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Csendes volt a forradalmi megemlékezés
Otthonainkban emlékeztünk március 15-én, miután
a járványhelyzet nem adott lehetőséget a személyes
találkozásra, gyülekezésre.

Az önkormányzat megbízásából a Bábolna Városi Könyvtár,
Művelődési- és Sportközpont idén is igyekezett méltó módon
megemlékezni az 1848-49-es forradalaom és szabadságharc
eseményeiről, hőseiről. Tiszteletadás gyanánt ünnepi műsort
szervezett rendhagyó megoldással. Felkérésükre Gál László Latinovits-díjas szavaló, valamint Nagy T. Dávid gitáros a Bábolnai
Ménesudvarban található Hősi kapu alatt adták elő ünnepi
műsorukat, amit a Bábolnai Televízió rögzített, majd adásában
közvetített a bábolnai lakosság felé. A szabadságharcot megidéző strófák és dallamok egy olyan korba kalauzoltak, amikor

büszkén és bátran állt ki a nemzet a szabadságért. Az elnyomás
ellen csatasorba álló márciusi ifjúság tettei a múlt dicsősége,
amit máig sem feledhetünk.
Nem véletlen tehát, hogy a járványhelyzet ellenére is a méltó
megemlékezésre szólított fel az intézmény. A hagyományok
szerint a koszorúzási ceremónia sem maradt el.

Az önkormányzat képviseletében koszorúzott a Hősi kapunál,
a régi temetőben, valamint a Bábolnai Csata emlékműnél dr.
Horváth Klára polgármester, Zsidi Sándor alpolgármester,
valamint a város jegyzője: Bacsárdi József. A település vezetői
főhajtással rótták le tiszteletüket a hazavédő hősök előtt.

Húsvéti nyuszipavilon és tojásfa a gyermekek örömére
Húsvét előtti héten a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és
Sportközpont munkatársai a Szabadidőparkban tavaszias,
színes díszekkel felöltöztették az egyik fűzfaépítményt, melyet
a település tojásfájának neveztek el, és azt kérték a település
lakosaitól, ők is hozzanak otthon készült, saját díszeket.
Ezzel is a kontaktmentes, de mégis húsvéti készülődést hirdették. A hűvös, szeles idő ellenére sokan látogatták meg a
Szabadidőpark látványosságát.

Szombaton délelőtt nyuszi-pavilonnal várták a kisgyermekeket.
Élő, ugrándozó, ficánkoló, futkosó nyuszit hoztak magukkal, hogy
a gyermekek láthassák közelebbről is ezeket a húsvéthoz köthető
állatokat. A nyuszik mellett pedig egy tyúk is helyet kapott, ezzel
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is azt demonstrálva, hogy bár a húsvét a nyuszikhoz köthető, de
a tojás a tyúktól van. A kiérkezők hoztak répát, zöldséget, amit a
nyusziknak adtak. Ezen túlmenően a pavilon melletti füves területen
egy kis pálcikás színezőt is magukkal vihettek a legkisebbek.
A nyuszipavilon dekorációját a művelődési intézet új munkatársa, Józsy Judit, és könyvtárosa Katona Anita készítették
el. Nekik köszönhettük, hogy ilyen szép körülmények között,
tényleg tavaszias, húsvéti hangulatban tudták magukat érezni
a kilátogató családok. A nyuszik alá a szénát a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok felajánlásából tudta biztosítani az intézmény. Az
általános rendezvénytilalom miatt ennél többet nem lehetett
tenni, de ezzel a kis eseménnyel, húsvéti játékkal legalább egy
kis nyomot hagytak az idei húsvétból.
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Önkormányzati híradó
Március 25-én tartotta online, konzultációs ülését a képviselő-testület.
A szokásos napirendi pontokkal kezdtek.
A kiadott tájékoztató anyagok közül megvitatták a Győr-Szol Kft. levelét, melyben a
cég a házhoz menő szelektív szemétgyűjtés kialakításának lehetőségét és terveit
taglalta. Megkezdte munkáját a Bábolnai
Közös Önkormányzati Hivatal új aljegyzője:
dr. Csizmadia Ildikó, aki hétfőn és pénteken
Banán dolgozik, keddtől csütörtökig pedig
a bábolnai hivatalban elérhető.
Mint elhangzott: számot adott működéséről a Bábolnai Polgárőr Egyesület, a
szervezet beszámolt munkájáról. Az új
szervezet közös vezényléseket bonyolít a
helyi közterület-felügyelettel, mely közös
tevékenységről a testület is megkapta a
leíró összegzést.
A Bábolnai Mentőállomás munkáját
illetően lakossági megkeresés érkezett a
testülethez. A működéssel kapcsolatban
egyezséget remélnek a városvezetők, mert
más lakostól nem érkezett panasz a mentőállomás működésére.
A beszámolók sorában a GYÖK tevékenységéről szóló igen rövid tájékoztatót,
majd a Kistérségi Társulás beszámolóját
fogadták el. A belső ellenőrzéssel, valamint a kóbor kutyák befogásával kapcsolatos ügyek menete került ennél a napirendi
témánál előtérbe.
A bábolnai művészetoktatás kérdése
a bábolnai lakosság közérdeklődésére
is számot tart. A művészetoktatási tevékenység folytatása, megfelelő ellátása
érdekében az önkormányzat felkérte a
hivatalt, hogy keressen olyan művészetoktatási intézményeket, amelyek Bábolnán is
ellátják ezt a feladatot. A testület ajánlatot
kapott az eddigi intézménytől: a Ritmus
Oktató Közhasznú Kft-től, valamint a Napsugár Művészeti Iskola Alapítványtól is a
tevékenység ellátására. A Ritmus ingyenes
bérleménnyel, a takarítási költségek önkormányzati átvállalásával, valamint további
ötmillió forint önkormányzati hozzájárulással látta volna el az oktatási feladatokat,
az alapítvány ennél sokkal kedvezőbb
feltételekkel dolgozna, hiszen: csupán az
ingyenes teremhasználatot kérte az önkormányzattól. A korábbi testületi üléseken is
tárgyalták ezt a kérdéskört. A Ritmus Oktató
Közhasznú Kft-t ismételten megkeresték,

