymástól függetlenül, hogy
a fiataloknak valamilyen lehetőséget kell
nyújtani az érdekképviseletre, illetve a
kulturált szórakozásra. Ne feledjük, hogy
az előző években a fiatalkori munkanélküliség meglehetősen (pályakezdő munkanélküliség ahogy akkor nevezték) magas volt,
a különböző híradások pedig az alkohol és
drogfogyasztó fiatalok növekvő számára
hívták fel a figyelmet. Illetve a ’80-as évek
végétől kezdve a bábolnai ifjúság (is) egyre
inkább az utcára „szorult”. A társadalmi és
szerencsére a politikai kontroll fellazulásával, a kialakuló igényekkel azonban a korabeli intézményrendszer még nem tudott
együtt fejlődni, illetve az egész ország
inkább egyfajta „szabadság eufóriában”
merítőzött meg. Akárhogyan is júniusban
már arról számolt be a Bábolnai Fórum,
hogy Beke Pál a gyermek és ifjúsági önkormányzat megalakításának lehetőségeiről
tartott előadást a közösségi házban. Ennek
az előadásnak nem csak felnőtt hanem
gyermek és ifjúsági résztvevői is voltak,
ahol is elhatározták, hogy az év őszén
választásokat bonyolítanak le. A GYÖK

2021. január
létrejöttének legitimációját természetesen
segítette, hogy az önkormányzatban nem
csak az akkori polgármester támogatta,
hanem Dr. Kiss Katalin gyermekorvos,
önkormányzati képviselő lett az első
felnőtt segítője a még meg sem alakult
GYÖK-nek. Egy hónappal később június
24-én, 17 órától hajnali 1-ig megtartották
az első Szentivánéji GYÖK – bulit.

pedig Bauernhuber Veronikát választották
meg. Az első GYÖK képviselő-testület az
alábbiak szerint állt fel: Bata Enikő, Csölle
Viktória, Golub Éva, Gőgös Kata, Kappel
Georgina, Kiss Éva Mariann és Pogrányi
Dániel. A GYÖK testületet 1995. október
30-án iktatták be hivatalosan, így elkezdődhetett egy azóta is tartó hagyomány.

Az első GYÖK rendezvény

Az első GYÖK hivatalos alakuló ülésére
november 10-én került sor. Az ülésen az
alapszabályról, a létrehozandó bizottságok
munkájáról határoztak, illetve nyelvtanulási ösztöndíjakat rangsoroltak. Az első
testület két éves fennállása során sikeresen
szervezett vagy részt vett több munkamegbeszélésen, tanácskozáson, amelynek
végén megalakult a Gyermekönkormányzatok Országos Szövetsége néhány éven
belül pedig megalakult a GYIÖT, Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzatok Tanácsa. A
GYIÖT a mai napig működik. Az országos
aktivitáson túl helyben és nemzetközi
szinten is lehetőséget kaptak fiataljaink,
hogy különböző programokat valósítsanak
meg. A helyi önkormányzat még 1995ben kötött együttműködési szerződést
a dán Arden településsel, ahol ezekben
az években már aktív ifjúságpolitikai és
ifjúság-szervezési munka folyt. Így jó ötletnek tűnt összekötni a bábolnai GYÖK-öt
a dán fiatalok csoportjával is. Ezentúl az
első ifjúsági közösségi teret is ennek a
munkakapcsolatnak köszönhetjük, mikor
is 1996. májusában átadták a Barátság játszótornyot, amely lebontásáig a fiatalok
közkedvelt „bandázási helyévé” avanzsált.
A játszótornyot 15 fő dán tanuló (többségük 13-18 éves) építette, akik az általános
iskola mögötti (és KRESZ pálya melletti)
füves területen sátoroztak majdnem egy
hónapig. Továbbá a Bábolnai GYÖK segédkezett a Hidaskürti Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat létrejöttében is.

Esős szombati napnak indult, majd ugyan
borongós maradt, de az eső elállt. Szentivánéji rendezvényt az orvosi rendelő
előtti parkolóban tartották. Igazi összefogás kezdett kibontakozni: természetesen
a diákokon és a felnőtt segítőiken kívül
számos vállalkozó is kivette részét támogatással a rendezvényből. A névsorból
egyértelműen látszik, hogy az általános
iskola diákjai közül érkeztek mind a szervezők, mind pedig a közönség nagy része.
A középiskolás korosztályból kb. 10-20-an
vettek részt, ami összehasonlítva későbbi
rendezvényekkel meglehetősen nagyszámúnak mondható. A felnőtt segítő személye a könyvtárban dolgozó Ignáczné
Buruczky Erika volt, és tulajdonképpen már
a GYÖK kezdete óta elmondható, hogy a
közművelődéssel foglalkozó szakemberek
közül (a GYÖK története során egy ciklus
erejéig volt kivétel) került ki felnőtt segítőjük. A program változatosságára nem
lehetett panasz, többek között Bábolnán
is bemutatkozott a komáromi közgazdasági szakközépiskola zenekar a Menthol
Együttes, a bábolnai Schulmann István
gitáros vezetésével. A szervezők jó része
később pedig megmérette magát az első
GYÖK választáson.