hogy foglaljanak állást, azonban a zeneoktatást végző közhasznú kft. a pénzügyi
támogatásra továbbra is igényt tartott. A
konzultáció alkalmával a testületi tagok
elmondták véleményüket, majd személyes szavazásra került sor. A külső tagok
mindhárman a Napsugár mellett voksoltak,
a hét képviselőből öt szintén a Napsugár
Művészeti Iskola Alapítványt választotta.
A testület megköszöni a Ritmus Oktató
Közhasznú Kft. eddigi munkáját, amit a
gyermekek nevelése érdekében kifejtettek, és mindazt, amit a település kulturális
életének színesítéséért tettek.
Elszámoltak a helyi civil szervezetek,
így újabb támogatásokról dönthettek.
Az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóságot
kétmillió forinttal, az Iskolánkért Közhasznú Alapítványt (amennyiben idén
megtartják a gyermeknapot) 300 ezer
forinttal, a Bábolnai Sportegyesületet 14
millió forint összeggel, (működésre és TAO
támogatásra 2,5 millió forint összeggel), a
Bábolnai Televíziót működési kiadásra 17
millió forinttal, a Bábolnai Önkéntes Tűzoltóegyesületet 499.200 forint összeggel, a
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom
megyei szervezetét 150 ezer forinttal, az
Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesületet
100 ezer forinttal, a Római Katolikus egyházat 80, a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédelmi Egyesületet 600 ezer forinttal,
a Bana-Bábolna Református Egyházközséget 80 ezer forinttal támogatták.
Foglalkozott a testület a szociális térítési díjak és bölcsődei szolgáltatási díjak
önköltségének megállapításával is, de
jogszabályi lehetőség az emelésre jelenleg nincs, ezért az előterjesztést a képviselő-testület csupán tudomásul vette.
Elhangzott a településüzemeltetési
beszámoló, valamint szó esett a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék
begyűjtéséról is.
A városnak hét építési telke van, az
építési telkek négyzetméter árát nettó
7000 forintban határozták meg. Az önkormányzat további építési telkek kialakítását
(32 telek kialakítását és közművesítését) is
ütemezi a közeljövőben.
Április 29-én ülésezett ismét a testület,
a hatályos jogszabályok szerint konzultációs formában. Számos kérdés felvetődött
a napirendi pontok mellett. A két ülés

között történt események beszámolója,
a polgármesteri határozatokról szóló tájékoztató indította az ülést.
Lakossági megkeresés érkezett a
fűnyírás ügyében a Radnóti utcából. A
saroktelekkel rendelkező ingatlantulajdonosok léptek fel aláírásgyűjtéssel a
meghozott rendelet ellen, mely szerint
mindenki a saját ingatlanjának környékét
köteles tisztán tartani. Ezen döntés mellett
továbbra is kitart a városvezetés.
Kutyatámadással és kirakott kutyával
kapcsolatos ügyet is tárgyaltak, az állatvédelemmel kapcsolatos tevékenységre
nézve – az egyre szigorodó jogszabályokkal egybehangzóan - az önkormányzat
jelentős összegű, minimum 450 ezer
forintos bírságot szabhat ki.
Az OMSZ felügyelete alá tartozó Bábolnai Mentőállomás tevékenységére érkezett
lakossági panasz a hivatalhoz ismételten.
Az önkormányzat a lakost levélben tájékoztatta, további lépéseket nem tesz,
hiszen – bár feltérképezték a helyzetet –
de több panasz nem érkezett a hivatalhoz.
A lakossági kérelmek sorában a polgármesteri hivatal mögötti játszótér napvitorláinak áthelyezését vitatták meg, illetve a
játszótér nyitvatartási rendjét gondolták
újra a képviselők. A játszótér a nyári időszakban 20 óráig lesz nyitva.
A Napsugár Művészeti Iskola Alapítvány váltja a Ritmus Oktató Közhasznú
Nonprofit kft-t a zeneoktatás területén.
A jövendőbeli Napsugár Alapítvány tájékoztató szülői értekezletet tervez a szülői
kérdések tisztázására.
Forgalomszámlálásra került sor a Jókai
utcában, mely jelentős kamionforgalmat
bonyolít. Az önkormányzat vezetése úgy
döntött, hogy megváltoztatja a közlekedést, és a Jókai utca helyett más útvonalat
javasol a helyi szállítócégek számára a Jókai
utca tehermentesítésére. A javasolt irány
június elsejétől a Köves János utca, az Erzsébet utca, majd a Rákóczi utca vonala lesz.
A városvezetés reméli a cégek megértését.
Módosították a 2020. évi költségvetési
rendeletet, mely szerint a kiadási-bevételi főösszeg 2 milliárd 205 millió 928
ezer forintra változott. A zárszámadás
májusra tervezhető.
Módosult a közterület-használati és
a helyi adókról szóló rendelet is, majd a
www.btv.hu
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Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. beszámolóját fogadták el a képviselők.
Megvitatták és elfogadták a Pécsi
Egyetem emellett működő egyesület közvéleménykutatásra vonatkozó árajánlatát.
A szervezet a járvánnyal és a településsel,
települési intézményekkel és helyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan állít össze online
lakossági kérdőívet, melynek eredménye
újabb irányokat mutathat meg a fejlődésre.
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Komposztálási lehetőségről is tárgyaltak. A településen keletkező zöld hulladék
elhelyezésének megoldása a cél, de a
lakosságot mozgalommal is motiválnák
a komposztálásra.
Elrendelték július 26-tól 30-ig, valamint
augusztus 16-19-ig az igazgatási szünetet
a hivatal számára. A karácsonyi időszakban
december 27-e is igazgatási szünet lesz.
Szóbeli előterjesztést hallgatott meg a
testület a Bábolna Strand és Termálfürdőre

nézve. Május 3-án volt a közbeszerzési eljárás
tender bontása, melyben három vállalkozás
volt illetékes. Az önkormányzat úgy tervezi,
hogy június elején nyithat a létesítmény.
Egyebekben a dr. Köves János utcában
lévő önkormányzati kút tulajdonosváltásáról, valamint Varga Ákos gokartversenyző
támogatásáról is döntöttek.
Legközelebb május 27-én üléseznek a
képviselők.
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„Óvatosság és fokozatosság” –
járványhelyzet megyei vonatkozásban
Az áprilisi feloldó intézkedések idején kérdeztük
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt,
aki a témában egyelőre óvatosan fogalmazott.