Az első GYÖK választás,
1995. október 21.
Az első GYÖK választás időpontját a
Bábolnai Fórum 1995. szeptemberi száma
valamint a BTV képújságja közölte le: 1995.
október 21.. A BTV lehetőséget adott a képviselőjelöltek és az ifjú polgármester jelölteknek a bemutatkozásra is. A szavazáson
az összes választópolgár kis hányada vett
csak részt, de így is 99 fő járult az urnák elé,
és választotta ki a két polgármesterjelölt
és a tizenkét képviselőjelölt közül a hét fő
képviselőt, illetve az egy polgármestert. A
Választási Bizottság elnöke Trifusz Ádám
volt, az első ifjúsági polgármesternek

Az első GYÖK: „GYÖKEREK” két éve

Ezentúl szerveztek számos a gyermekeket megmozgató sportrendezvényt,
mint például a kerékpár derby-t, illetve
létrehozták 1997-ben a GYÖK – Parkot
is a kiserdőben. Ez utóbbi volt a „GYÖKEREK” utolsó hivatalos megmozdulása
ugyanis 1997 november 22-én lezajlott
a második GYÖK választás, és megalakult
az új GYÖK testület.
(Folytatás a márciusi lapszámban)
Sebestyén Szabolcs
www.btv.hu
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A Mikulás járványhelyzetben is
eljutott a bábolnai gyermekekhez
Mikulás napja elsősorban a kisgyermekek számára nyújt
mesebeli, varázslatos élményt, melyet idén a járványhelyzet részben elvett tőlük.

Városnéző kisvonattal érkezett szombat este a Mikulás Bábolnára köszönhetően a „Barátok Bábolnáért” elnevezésű közösségi
szervezetnek. A gyermekek már nagyon várták, „Tivadar” nevű
vonatán utazva hosszú útján bejárta a település lakóövezeteit,
utcáit. A gyermekek már nagyon várták, szokásához híven szaloncukorral ajándékozta meg azokat, akik énekeltek, vagy verset
mondtak neki. Látogatást tett a környező pusztákon is. Ajándékokat vitt Farkaskútra, Kajándra, Csemerházára, Darányiba és Ölbőre

Az óvodába azért bekukkantott egy rövid időre a Mikulás, ajándékokkal teli zsákjával az udvaron sétálgatott az apróságok legnagyobb örömére. Ajándékait elhelyezte az óvodai csoportok
öltözőiben, mialatt az ovisok játszottak, vagy mesét hallgattak.
A meglepetés és az öröm a kicsik arcán tükröződött.

Kincskereső játék volt a Szabadidőparkban
Szent Miklós napján, december 6-án egy újító játékkal
rukkolt elő a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és
Sportközpont azáltal, hogy kincskeresést hirdettek a
Szabadidőparkba kisgyermekes családok részére.

A hideg, szeles idő ellenére a délutáni órákban szépen benépesült a park családokkal, gyerekekkel. A könyvtár munkatársai egy
dekoratív installációval is készültek a park egyik bejáratánál. Ide
rendezték be ugyanis Mikulás nappaliját, egy karácsonyi hangulatú, vintage szobajelenettel. Mikulás foteljébe bárki beülhetett, a
szülők pedig örömmel fotózták csemetéjüket az ízlésesen berendezett fotósarokban.
Katona Anita könyvtáros elmondta, az intézmény a járványügyi
korlátozások miatt kényszerült olyan attrakcióra, mely nem igényelte a személyes kapcsolattartást, mellyel betartható volt a
kötelező másfél méteres távolság tartása a jelenlévők közt.
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A Szabadidőpark ezzel a szemlélettel ismét kiváló helyszínnek
bizonyult a játékhoz. Az önkormányzat támogatásával a szervezők
több száz szaloncukrot szereztek be, kötöztek meg és rejtettek el
végül a jeles napon a park fáin és bokrain.
A gyerekek izgatottan keresték, kutatták a finomságokat a szabadban. Akadt, aki kis kosárba gyűjtötte a csokoládét, és örömmel
mutatta szüleinek a kincseket.
Katona Anita elmondta, idén nem jöhetett személyesen a
Mikulás, a rendezvények megtartása ugyanis már november
közepétől tilos volt, ezért is igyekeztek olyan játékot kitalálni,
mellyel mégis aktívabbá tehették a helyi közösséget.
Kiváló mutatója eredményességüknek, hogy a hideg, csípős
idő ellenére sokan kilátogattak a parkba, és az installációjukban
készített fotók több magánprofilban is megjelentek az interneten.
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REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.
Igét hirdet: Sági Endre református lelkész. Telefon: 30/965-78-85; 34/950-710.
Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. január-február hónapban
Január 10-én vasárnap
Urunk megkeresztelkedése.

9:30 órakor

szentmise.

Január 17-én vasárnap
Évközi 2. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Január 24-én vasárnap
Évközi 3. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Január 31-én vasárnap
Évközi 4. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Február 7-én vasárnap
Évközi 5. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Február 14-én vasárnap
Évközi 6. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Február 21-én vasárnap
Nagyböjt 1. vasárnapja.