Járványügyi tájékoztató, hétről hétre
A járványhelyzettel járó elszigeteltség, illetve a kommunikációs
problémák elkerülése érdekében
tájékoztató összegzéseket tett közzé
a BTV dr. Horváth Klára polgármester
közreműködésével.
A városvezető hétről hétre beszámolt a város
legfontosabb ügyeiről, a járvány aktuális számairól és annak kezeléséről, de említést kapott
folyamatosan a polgármester videóiban a
helyi intézményekben folyó élet, valamint a
jövőbeni lépések előrevetítése is szerepelt.
Március 16-án arról szólt összefoglalójában a polgármester, hogy a Százszorszép
Óvodában 16 gyermekkel, 2 bölcsődéssel a
nagyóvodában indult gyermekfelügyelet
addig, míg a járványhelyzet miatti zárás
megköveteli az elszigeteltséget. A gyermekfelügyeletet csupán rendkívüli, alátámasztott
indokkal vehették igénybe a szülők. 24 gyermeket láttak el ekkor a főzőkonyhán, illetve
Banára is szállítottak ebédet. Mindösszesen
mintegy 160 főt láttak el. A főzőkonyhában
mindenki egészséges volt márciusban.
A helyi művelődési intézmény működtetésében álló Helytörténeti Gyűjteményben ekkor
felújítás zajlott, a könyvtárban selejtezés, a
sportcsarnokban pedig csupán az igazolt
játékosok bajnokságainak adhattak helyet. A
szabadidősportot egyelőre még nem engedhették be a sportcsarnok falai közé.
A központi intézkedések szerint érkező oltások
beadását ütemterv szerint végzik a háziorvosok.
Március 23-án közzétett összefoglalóban
dr. Horváth Klára elmondta, a hivatalban nincs
beteg, a kisgyermekes dolgozók két napot
töltenek a hivatalban, a három napon otthoni
munkavégzéssel látják el feladataikat.
A Százszorszép Óvodában öt felnőttet és
12 gyermeket helyeztek karanténba pozitív
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teszt miatt. Az intézményben több dolgozó
táppénzre került koronavírusos megbetegedés
miatt. Ekkor gyermekfelügyelet működött 8
kisgyermekkel. A polgármester előrevetítette:
a tavaszi szünetben, jogszabály alapján április
elsején és április 6-án gyermekfelügyeletet
sem tudnak biztosítani.
A családsegítőben ekkor a tanyagondnok
vált beteggé, a feladatokat megbízási szerződéssel helyettesítéssel látták el.
148 főre főztek ekkor a főzőkonyhán, ahol
senki nem lett beteg.
A művelődési intézményben egy fő került
karanténba családtag pozitív tesztje miatt. Ekkor
500 főnél járt az oltottak köre a két körzetben.
A bábolnai cégektől befutott hírek szerint
a gazdasági társaságoknál is rendkívüli óvatossággal igyekeznek védekezni a járványhelyzetben. A maszkot az utcán, közterületen
is fegyelmezetten viselik a bábolnaiak. Dr.
Horváth Klára polgármester arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék a baráti látogatásokat, a
sűrű bevásárlást, a nagyobb tömegekben való
mozgást, mert a megfertőződés veszélye, a brit
mutáns megjelenése aggodalomra ad okot.
Április 13-án 25 óvodás és 6 bölcsődés
volt a Százszorszép Óvodában, ahol ügyeleti
ellátást tartottak a központi szigorítások
értelmében. A dolgozók nagy többsége itt is
igénybe vette az oltást, akik pedig betegek
voltak, később veszik, vették fel a vakcinát.
Április 19-től volt várható az iskolanyitás.
Az Alapszolgáltatási Központ berkeiben is
ment a munka, a főzőkonyhán új szakáccsal,
teljes létszámmal főzött a konyhai személyzet.
A művelődési intézmény berkeiben új munkaerőt alkalmazhattak, állami támogatással.
Az intézmény is készült a nyitásra, a rendezvények tervezését is megkezdte, valamint a

Helytörténeti Gyűjtemény épületének átrendezése adott számukra nagy munkát.
A polgármesteri hivatal munkatársai közül
ketten hiányoztak betegség miatt.
Ekkor sokan küzdöttek a betegséggel,
többen kerültek kórházba és haláleset is több
történt. Az önkormányzat osztozott a családok
fájdalmában. A településen már jó ütemben
ment az oltás, Dr. Tóth Beáta háziorvos ekkor
mintegy 650 főnek adta be az oltást, Dr. Fatán
István háziorvosnál mintegy 450 főnél járt az
oltási rend. A városvezető elmondása szerint
április közepére viszonylag jól átoltottnak
számít a település.
Április 27-én került fel újabb videós
összegzés a BTV youtube csatornájára, ahol
dr. Horváth Klára polgármester az aktuális
járványhelyzetről elmondta: a Százszorszép
Óvoda megnyílhatott 104 óvodás és 10
bölcsődés kisgyermekkel. Működött az
Alapszolgáltatási Központ is, a főzőkonyha is
megnövekedett igénnyel, zökkenőmentesen
működött áprilisban. A Bábolna Városi
Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
berkeiben is egészséges maradt minden
munkatárs, itt is a nyitást készítették elő a
szigorítások enyhítését várva.
A polgármesteri hivatalban korábban
megbetegedett hivatali dolgozók is épségben
folytatták munkájukat, így a hivatal is zökkenőmentesen tudott működni.
A polgármester felhívta a figyelmet az oltás
fontosságára, mely menekülési útvonalat kínál
számunkra a nehéz helyzetből, ezért oltakozásra kérte fel a lakosokat.
A fontos ügyek taglalásakor elhangzott: az
első negyedévben: január elsejétől március
31-ig 13 kisgyermek: 6 lány és 7 kisfiú született. A
családoknak szánt gratuláció mellé a csomagot
az önkormányzat a védőnőn keresztül juttatja el.
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Mint elmondta, most ebből a hullámból látunk némi kiutat, de
egy év után is produkál a vírus váratlan helyzeteket.
Mint elmondta: egy jelentős és feszített menetű szakaszon
vagyunk túl. Az elmúlt időszakban a Nemzeti Konzultációt követően, a jogos elvárások mentén igyekezett a kormány meghozni
a jelen döntéseket. A nyitás, a bezártság fesztültsége és a gazdasági elvárások, a gazdaság életben tartása miatt ez a mostani
hullám kevésbé volt korlátozott, mint a tavaszi első hullám. A
mindennapok tapasztalatai és a szakma iránymutatásai mentén
indította meg a nyitást a kormány. Lehet, hogy a lépések elsőre
nem tűnnek logikusnak, de a járványhelyzet az a helyzet, melyben
nem biztos, hogy lehet jó döntéseket hozni, hiszen nem kiszámítható, magyarázta az országgyűlési képviselő, aki azt is elmondta,
hogy elértük a három és félmillió beoltottat, ez kellő biztonságot
adott a fokozatos nyitáshoz, az egészség védelme mentén.
A négymilliónál a teraszok nyitásával léptünk még továbbit
előre, a helyzet a védettségi igazolványhoz kötött szabadságot
adja vissza. Az ötmillió beoltottnál még közelebb kerülhetünk a
régi kerékvágáshoz.
Mint elmondta: az átoltottság, a regisztráció szépen halad. Az
európai országokban nem ez az átlagos, az uniós átlag kétszeresét értük el ma Magyarországon. Nagyon örülök, hogy a mi
megyénkben az átoltottság, mind a regisztráció az elejétől fogva
jó volt, a háziorvosok kiválóan dolgoztak. A kormányhivatalok, a
járási hivatalok, a népegészségügy jó munkája mind hozzájárult
ahhoz, hogy a regisztráltak körében hetven százalék az átoltott.
Az országgyűlési képviselő úgy véli, akkor még tovább léphet a
társadalom az immunitás felé, ha a 16-18 év közötti fiatalok oltása
is megtörténhet. Számukra a szakma csupán egyféle vakcinát
javasol jelenleg.
Mint fogalmazott: sajnos többekkel találkozhatunk, akinél a
vírus volt az erősebb, így ez egy nagyon nehéz időszak. Talán a
platófázist elhagytuk, de a könnyítések ellenére a biztonsági előírások hatályban vannak és továbbra is érvényben fognak maradni.

Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondása szerint az oltópontokon
nagyfokú fegyelmezettség és szakmaiság mentén folyik a munka.
Szerinte azonban kevésbé kap teret, a közvélemény kevésbé
tartja számon azt, hogy a covidos betegek mellett a kórházak az
egyéb betegséggel küzdő embereket is ellátják, tehát igen nagy
teher hárul az egészségügyi dolgozókra, így nem lehet nekik
eléggé megköszönni az áldozatvállalást.
A megye mintha az országos tetőzés előtt maximalizálódott
volna. Az aggodalom nem múlt el, még sokan fekszenek kórházban. Az orvosszakma szerint a baj ott van, hogy a gyógyult
betegek kikerülnek a kórházakból, és szövődménnyel kerülnek
vissza, hiszen sokaknak kell számolni a postcovidos tünetekkel.
Ez még egy nehéz helyzet, de ennek ellenére javulnak a számok.
Az oltás nem a vírustól ment meg, hanem a vírus okozta súlyos
tünetektől, ezt nem szabad elfelejteni, magyarázta.
Az országgyűlési képviselő kitért gazdasági kérdésekre is
Bábolnát illetően, hiszen figyeli a fejlesztések sorát.
Városunk 250 millió forint támogatást kapott a Belügyminisztériumtól, hogy csökkentse a fejlesztéseihez felhasznált, és azóta
is fennálló hitelállományát, a kormányzati segítség menetében
az országgyűlési képviselői jelentősen közreműködött. Czunyiné dr. Bertalan Judit megemlítette a katolikus templomfelújítás
kérdését is. Elmondása szerint rendkívüli döntés született, hiszen
az országban több, mint 26 milliárd forintot fordítanak templomfelújításra, melyből a bábolnai katolikus egyházközség 15 millió
forintot nyert.
Az országgyűlési képviselő összegzésében kitért arra, hogy az
oltás önkéntes, de szerinte az átoltottságnak látható és mindenképpen pozitív eredményei vannak a járványhelyzet alakulásában, ezért kéri, hogy a mindenkivel szembeni felelősségtudatunk
okán figyeljünk oda egymásra, és gondolkodjunk el a védőoltás felvételén, hiszen ez jelenthet kiutat a nehéz helyzetből. A
beszélgetés zárásaként arra is rávilágított, a megye lakossága
nagyon fegyelmezett, hiszen nem voltak kirívó szabálysértések,
a fegyelmezettség pedig – az egyéb fontos járványügyi intézkedések mellett – nagyban hozzásegít ahhoz, hogy úrrá legyünk a
járványhelyzet nehézségein.
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Megújult és átalakult a
Helytörténeti Gyűjtemény
Megújult, és hamarosan újragondolt
beltérrel nyílik meg a Helytörténeti
Gyűjtemény épülete.

A felújítási, utólagos vízszigetelési munkálatok még március 4-én kezdődtek meg, a munkafolyamat zökkenőmentesen folyt egészen
április elejéig.
A cél, hogy a Helytörténeti Gyűjteményt
működtető kulturális intézmény munkatársai
ismét biztonságos és penészmentes környezetben dolgozhassanak, valamint, hogy ismét látogathatóvá váljon az épület mindenki számára.
Hajnal Dóra intézményvezető elmondta,
terveik szerint szeretnék idősbaráttá tenni a
gyűjtemény kiállításait, ezért az emeletről az
alagsorba költöztették le a régi tárgyak tárlatát annak érdekében, hogy a nehezebben
mozgó idős embereknek se kelljen látnivaló
nélkül maradniuk. Miután ez az épület nem
akadálymentes, egy lépcsősoron kell felmenni

az emeletre, a kiállítások jelenlegi helyszínére.
Ezt a nehézséget kiküszöböli ezzel az intézkedéssel. A tervek közt az is szerepel, hogy a
korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt adnak
Mátray Magdolna csipke hagyatékának, mely
kivételes lehetőségeket is rejt, hiszen meghatározhatja a város kulturális identitását. A csipkekészítő mester, a város díszpolgára sajnos
már nem láthatja a kiállítást az új köntösben,
de emlékét tovább őrizheti majd a megálmodott új külső, valamint a kiállításhoz tervezett
népi mesterségi bemutatók is.
Az emeletre költözött fel az ifjúsági klubszoba, valamint a jövőben ide képzelik majd
el a baba-mama foglalkozásokat, esetleges
kislétszámú képzések lebonyolítását, illetve
ezen túlmenően civil összejövetelek helyszínéül is szolgálhat majd az emeleti klubterem.
A Helytörténeti Gyűjtemény a város egy
idegenforgalmi attrakciója, melynek a jövőben
a korábbinál nagyobb szerepet szán az épületet működtető Bábolnai Városi Könyvtár,
Művelődési és Sportközpont intézménye. Az
elképzeléseket az önkormányzat is támogatja,
ennek ékes bizonyítéka többek közt az is, hogy
az épület állagmegóvását is fontosnak vélték
a városvezetők, és mintegy kétmillió forintot
biztosítottak a költségvetés terhére a megújuláshoz, az utólagos vízszigetelési munkák
elvégzéséhez, valamint a munkálatok
utáni festéshez.

Videóban érkezett nőnapi köszöntés
A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
facebook oldalán az intézmény életében rekordot döntő
nézettséget generált az a nőnapi videó, melynek megszületését éppen a járványhelyzetben való elszigeteltség generált.
A március 8-i nőnap ugyanis egy olyan alkalom, ami évről évre
fontos érvényű és nemcsak a köszöntöttek körében. Készül erre
fiatal és idős, nő és férfi egyaránt.
A könyvtári kollektíva idén egy rendhagyó köszöntésre kérte fel
a városban ismert férfiak körét, akik irodalmi idézetekkel lepték
meg a hölgyeket. A köszöntés híre Bábolnán túlra is eljutott, hiszen
a szívből érkező üzenetet a város határain túl is látták, hallották.
Az idézetfüzérben részt vettek: Zsidi Sándor, Koppendorfer
Tamás, Csongrádi Péter, Hajdú János, Konczi Tamás, Berkes István,
Hantos Péter és Bierbauer Imre.
A felvétel készítője Hantos Péter és Francia Lajos: a BTV munkatársai, vágója: Varga Zsolt volt. A kezdeményezést a bábolnai
önkormányzat messzemenően támogatta.
A könyvtári munkatársak nagy örömére a nőnapi videó a megyei
internetes sajtóban is feltűnt, demonstrálva a kiváló ötletet.
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Megnövekedett
építkezési kedv
– közel 40 építési telek
kerül kialakításra
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Új aljegyző a közös
önkormányzati
hivatalban

Mindent a rendért
– körzeti megbízott is
ügyel a rendre Bábolnán

Dr. Dobsa Judit aljegyző távozása után a pozíció betöltésére irányuló pályázat került kiírásra. A jelentkezők közül a Győrszentivánon élő Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó pályázata bizonyult a legjobbnak, akit márciusban már a Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal új munkatársaként köszönthettek munkatársai.