9:30 órakor

szentmise.

Február 28-án vasárnap
Nagyböjt 2. vasárnapja.

9:30 órakor

szentmise.

Rendhagyó volt
az idei ünnepvárás
Az idei esztendőben a karácsonyvárást is nehezebben éltük meg,
hiszen a közösségi együttléteket, rendezvényeket, karácsonyi vásárokat, koncerteket beszüntette a központi járványügyi intézkedés.
A karácsony azonban olyan ünnep, amit egyszerűen nem lehet
figyelmen kívül hagyni, hiszen a szeretet ünnepére mindenki készül,
mindenki vágyik, abban mindenki osztozni szeretne. A szokásoktól
kissé eltérően, de a lelki töltekezésre vágyva helyezték ki a Könyvtár
munkatársai azt a Betlehemi installációt, amit évekkel ezelőtt a város
önkéntesei, lelkes bábolnaiak készítettek.
Korábban az adventi vasárnapokon mindig közösségi éneklés
örömében osztozhattunk, idén azonban jelentősen be kellett húzni a
féket. Rendezvény szervezésében egyáltalán nem gondolkodhattak az
illetékesek. A Betlehemi kép kihelyezése azonban már jelentősen javított
a közérzeten, hiszen a Szentcsaládi képnél való merengés, megállás
szinte mindannyiunk nagy vágya volt karácsony idején. November 29-én
megriadva a frissen bejelentett korlátozó intézkedésektől csendes volt
a város. Az első vasárnapon csak a betlehemi kép fénye világított. A
másodikon, december 6-án Milus Ferenc katolikus plébános adott
útravalót és megáldotta a Betlehemet. December 13-án, a harmadik
adventi vasárnapon Sági Endre református lelkész tartott áhitatot,
szólva a Szentcsaládi képről, a jászolban fekvő Jézusról, a karácsony
lényegéről és üzenetéről, a hitről és reményről. A plébános és a lelkész
is meggyújtották jelképesen a városi adventi koszorún a gyertyákat,
az egyházi méltóságokat csupán maroknyian figyelték a távolból, a
körforgalom melletti járdán.
A negyedik vasárnapra, érezve az éneklés és a közösségi együttlét
szívszorító hiányát bátrabbat léptek a művelődési intézmény munkatársai, és sétára hívták a lakosságot a Betlehemhez, ahol éneklést is
tervezgettek, persze csupán az óvintézkedések betartásával. Az akcióra
dr. Horváth Klára polgármester óvatossággal és ugyanakkor örömmel
adott engedélyt, hiszen a városvezetés berkeiben is számos alkalommal
felmerült a rendezvények megszervezését célzó témakör.
A megszokottnál sokkal kevesebben állták körül december 20-án a
Szentcsaládi képet, de a maroknyi jelenlévők valamennyien szívből énekelték a Mennyből az angyalt, gondolva azokra is, akiket a járványtól való
félelem marasztalt odahaza. A hagyományostól eltérő ünnepvárásban
a negyedik adventi vasárnapon is kigyúlt – a hit, remény és öröm gyertyája után – a szeretet gyertyájának fénye a város adventi koszorúján.
Ennek a gyertyának a polgármester adott fényt. Az idei karácsonykor
talán még nagyobb volt a vágy a közösségi alkalom meghittségének
megélésre, az ünnepváró pillanatokban a szeretet mellett az egymásra
való odafigyelés is ott csüngött a képzeletbeli karácsonyfa ágán.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (70/550-9261)
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
www.btv.hu
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Biblikus alapon, buzgalommal
– bemutatjuk Sági Endre református lelkészt
Október eleje óta új református lelkipásztor vezeti a
bábolnai és banai hívek közösségét. Sági Endre a Békés
megyébe távozó Simon Norbertet követve látja el a szolgálatát Bábolnán és Banán.

Sági Endre Debrecenből érkezett. Az ország több pontjára is
beadta jelentkezését, mielőtt rátalált a Bana-Bábolnai Református
Egyházközségben meghirdetett pozícióra. Családi kötelékek is
fűzik a Kisalföldhöz, hiszen közgazdászként tevékenykedő lánya és
családja Tatán él, így a közelükben lehet. Szintén a közgazdasági
pályát választó fia Debrecenben él az édesanyjával.
A Nagykunságról származó lelkipásztor számára nem idegen a
kisebb gyülekezetek vezetése, mivel korábban Békés megyében
Biharugrán, Körösnagyharsány, Orosháza és Debrecen református
közösségeiben kisvárosi, falusi, majd nagyvárosi lelkészként is