Szeptember óta új arccal találkozhattak városunk lakói a
település utcáin. Mohácsi Roland rendőr őrmester körzeti
megbízottként látja el feladatát és őrzi a lakók biztonságát.

Bábolna Város Önkormányzata tulajdonában lévő építési célú ingatlanai az elmúlt
év elején maradéktalanul értékesítésre
kerültek. Ahogy az tapasztalható, Bábolnán jelentősen megnövekedett az építési
kedv. A rózsaerdei lakóövezetben az elmúlt
évtizedben folyamatosan épültek a családi
házak, szimbolikusan kitehették a megtelt
táblát. Az egykori Hetes major területén is
gombamód szaporodtak a lakóingatlanok.
A Kőrisfa utca, Patkó utca 20 telkén már
kész, vagy félkész házak emelkednek.
Az utóbbi időben számos telekvásárlási
igény érkezett az önkormányzathoz, ami
további építési telkek kialakítását tette
indokolttá. Rózsaerdőn az Akácfa utca és
Hársfa utca melletti földterületen hét darab
1000-1300 négyzetméter területű földet
minősítettek kertvárosi, illetve kisvárosi
lakóterületté. A tervek szerint további 30-35
telek kialakítása várható, melyeket a víz- és
csatornaközművek kiépítése után 7.000,- Ft
+ áfa/négyzetméter áron kíván értékesíteni
Bábolna Város Önkormányzata.

Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó elmondása szerint már régebben is szívesen dolgozott volna kicsiny városunkban, hiszen a környék ismerős
számára, szeretetteljes érzések fűzik hozzá. „Korábban Nagyszentjánoson és Bőnyön dolgoztam jegyzőként. A környékbeli szakmai
pályafutásom mintegy 30 évet ölel fel, nagyon sok emlék köt ehhez
a vidékhez” – árulta el. Emberközelinek tartja ezt a településméretet,
melyben még élnek és fontosak az emberi kapcsolatok.
Az új aljegyző asszony az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi
karán végezte tanulmányait, majd ezután az akkor még tanácsi közigazgatási rendszerben működő megyei tanácsnál kapott állást. Végül
1991-ben kezdett el jegyzőként tevékenykedni, és azóta is a személyes
kapcsolattartással járó ügyintézés híve. „Mindent meg lehet beszélni és
személyes beszélgetéssel rengeteg ügyet meg lehet oldani” – vallja.
A korábban betöltött pozícióitól eltérően már inkább a háttérben tevékenykedne, ezért az aljegyzői poszt tökéletesnek bizonyult
számára. A hivatalban végzett számos teendő közül az igazgatási
területhez tartozó feladatokat látja el, melyekbe beletartoznak az
anyakönyvi ügyekkel, a népességnyilvántartással és a szociális ellátásokkal kapcsolatos, illetve az önkormányzat hatáskörébe tartozó
hatósági ügyekkel – például a növény- és állategészségüggyel összefüggő – tevékenységek. Emellett a képviselő-testület munkáját segíti,
valamint a rendezvények szervezésében, választások és népszavazások lebonyolításában is közreműködik. A Bábolnát és Bana települést
összefogó Közös Önkormányzati Hivatal elmondása szerint újdonságként hatott számára, azonban a kollégái támogató segítségével hamar
elsajátította a két település irányításával járó feladatokat. „Nagyon
pozitívak a tapasztalataim a kollégákkal kapcsolatban, mindenki
abszolút segítőkész volt” – emlékezett vissza a beilleszkedés időszakára. A járványügyi veszélyhelyzet a lakossággal és az intézményekkel
való kapcsolattartást is megnehezíti, így a velük való ismerkedés még
várat magára.
Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó hosszú távra tervez és reméli, hogy a
nyugállományba vonulásáig még hátra lévő éveket kedves városunkban, a bábolnai és banai lakosokat segítve tudja eltölteni.

Roland már gyermekkorában eldöntötte, hogy a rendőri
hivatást választja. Megingathatatlan elhatározása és
kitartása a tiszthelyettesi iskola után a tapasztalatszerzés
évein át a körzeti megbízotti szakvizsgáig repítette. A
fiatal őrmesternek – debreceni származása ellenére – nem
ismeretlen Bábolna, hiszen a tiszti iskola elvégzése után
a Komáromi Rendőrkapitányság illetékességi területén
tevékenykedett. Körzeti megbízottként fő feladatai közé
tartozik a lakossággal való kapcsolattartás, a velük kapcsolatos cselekmények felderítése, megelőzése. Munkáját
az Önkormányzati Rendészettel és a Polgárőrséggel való
hatékony együttműködés jegyében végzi.
Roland szerint a bűnmegelőzés és a bűnüldözés
egyforma fontosságú, mindkettő elengedhetetlen a
biztonságos, nyugodt élethez. Ebben nagy szerepe van
az itt élőknek is, hiszen a bűnesetek jelzésével nagyban
segíthetik a rendőrség munkáját. Városunk az éberen
tevékenykedő önkormányzati rendész és a polgárőrség
elszánt tagjainak, valamint a jogkövető magatartást tanúsító bábolnaiaknak köszönhetően a régió nyugodtabb,
békésebb területeihez tartozik. A gyakori rendőri jelenlét
figyelmeztető erővel bír, így komolyabb beavatkozás nélkül
is elkerülhetők a súlyosabb intézkedések. Példának okán ez
a kötelező maszkhasználat betartásában is megnyilvánul.
Mindemellett a mentőápolói végzettséget is szeretné
megszerezni, már tanulja a szakmát. Hobbija a lövészet,
mely képességet, tudást munkája során is tudja alkalmazni.
2020 januárjában, amikor Bábolnán tűz ütött ki egy épület
felújítás során, és egy acetilén palack robbanásától lehetett
tartani, annak ártalmatlanításánál, kilövésénél segédkezett.
Roland természetesen az egyenruha levételével sem
szűnik meg rendőrnek lenni, a szolgálaton kívül is él benne
a hivatása iránti szeretet és tisztelet, mely segítségével hozzájárulhat városunk békéjéhez.
www.btv.hu
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Szakíts egy verset!
– a magyar költészet napján
Április 11-e, József Attila születésnapja,
a magyar költészet napja. Erre a jeles alkalomra a könyvtár munkatársai Bábolna
központjában készültek egy különleges lehetőséggel, kivételesen nem online módon.
A jelenlegi járványügyi intézkedések értelmében konkrét rendezvényt nem lehetett
tartani, ezzel az akcióval mégis egy kontakt
nélküli megemlékezést tudtak szervezni.
Szakíts egy verset! nevű mozgalmuk arról
szólt, hogy mintegy száz különböző verssel
készültek az április közepi hétvégére,
ezekből pedig a helyi lakosok kedvükre
leszakíthattak az árkádsor alatt található
versfüzérből, és hazavihették magukkal kis
lelki töltekezés gyanánt.
A költők kiválasztása nem tematikus
módon történt. Főleg az intézmény dolgozóinak kedvencei kerültek ki, de természetes az, hogy József Attila nem maradhatott