tevékenykedett. Gyermekkorában nem kapott vallásos neveltetést, kamaszkorában azonban – saját szavaival élve – egy belső
hangtól vezérelve ellátogatott egy templomba. A látogatás
fordulópontot jelentett az életében: az istentiszteleteken való
csendes elmélkedések során rátalált hivatásának útjára, melynek
köszönhetően ma már ő hirdetheti Isten igéjét.
A lelkipásztorok útmutatóját figyelembe véve az adott helyi
közösségek szükségleteire és gondolataira tekintettel hirdeti
az evangéliumot, hiszen minden településen más-más dolgok
foglalkoztathatják a híveket. Munkásságát Konfúciusz szavait
alapul véve végzi: „Az ember ne akarjon gyors eredményeket,
és ne foglalkozzon a jelentéktelen haszonnal.” A bölcs tanácsot
megfogadva lassan, megfontoltan szeretné felépíteni és összekovácsolni a helyi hívő közösséget. Terveit kis lépésekben szeretné
megvalósítani, kezdetben elsősorban a két település és a két
egyházrész közötti egységes szemlélet megteremtésére törekszik.
A koronavírus által okozott helyzetben nyilvános istentiszteleteken ugyan nem találkozhatott a helyi hívőkkel, azonban
a helyi gyülekezetek tagjait lelkesnek, érdeklődőnek tartja. A
járványhelyzet a kapcsolattartást is megnehezíti. A gyülekezeti
hitoktatás az iskolai hittanórák miatt háttérbe szorult, azonban
az általános iskolában hitoktatóként gondoskodik a gyermekek
vallási neveléséről.
Sági Endre hamar otthon érezte magát városunkban, melyhez
a település szép látképe és rendezettsége is hozzájárult. Szolgálatát hosszú távra tervezi, így remélhetőleg még hosszú évekig
végezheti lelkipásztori feladatait.

Karácsonyi szentmise és
református istentisztelet szenteste
A kormány december 21-i döntésével feloldotta a kijárási
tilalmat december 24-nek estéjére. Ezzel lehetővé vált, hogy
a katolikus egyház hagyományos szentesti miséit hívek részvételével tarthassa meg. Milus Ferenc plébános a bábolnai
templomban este kilenc órakor celebrálta a szentmisét.
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A református hívők december 24-én délután négy órakor
vehettek részt szentesti istentiszteleten a bábolnai protestáns
templomban. Sági Endre lelkipásztor az alkalmat kihasználta
arra, hogy egy kicsit közvetlenebbé, családiasabbá tegye az
ünnepi összejövetelt.
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A házasság örökre elkötelez
– ötven év viszont ennél már sokkal több
50 évet házasságban élni hűségben,
szeretetben, kitartással, jóban, rossz
ban manapság nem gyakori dolog.
Novemberben két bábolnai házaspár
is ünnepelte 50. házassági évfordulóját, aranylakodalmát.
A helyzet különlegessége, hogy mindketten
ugyanazon a napon, 1970. november 14-én
kötötték egybe életüket, és most már több,
mint 50 éve, hogy kitartanak egymás mellett.
Buza István és felesége, Mogyorósi Erzsébet már gyermekkoruk óta ismerték egymást,
hiszen mindketten tradicionális bábolnai
családból származnak. A bábolnaiak számára
talán be sem kellene mutatni őket, de az idők
folyamán jelentősen megváltozott településünk lakosságának összetétele, de talán
az idősebbek is szívesen emlékeznek a nem
is olyan régmúlt történéseire. Erzsike még
tizenhat éves sem volt, amikor fodrásztanulóként megismerkedett Istvánnal, aki akkor
tizennyolc esztendősen már férfifodrászként
dolgozott. A szerelem tartósnak bizonyult,
hiszen közel három évi udvarlást követően
összeházasodtak. A családalapítás és fészekrakás gondolata hamarosan arra sarkallta őket,
hogy István feladja szakmáját, és az akkor már
nagyvállalatként prosperáló és biztos jövedelmet nyújtó Bábolnai Állami Gazdaságban
vállaljon munkát. Kezdetben villanyszerelők
mellett dolgozott, majd telepvezetőként a
baromfitenyésztésben tevékenykedett, a kombinát gondnokságán, a központi raktárban,
a hűtőházban és baromfikeltetőben is munkálkodott. 2010 óta nyugdíjas. Erzsébet mindvégig szakmájában, női- és férfifodrászként

tevékenykedett, 1988-tól magánvállalkozói
státuszban alakította a hölgyek és urak
frizuráit. Ma már ő is nyugdíjas, elsősorban
összetartó családjáért tevékenykedik. 1972ben született meg Zoltán fiuk, két évre rá
pedig Zsuzsa lányuk. Három unokájukkal és
gyermekeikkel együtt ünnepelték családi
körben aranylakodalmukat.
Várközi János is 1970. november 14-én vette
feleségül Takács Juliannát, de az ő menyegzőjük
a Debrecenhez közeli Nyíracsádon zajlott le.
János volt az alföldi település szülötte, Julianna
bábolnai születésűként ment férjhez. János
1967-ben érkezett Bábolnára egy nehézgépkezelői tanfolyamra. Itt ismerkedtek meg későbbi
feleségével, akivel közel három évig jártak
jegyben. János szerelmét bizonyítva itt maradt
Bábolnán, ahol az állami gazdaságban könnyedén talált számára megfelelő munkát. Anyagilag
megtalálta számítását, és élete párjával is egybekötötték jövőjüket. Az esküvőre azonban a
családi hagyományok miatt Nyíracsádon került