ki ebből a palettából. Bár a mai, trendi
világban már egyre kevesebb embert
érintenek meg a versek, viszont vannak
olyan élethelyzetek, amikor mégis megragadunk egy-egy verseskötetet a polcról,
vagy eszünkbe jut egy régi emlék iskolai
tanulmányainkból. Fiatalokhoz inkább
azzal jutnak el a versek, hogy nagyon sok
sláger dalszövegének adják az alapját a
költemények, így bármelyik korosztály
örömét tudta lelni a kiakasztott versekben.
A kiakasztott versek mellett az aszfaltra
felkerültek a legnagyobb, legismertebb
költők nevei. Természetesen bármelyik
magyar poéta megérne annyit, hogy

2021
KEDVES VÁSÁRLÓK!
Szeretettel várjuk Önöket
a Bábolnai Termelői Piacra a következő időpontokban:

MÁJUS 8.
JÚNIUS 12.
JÚLIUS 10.
Helyszín: Bábolna központja
A termelői piac ideje alatt szeretettel várjuk
a gyermekeket a Piaci Kéz-Műhely-be ahol a könyvtár
munkatársainak közreműködésével kézműveskedhetnek!

www.btv.hu
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Szabadidőpark, fürdő és metángázos kiserőmű
A 2020 nyarán átadott, és azóta közkedvelt Szabadidőpark beruházásának fizikai
befejezési dátuma 2021. március 31. volt. A projekt megvalósításával a létrehozott
Szabadidőpark Bábolna város rekreációs, sport és turisztikai központjaként funkcionál. A projekt a megyei önkormányzat koordinációjával és támogató javaslata
alapján valósult meg.

megjelenjen a neve, mert ez egy olyan
nemzeti értékünk, amire büszkék lehetünk.

Piaci „Kéz-műhely”
Józsy Juditot, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont új munkatársát a helyi lakosok jól ismerhetik, hiszen kézműves munkáit több ízben is megtekinthették önálló kiállításain.
Az intézmény munkájában is ezt a vonalat erősíti, és a legutóbbi
termelői piacon már találkozhattak is vele.
A művelődési intézet munkatársai a piac melletti pavilonba
költöztek ki, ahol kézműves foglalkozásokkal kedveskedtek a gyermekeknek. Jelenleg a járványügyi szabályokat betartva egyszerre
csak 3 gyermekkel tudtak foglalkozni. Mivel a vírushelyez miatt
elmaradtak az anyák napi rendezvények, ezért kicsit besegítve az
óvónőnek és tanítónőknek, könnyen elkészíthető, anyák napi állatos
üdvözlőkártyákkal készültek, hogy a legkisebbeknek is játszva és
gyorsan legyen sikerélménye. Bár voltak sablonok, a gyerkőcök több
saját ötlettel is előálltak, így végül teljesen új állatfigurákat alkottak.
Összességében a termelői piac látogatottsága sem volt akkora,
mint máskor, ezzel arányosan pedig kevés gyermek is érkezett a kézműves foglalkozásra. A könyvtár munkatársi reménykednek abban,
ahogy javul a helyzet, és feloldják a vírus miatti korlátozásokat, ez a
kezdeményezés is egyre nagyobb népszerűségnek örvend majd a
legkisebbek körében. Hónapról hónapra az aktuális ünnepekhez,
rendezvényekhez fogják igazítani az elkészíthető kézműves tárgyakat. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak a legközelebbi
alkalommal is a pavilonban.
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projekt-vállalás volt, valamint a zöldfelületi
fejlesztés-indikátorként is szerepel. 2020
nyarán sikerült a Szabadidőparktól délre
eső ingatlant az önkormányzatnak megvásárolnia, így lehetőség lett az íjászpálya
megvalósítására is. A megvalósításhoz
szükséges volt közbeszerzési eljárást kiírni,
melynek eredményeképpen az Extrém
Park Kft. végzi a munkálatokat.

Fürdő és gázleválasztó

A Szabadidőpark számtalan sportolási
és pihenési lehetőséget kínál az odalátogatóknak. A közel 10 hektáros területen
elhelyezkedő területen kialakított sétányok
hosszabb-rövidebb séták megtételére
biztosítanak helyet, vagy nordic walkingozni, de akár kerékpározni is lehet. A
park fő meghatározó eleme a víz. A régi
tó kitisztítása, medrének újbóli kialakítása
és hasznosítása szinte magától értetődött,
a területen azonban létesíteni kellett egy
másik, kisebb tavat is, hogy a strandfürdőből kilépő termálvizet hűteni lehessen. A
nagy tavon kialakításra került egy sziget,
a kis tavon pedig keresztülvezet egy cölöpökön álló pallóút, de egyszerűen körbe
is lehet sétálni. A kis tó és a vizes élőhely
tanösvény mellé került a kilátó, ahonnan a
magasból is meg lehet csodálni a környéket, a madarakat vagy az élővilágot. A tó
használható csónakázásra, vizibiciklizésre

is, a partján sétálni lehet, a stégen napozni,
ücsörögni, de akár szalonnát is lehet sütni,
hiszen a tűzrakóhelyek némelyike lenyúlik
egészen a tópartra.
A szabadtéri tornapálya egy szakasza is a
nagy tó partján fut, de rekreációs lehetőségei közül a legvonzóbb talán a pihenőház
állandó büfével, kellemes teraszhelyiséggel,
társalgóval. A nagy tótól délre húzódó nádas,
vizes terület fölé olyan pallóút került, amely
2 helyen térré szélesedik ki. Ezek a terek
kellemes pihenőhelyek tavasszal és ősszel,
a gyenge napsütésben kiváló napozóhelyek.
A szabadidőpark 7 féle sportinfrastruktúráján lehetőség van többféle sportágat is űzni,
de alapvetően teniszezésre, futásra, kerékpározásra, evezésre, tornára, testerősítésre
és íjászatra alkalmasak a kialakított terepek.
Az íjászpálya megvalósítása a szabadidőparki beruházás mellett külön