sor, de további életüket Bábolnán képzelték el.
János a gazdaságban dolgozott traktorosként
és gépkezelőként, folyamatosan képezte magát,
szinte minden nehézgépre megszerezte a jogosítványt. A rendszerváltást követően a Bábolna
Rt. növénytermesztési igazgatóságától ment
nyugdíjba, de később is dolgozott szakmájában, hiszen folyamatosan visszahívták egy-egy
feladat elvégzésére. Julianna baromfigondozó,
később keltetői dolgozó volt, majd a győri
baromfifeldolgozó szinte embertelen munkakörülményeit is megtapasztalhatta. Egészsége
megsínylette az időszak munkáslétének nemtörődöm körülményeit, de szerencsére a bábolnai
egészségügyi központban 1990-ben ajánlottak
számára takarítónői állást, melyet egészen
2018-ig látott el. Házasságukból két fiuk született, János 1971-ben, Zoltán pedig 1977-ben.
Mindketten itt élnek a közelben családjukkal,
egyikük Bábolnán, másikuk pedig Banán. Öt
unokával büszkélkedhetnek az ünnepeltek, a
család együtt ünnepelhette az aranylakodalmat.

Buza István és felesége

Várközi János és felesége

Termelj otthon – legszebb konyhakert mozgalom
Létezik egy program Magyarországon, mely a családi házak
kertjeit igyekszik visszahelyezni eredeti funkciójába. Kovács
Szilvia, Karcag Város alpolgármestere 2012-ben indította
útjára a „Magyarország legszebb konyhakertje” mozgalmat.
Bábolna Város Önkormányzata 2015-ben kapcsolódott a kezdeményezéshez, összekötve azt ingyenes vetőmagok juttatásával. Településünkön elsősorban a nyugdíjasok körében népszerű a „Termelj
otthon” program, hiszen legtöbbjük eleve tradicionálisan foglalkozik
kertműveléssel, de idejük és türelmük is nagyobb a fiatalokéhoz képest.
Az önkormányzat megbízottai minden évben lefényképezik és összeírják a kertekben termelt növényeket, majd elküldik a főszervezőnek.
Helyben is díjazzák a helyi kertészeket, az Idősek világnapja alkalmából
évente rendezendő ünnepségen részesülnek jutalomban a résztvevők.
2020-ban kilenc bábolnai kertészkedő jelentkezett a programara,
akiket ez évben jelentős csapadékhiány sújtott. Akinek volt lehetősége,
öntözte kertjét, de a kevés eső mindenkit elégedetlenséggel töltött el.

Mindezek ellenére a „kertesek” szép zöldellő, termésben gazdag évet
tudhattak maguk mögött.
A járványhelyzet miatt ez évben nem volt lehetőség nyilvános rendezvényeket megtartani, így az Idősek világnapja esemény is elmaradt.
Bábolna Város Önkormányzata ajándékait és az okleveleket decemberben postai úton juttatta el a „Magyarország legszebb konyhakertje”
mozgalom bábolnai résztvevőinek.
A „Termelj otthon” mozgalomra való felhívást Bábolna Város Képviselő-testülete hatodik alkalommal 2021-re is kiírta a helyi amatőr
kertészek részére. A jelentkezéshez szükséges jövedelemhatárt a
tavalyihoz képest megemelték, ez évtől a 130 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkezők jelentkezhetnek. Ők az önkormányzattól ingyenes
vetőmagcsomagot kapnak, melyet saját kertjükben hasznosíthatnak.
A jelentkezési lap a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal előterében került kihelyezésre és az itt található dobozba lehet leadni
majd a jövedelemigazolással együttesen 2021. január 29-ig.
Egyéb információ kérhető Farkas Helgától a 34/568-009-es telefonszámon.
www.btv.hu
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A sportélet is más lett a járványhelyzetben
A veszélyhelyzet folytán szigorú
keretek között működnek a városi
sportcsarnok és a kültéri pályák.
A befogadott vendégek száma véges lett,
hiszen csupán az igazolt sportolók, versenyszerű sportját támogathatja a sportcsarnok
bérlési lehetőséggel. Több, korábban megkötött szerződést visszamondtak maguk
a társaságok, illetve az amatőr sportolói
köröket, szabadidősport résztvevőit is el
kellett utasítania a működtetőnek, így a
gondnoki teendők is jelentősen megcsappantak. Jelenleg egyetlen gondnok látja
el a feladatokat, rugalmas időbeosztással.
Vendégként, a kívülről érkezők közül
novemberben még a mezőörsiek igénybe
vették tanrendű óráikhoz, testneveléshez,
kosárlabda edzéseikhez a létesítményt,

a bőnyiek a sportegyesületi keretükkel
és az utánpótlás bajnokságaikhoz még
decemberben is jártak a házban, ahol
kitűnő meccseket bonyolítottak, természetesen, a jogszabályoknak megfelelően
közönség nélkül.
Rendszeres visszatérői és használói a
sportcsarnoknak a Tatai Sportegyesület
kosárlabdázói. Ők idei első, amatőr női
NB1-es meccsüket, január 3-án játszották le
a házban. Tavaly november 8-án, december
5-én és 19-én is szerepeltek a házban, akkor
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által rendezett tornán. Ők szerződéses
partnerek, ezért maradhattak a palettán a
járványügyi korlátozások idején is. Emellett
valamennyien, akik szerződéssel rendelkeznek igazolt játékosok, versenyszerű sportot
űznek, bajnokságaikat közönség nélkül, 50