A csapadékvíz elvezetés
problémáinak megoldásáért

A koronavírus világjárvány miatt sajnos
még mindig nem tudta ismét megnyitni
kapuit a Bábolna Strand- és Termálfürdő.
A nyitás dátumát a gyakorta változó járványügyi intézkedések szabják meg, egyelőre,
ha minden jól alakul, pünkösdkor megnyithat az intézmény. A strand működése és
működtetése folyamatosan az önkormányzat napirendjén volt, melyet igyekszik új
alapokra helyezni egy fürdőüzemeltetésben
jártas üzemeltető bevonásával, amelyhez
nyílt pályázati kiírás is készült.
A fürdő megvalósulásának hozadékaként,
de átadási sorrendben elsőként készült el
az a gázleválasztó, mely a K52-es számú
termálkút vizének metángáz tartalmát hasznosítja. A kisérőgáz energetikai hasznosítása
a sportcsarnok és a főzőkonyha korábbi
földgáz üzemű berendezéseiben (sugárzó
fűtőtest, kondenzációs kazán) történik.
A gáztechnológia épületben kapott
helyet egy geotermikus hőcserélő is, mely
a termálvíz segítségével háztartási melegvíz
előmelegítést végez a sportcsarnok részére.
A fejlesztés optimális mind műszaki,
mind pénzügyi szempontból, mivel a
város egy meglévő kutat felhasználva
képes hasznosítani a geotermikus energiát. A kisérőgázzal ellátják a sportcsarnok
fűtési energiaszükségletének kb. 85%-át
adó sugárzó fűtőtesteket is. A projekt a
Szabadidőparkhoz hasonlóan a megyei
önkormányzat koordinációjával és támogató javaslata alapján valósult meg.

Bábolna város alapinfrastruktúrájának kiépítettsége jónak mondható, de a
csapadékvíz elvezetési rendszere még számos problémával küzd. E probléma
orvosolása érdekében a település önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívásra.
A projekt konkrét célja, hogy egy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési
rendszer kerüljön kialakításra az érintett 3 utcában, amely vízkárok kialakulása nélkül
képes elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is.
A város vízkárok által leginkább érintett része a település központjában található 3
utca – Móra, Dózsa és Zrínyi utcák. További fontos részcél a közlekedés biztonságának
megteremtése és egységes utcakép kialakítása a fejlesztési területen.
A projekt tervezett költségvetése bruttó 531 424 724,- Ft, melyből 26 903 000,- Ft
önerő. A pályázati döntés 2021 májusában várható.
www.btv.hu
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Már a jövő tanévre is készülnek az általános iskolában
Április 19-én az alsó tagozatosok számára ismét elkezdődött
a jelenléti oktatás a Bábolnai Általános Iskolában.

A pedagógusok és gyermekek is izgatottan várták a napot,
amikor újra személyesen is találkozhattak egymással.
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető lapunkon keresztül
is kifejezte háláját a Magyar Honvédség és az Osi Food Solutions

Zrt. munkatársainak és vezetőségének, akik a maximális biztonság
érdekében gondoskodtak az intézmény teljes körű fertőtlenítéséről.
Az óvintézkedések ellenére az aggódó szülők lehetőséget
kaptak arra, hogy alapos indokokra hivatkozva, írásbeli kérelmet beadva otthon tarthassák gyermekeiket: ez mintegy 16
kisgyermeket érint mindössze, akik digitális formában folytatták
tovább a tanévet. Az otthon maradt gyermekeket a lemaradás
megelőzése érdekében természetesen osztályfőnökeik mindenben segítik. Emellett az iskola vezetősége a napköziből való
korábbi távozásra is biztosít lehetőséget.
A viszontlátás öröme mindenkire kihatott, a gyermekek boldogan vették birtokba ismét az iskolát. „Rögtön az első napon
tapasztaltuk, hogy a gyermekek felszabadultak, boldogok, és
nagyon örülnek egymásnak, hiszen nagyon hiányzott a kortárs
csoport az életükből” – emlékezett vissza az újranyitás napjára
az iskolavezető. A megbetegedések megelőzése érdekében
természetesen az intézkedési tervben meghatározott járvány
ügyi óvintézkedéseket maximálisan betartják a gyermekek,
a maszkviselés és a rendszeres kézmosás szabályait fegyelmezetten követik. Az intézményvezető szerint a megfelelő

távolságtartásra korukból adódóan még fel kell hívni a figyelmet,
azonban a tanítónénik féltő-óvó kezei erről is gondoskodnak.

hiszen a ballagók számára a felnőttkor felé vezető út egy nagyon
fontos állomását jelenti az általános iskolától való búcsú.

A felső tagozatosok digitális munkarendben folytatják a
tanévet, azonban május 10-én várhatóan már ők is a megszokott formában tanulhatnak és találkozhatnak társaikkal.
Az online tanórák két felületen zajlanak, valamint a feladatok
kiadása és visszaküldése a Google Classroom alkalmazás és a
KRÉTA rendszer keretében történnek.

Az utánpótlás már úton van, a leendő kisiskolások az országos
előírásoknak megfelelően online vagy írásbeli nyilatkozaton
keresztül nyújthatták be jelentkezésüket az intézménybe. A két
kijelölt napon, április 15-én és 16-án az előre kitöltött beiratkozási nyilatkozatok birtokában személyesen is biztosítottak
lehetőséget a beiratkozásra. A beíratás után 38 kisgyermek két
osztályközösségben kezdheti meg tanulmányait Bábolnán,
míg három kis elsős a banai telephelyen, összevont osztályban
tapasztalhatja meg a tanulás szépségét. A leendő kis elsősök
szülei számára június 22-én egy tájékoztató szülői értekezlet
kerül megrendezésre, mely során a szülők megismerkedhetnek
a székhelyen induló osztályok tanítóival, Vasné Hun Judittal és
Patakiné Rezsek Gabriellával, valamint magával az intézménnyel
is. Az iskolakezdés megkönnyítésére irányuló tájékoztatáson
minden segítséggel és hasznos tanácsokkal is ellátják a szülőket,
így az óvodából az új intézménybe kerülés zökkenőmentes lesz
a gyermekek és szüleik számára is.

A tanév végéhez közeledve a nyolcadik osztályosok is egyre
izgatottabban várják a ballagást, mely életük egyik meghatározó eseménye lehet. Jelenleg azonban még a továbbtanulás
áll az érdeklődés középpontjában, hiszen kihirdetésre kerültek
a végleges felvételi jegyzékek. A tavaly év végi online oktatás
rányomta bélyegét a központi írásbeli felvételik eredményeire,
ezért a diákok közül sajnálatos módon nem mindenki kerülhetett be az elsőként megjelölt középiskolába.
Az intézmény vezetője reméli, hogy a ballagást az óvintézkedések betartása mellett a tavalyihoz hasonló módon ünnepelhetik,

Teltházas bölcsőde, az óvodában egy
teljes kiscsoport indul szeptemberben

Felvételi eljárás kreatívan

A szigorú járványügyi rendelkezések enyhítése után
április 19-től a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde
is teljesen megnyithatta kapuit.