főig bonyolíthatják a központi szigorítások
és intézkedések alapján.
Sajnálatos módon több szabadidős
sportcsapatot el kellett már novemberben
utasítani a sportcsarnokból, mely minden
félnek kedvezőtlen. Remélhetőleg, 2021ben a korábbi, járvány előtti kihasználtsággal működhet a létesítmény, mely
igen népszerű a környékbeli csapatok
körében. A képviselő-testület legutóbbi
ülésén arról is döntött, hogy a sportcsarnok terembérleti díja 2021-ben változatlanul 5.500 Ft/óra marad. Talán fontos ez
a tényező, vagy akár az, hogy Bábolnán
kiemelt szerepű marad a sport, az elutasított csapatok – remélhetőleg – visszatalálnak a családias hangulatú létesítmény falai
közé, a szigorítások feloldásakor.

Az újabb járványhelyzet a megyei
labdarúgókat is pihenésre kényszerítette
November 1-jén hazai pályán játszotta utolsó mérkőzését a Bábolna
SE megyei felnőtt labdarúgócsapata
a Vértesszőlős gárdája ellen. A találkozó 2:1-es vendéggyőzelemmel
zárult, mely hűen tükrözte labdarúgóink immár hosszú ideje tartó
mentális hullámvölgyét.
Aztán jöttek az őszi járványhelyzet korlátozásai, melyek következtében a kormány
intézkedései a versenyszerű sportolást
csupán annyiban korlátozzák, hogy a
mérkőzéseket nézők nélkül, zárt kapuk
mögött kell lebonyolítani. A megyei első
osztályban azonban az egyesületek többsége úgy döntött, hogy jövő évre halasztja
a találkozókat. A bábolnai labdarúgók is

pihenőre vonultak, bár otthon ki-ki egyénileg tarthatja formában magát.
Tornyos Ferenc szakosztályvezető
lapunknak elmondta, a Bábolna SE vezetősége is úgy döntött, hogy csatlakoznak
a bajnokság szüneteltetéséhez. A mérkőzéseket áttették a 2021. évre, melyek érintik
mind a felnőtt, mind pedig az utánpótlás
bajnokságban szereplő csapatokat.
A versenyszerűen sportolók, tehát az
igazolt versenyzők, végezhetnék edzéseiket és lebonyolíthatnák a mérkőzéseket, de
a bajnokságnál sokkal fontosabb a sportolók egészségének megőrzése. A labdarúgó
szövetség önkéntességet biztosított az
egyesületek számára, tehát minden klub
maga dönthet az edzések megtartásáról,

a mérkőzések lebonyolításáról. Novemberben még néhány találkozót lejátszottak, a
megye alsóbb szintű bajnokságaiban, de
aztán mindenki jobbnak látta bezárni a
sporttelepeket. Tornyos Ferenc arra számít,
hogy az újrainduláskor heti két mérkőzést
kell majd játszani, ám a kényszerszünet
talán a bábolnai labdarúgók előnyére
válhat. Az utóbbi idők gyenge szereplése, a
csapatszellem romlása a tabella alsó régiójába juttatta focistáinkat. A hosszú bajnoki
szünetet igyekeznek kihasználni arra, hogy
valamelyest megerősítsék a társaságot, bár
egyelőre mindenki otthon, egyéni keretek
közt igyekszik teljesíteni az edzésmunkát.
A koronavírus betegség nem tizedelte meg
a bábolnai játékosokat, így alig várják már a
sportpálya megnyitását, a közös edzéseket.

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben az előző hét eseményeiről készült
műsorszámainkat láthatják. Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
A képújságban közölt hirdetéseket saját honlapunkon is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu, illetve facebook oldalunkon is megjelenítjük. Adásaink tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.
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Varga Ákos gokartversenyző első
bajnokságában bronzérmes
Most már egy éve, hogy rendszeresen beszámolhatunk olvasóinknak
az ifjú bábolnai gokart versenyző,
Varga Ákos bajnoki szerepléseiről.

Ákos a Willisits Racing Team sportolója, itt
fedezték fel tehetségét, itt készítik fel a versenyekre. Bábolna Város Önkormányzata
jóvoltából tavaly egy komoly versenygéphez
juthatott, mellyel korosztálya és kategóriája
bajnokesélyesévé nőtte ki magát. Az
önkormányzat mellett több bábolnai
magánszemély, cég, vállalkozás is szponzorálja
már Ákost. Dr. Horváth Klára polgármester
mellett a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány, az OSI Food Hungary Kft., Bierbauer Imre,
Dezsényi Gábor és Homoki Judit nyújtottak
támogatást az ifjú autóversenyző számára.
Ákos versenyein személyesen nem tudtunk
ott lenni, de édesapja, aki egyben szerelője
és menedzsere is, minden egyes futamhétvégéről küldött írásos tudósításokat
fotókkal fűszerezve. Az ő leírásai alapján tudjuk
elmesélni Ákos megmérettetéseit, melyek
utolsó futamán dőlt el a bajnoki cím sorsa.
Amint azt korábban megírtuk, gokartosunk az utolsó forduló előtt még vezette a bajnokságot, de a november 7-i hétvége döntő
jelentőségűnek bizonyult a végső helyezések
kérdésében. A pénteki szabadedzésen Ákos
nagyon jól kezdett, a legjobb időt futotta.
Aztán szombaton, a kvalifikációs futamban

megszerezte a pol pozíciót, az első helyről
indulhatott olyan versenyben, ahol két
kategória rajtol el egyszerre. Összevontan
versenyeznek egy nagyobb, népesebb kategóriával, ami jelentősen nehezíti a kisebbek
dolgát. Az idősebb gokartosok erősebb
gépekkel mennek, már rutinosabb, ravasz
rókák. De már hozzászoktak ehhez a típusú
versenyzéshez, így nagy reményekkel várták
a rajtot. Az előfutamban az indulásnál Ákos
lerajtolta versenytársait, még a nagyobbakat is, de az első kanyarban két nagy gokart
összezárt Ákos előtt, ami ütközéshez vezetett.
A baleset során versenyzőnk gépe mindkét
oldalán és az elején is megsérült, de Ákos
baj nélkül megúszta az incidenst. Visszaesett
ugyan, de óriási tempóban gyorsan beérte
a mezőnyt. Sorra előzte a többieket, aztán
amikor a második helyen autózót próbálta
megelőzni, a túl nagy sebesség miatt megpördült, és visszaesett az ötödik helyre. Itt
zárta a futamot, ám a balesetek ellenére is ő
volt a leggyorsabb a pályán.
Elérkezett a mindent eldöntő futam
melyben Ákos az ötödik helyről indulhatott.
A rajt után szép, nyugodt autózással beérte,
majd megelőzte a negyediket és a harmadikat. A másodikat az utolsó körben érte utol,
és fej-fej mellett futottak be a célba. Az előzés
sajnos már nem sikerült Ákos harmadik lett.
Ezen a versenyen dupla pontokat kaptak a
részvevők helyezéseik arányában, így riválisai
megelőzték Ákost az összesített pontversenyben. Végül az egész évad teljesítményének
értékelése nyomán nem a bajnoki cím, hanem
a dobogó harmadik foka jutott Ákosnak.

Ahogy azt versenyzőnk elmondta, először
picit eltört ugyan a mécses a verseny végén,
de nem bánkódik. Tudja, hogy ő csupán valamivel több, mint egy éve kezdte a gokartozást, a többieknek már nagyobb rutinjuk van.
Minden pályán töltött perc tanulság számára,
minden egyes versenyből leszűri tapasztalatait, és édesapja, illetve a mögötte álló
szakmai stáb segítségével feldolgozza és a
következőkben alkalmazza hibáinak javítását.
A tíz éves sportoló rendkívül tudatos, eltökélt
és kitartó az autóversenyzés előszobájának
tekintett gokartozás iránt. Ismeri a nagy
elődöket, akik végül a Forma I-ben kötöttek
ki, és akár világbajnokok lettek, akár nem,
példaképnek számítanak Ákos számára.
Varga Zoltán édesapa, menedzser és fia
szerelője lapunknak elárulta, a következő
szezonra komoly változtatást szeretnének.
Egyeztetve a Willisits Racing Team szakmai
stábjával Ákost magasabb kategóriába szeretnék emelni. Nem nyert ugyan bajnokságot,
de tehetsége és teljesítménye alapján kettőt
lépnek előre. Ez azt jelenti, hogy egy-két évvel
idősebb és rutinosabb versenyzők lesznek
ellenfelei és nagyobb teljesítményű gokarttal
róják a köröket a „Minimax” elnevezésű kategóriában a GTC Magyar Bajnokságban. A jövő
évad tehát sok újdonsággal és még keményebb megmérettetésekkel kecsegtet Ákos
számára, de szereti és bírja is a kihívásokat.
Már ismert számukra a következő éves
versenynaptár, mely hét futam-hétvégéből
áll. Március közepén kezdenek, majd október
végéig havi egy versenyen igyekeznek a
legjobb helyezéseket elérni.
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Nyerges Béla Teke Emlékverseny
A Bábolna SE Teke Szakosztálya 12. alkalommal rendezte
meg az ország évek óta egyik legtöbb tekézőjét megmozgató viadalát, a Nyerges Béla Teke Emlékversenyt.

A vírushelyzetben is létrejöhetett a verseny, melyet szigorú egészségügyi szabályok betartásával szerveztek meg. A korábbi évek több, mint
egyhetes időszaka helyett idén 4 napra szűkült a megmérettetés, az
időpont is előbbre került, október 29. és november 1. között gurultak
a golyók és dőltek a bábuk.
Az egy évvel ezelőtti rendezvény már 10 naposra sikerült, köszönhetően a verseny népszerűségének, hiszen akkor közel 300 tekéző
mérettette meg magát a sokféle lehetséges kategóriában. De ahogy
azt Skuba István szakosztályvezető, a Nyerges Béla Teke Emlékverseny
főszervezője hangsúlyozta, sosem volt céljuk különböző rekordok
megdöntése, csupán egy családias, baráti légkörben lezajló, magas
színvonalú tekekupára törekedtek. Az évek során a törekvéseknek
megfelelően alakult a program, és szívesen jönnek Bábolnára a hazai
tekesport minden rétegéből a sportág szerelmesei.
A bábolnai tekecsapat játékosai idén sem feledkeztek el a névadóról, aki a helyi tekesport megteremtője volt. Skuba István szakosztályvezetővel meglátogatták az új temetőben nyugvó egykori sportvezető
sírját, és főhajtással rótták le tiszteletüket Nyerges Béla előtt.
A négy nap leforgása alatt közel 170 tekéző fordult meg és versenyzett a bábolnai pályán csapatban, egyéniben női, férfi, ifjúsági,
serdülő kategóriákban. Igazolt és amatőr tekések számára is nyitott
volt a lehetőség, őket is külön értékelték a verseny során. Összesen
42 kupával készültek a szervezők, de idén nyilvános eredményhirdetést nem tartottak a járványhelyzet miatt, a megérdemelt jutalmakat
postán juttatták el a nyerteseknek.
Ezúttal is számos élvonalbeli csapat és kitűnő játékos tartotta fontosnak, hogy részt vegyen a bábolnai tornán. Szuperligás együttesek
közül itt voltak a Szeged, a Tatabánya, a Rákoshegy, a Ferencváros
tekézői, de válogatott és világbajnok játékosokat is üdvözölhettünk
az indulók közt. Az idősebb korosztály is képviseltette magát, de a
legfiatalabbak is megmutatták tudásukat. A jeles névsort Zapletán
Zsombor, többszörös világbajnok fémjelezte, mellette Brancsek János
válogatott játékos neve érdemel említést, mindketten a Szeged versenyzői. Szintén világbajnoki cím tulajdonosa Csongrádi Gyöngyi
is indult a versenyen, mellette férje a Szeged szuperligás játékosa,
Danóczy Richárd dobott. Évek óta a bábolnai torna rendszeres résztvevője Méhész Anita is, aki szintén világbajnok, magyar válogatott.

Az minden tornán természetes, hogy a Bábolna SE tekézői teljes
létszámban indulnak a versenyen. Így történt ez most is, amikor szép
sikereket értek el tekézőink. Balom Sándor óriási formájának köszönhetően 625 fás teljesítménnyel megnyerte az igazolt férfi egyéni versenyt,
megelőzve a világbajnok Zapletán Zsombort és több válogatott játékost.
Az ifjúsági fiú egyéni kategóriában Horváth Attila másodikként végzett,
a serdülő fiúk versenyszámában Szabó Taddeus a harmadik, Molnár
Attila az ötödik, Gregus Máté pedig a hatodik helyet szerezte meg. A
már Tatabányán tekéző Istenes Hanna megnyerte a serdülő lány kategóriát, ugyanitt a szintén tatabányai játékos, de bábolnai nevelésű Pintér
Dominika a harmadik helyen végzett. Szilágyi András az amatőr egyéni
kategóriában ért el negyedik helyezést, a csapatversenyben pedig a
bábolnai gárdák a harmadik, negyedik és ötödik helyre kvalifikálták
magukat. A vándorkupa ezúttal Szegedre került. Érdemes kiemelni a
legidősebb résztvevőt, aki a 77 éves Tóth Ernő volt.
Igazi sikertörténet a Nyerges Béla Teke Emlékverseny, hiszen még
járványhelyzetben, korlátozásokkal a háttérben is országos népszerűségnek örvendett. Mind a lebonyolítás, mind pedig a játék színvonala
professzionális szintű volt ez évben is. Ráadásul a rutinos szervező,
Tomozi Barbara helyett a háttérből előlépő, korábbi lelkes segítő,
Katona Péter vállára hárult a szervezőmunka oroszlánrésze. Péter
remekül megoldotta feladatát, a résztvevők közül senki nem észlelte,
hogy ezúttal új ember foglalkozik a verseny háttérmunkáival, és talán
ez a legnagyobb dicséret számára. Hibátlanul, gördülékenyen zajlott
le a XII. Nyerges Béla Emlékverseny.

Néhány adat a versenyről
Katona Péter statisztikái alapján.
4 nap, 167 nevező, 20 040 db gurítás – nem számolva a bemelegítő
gurításokat –, 39 csapat, 11 év a legfiatalabb, 77 év a legidősebb versenyző életkora. 8 db 600 feletti eredmény és 2391 csapatfa született,
ami a legmagasabb a verseny történetében.
Az emlékversenyt követően aztán a sportágat is elérte a bajnoki
stop. Ahogy a megyei labdarúgásban, az NB I-es tekebajnokságban
sem rendeztek fordulót már a november 21-i hétvégén. A szigorító
intézkedések ugyan nem tiltják a versenyszerűen sportolók tevékenységét, a legtöbb tekecsapat mégis úgy döntött, hogy későbbi
időpontra halasztja mérkőzéseit.
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