Március, április városunk lovasiskolájában is a leendő
diákok kiválasztásának időszaka. A járványhelyzet a
szokásos felvételi eljárást ugyan nem tette lehetővé,
azonban az iskola vezetősége és pedagógusai az online
tér lehetőségeit kihasználva kreatívan áthidalták az ezzel
kapcsolatos akadályokat.

betartják az intézményben: a már korábban megszokott zsiliprendszer a csoportosulást elkerülve teszi lehetővé a gyermekek
fogadását és hazaengedését. Emellett a lázmérés, fertőtlenítés
és a rendszeres szellőztetés is folyamatos óvintézkedésként van
jelen a csoportokban annak érdekében, hogy a gyermekek és
családjuk a lehető legnagyobb védelemben részesülhessenek.

– idén is majdnem kétszeres a túljelentkezés a bábolnai lovasiskolában

A járványügyi veszélyhelyzet miatt az április 28-án és 29-én
megtartott, a következő nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás is a megszokottól eltérő formában zajlott le. „A rendkívüli
eljárás nem volt ismeretlen a szülők számára, akik az országos
előírásoknak megfelelően online nyújthatták be az óvodai felvételre vonatkozó kérelmet” – mondta el az óvoda vezetője. A
személyes ügyintézést előnyben részesítő szülők az óvodavezetőtől vehették át a felvételre irányuló kérelmet, melyet kitöltve
juttattak vissza az intézménybe.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elmondta, hogy az
ügyeleti rendszer a lezárás alatt is elérhetővé vált az azt igénylő
gyermekek és szüleik számára. Az országos nyitás után mintegy
107-110 óvodás és 10-11 bölcsődés kisgyermek találkozhatott ismét
játszópajtásaival, és együtt újra birtokba vehették az óvoda játékait.
A koronavírus sajnos az intézmény dolgozóit sem kerülte el, a
nyitásra azonban mindenki teljesen gyógyultan térhetett vissza
a gyermekekhez. Azok, akik nem estek át a betegségen, oltás
által szereztek védettséget. A maximális biztonság érdekében a
veszélyhelyzettel kapcsolatos szabályokat továbbra is szigorúan
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A jelenlegi információk szerint 22 kisgyermek kezdheti kiscsoportos óvodásként a szeptembert. A növekvő igény miatt a
bölcsődében túljelentkezés lépett fel, ezért egy bizottság kerül
összehívásra, akik a szociális rászorultság alapján állítják fel a felvételhez szükséges rangsort. A 12 férőhelyes bölcsődéből kilenc
kisgyermek lesz büszke óvodás jövőre, az ő helyükre mintegy 16
felvételi kérelem érkezett, ezért vált szükségessé a rangsorolás. Az
óvodavezető szerint a lépcsőzetes felvételi rendszerük az elutasításban részesülő gyermekek számára később lehetőséget biztosít
arra, hogy a jövő év elején beiratkozhassanak a bölcsődébe.

Körmendi Csaba, a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója lapunknak elárulta, hogy
az elmúlt években a felvételi eljárás során személyes beszélgetésre
invitálták a jelentkező nyolcadikosokat, mely után gyakorlati feladatokat is kaptak, valamint egy állóképesség felmérésen is részt
kellett venniük. Ezeket idén ki kellett hagyniuk, hiszen a járványügyi
intézkedések nem tették lehetővé, hogy a diákok az iskolába látogassanak. Az ország egyik legjobb lovasiskolájába rendszeres a

túljelentkezés, ezért fontosnak tartották, hogy a hozott tanulmányi
eredményeken kívül is megismerjék a jelentkezőket, majd objektív
szempontok alapján felállítsák a felvételi rangsort.
A személyes találkozás pótlására kérdéseket fogalmaztak meg a
végzősöknak, akik videófelvételen, a kérdésekre válaszolva mutatkozhattak be. A videók mellé csatolniuk kellett egy-egy felvételt,
képet vagy leírást a lovakkal és a lovaglással kapcsolatos eddigi
tapasztalataikról is. A felhívásra szép számmal érkeztek videók,
melyek alapján elkészítették az ideiglenes felvételi rangsort, amelyet
közzétettek az iskola honlapján. Az új szakképzési rendszernek megfelelően induló gazda-lovász szakra mintegy 99-en jelentkeztek,
amely majdnem kétszeres túljelentkezést jelent. A terveik szerint
szeptemberben 56 diák kezdheti meg pettkós tanulmányait.
Az ország összes középiskolájához hasonlóan a lovasiskolában
is digitális oktatás zajlik jelenleg. A korábban úgynevezett hibrid
oktatás lehetőséget nyújtott a gyakorlati órák kiscsoportos foglalkozásként való megtartására, azonban a szigorított rendelkezések
már ezt sem teszik lehetővé. Az online oktatás lehetőséget ad az
eddigi években nagy népszerűségnek örvendő példaképek bemutatásáról szóló órák folytatására, melyek során ezúttal a lovas sportolókon kívül más sportágak legendáit is megismerhetik a tanulók.
Legutóbb dr. Magyar Zoltán, dr. Kamuti Jenő, Kőbán Rita, valamint
Jónyer István olimpiai bajnokok tartottak előadást, motiválva a fiatal
generációt. A sportolók meghívást kaptak Bábolnára, melyet nagy
lelkesedéssel fogadtak és amint lehetőségük lesz rá, személyesen
is elmesélik a diákoknak legendás életútjukat.
www.btv.hu
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Aszfaltrajz mozgalom indult
Bábolnáról – az ország több
települése is csatlakozott
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Mindenre kiterjedő védelem
Cziráki Gábor, a Bábolnai Önkormányzati Rendészet munkatársa immáron egy esztendeje őrzi városunk békéjét.

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont
márciusban aszfaltrajz mozgalmat indított azzal a céllal,
hogy a hosszú járványhelyzet okozta bezártságból kicsit
jobb kedvre derítsék a település lakóit.
A Szabadidőközpont előtti, gyér forgalmú útszakaszon kezdtek el
rajzolni az intézmény munkatársai, melyet bárki, aki késztetést érez,
folytathat. Krétát is hagytak a helyszínen, hogy a hirtelen ötletek is
megvalósulhassanak. Első követőjük Helyes Jenő festőművész volt.
Az új kezdeményezés a rendezvények hiányát hivatott pótolni,
és mivel ez egy kontakt nélküli forma, így könnyen meg is lehetett
valósítani. A cél az volt, hogy az emberek közérzetén javítsanak
kicsit a vidám, tavaszi rajzokkal, amivel apró örömöt tudnak
adni maguknak és a közösségnek is ebben a nehéz helyzetben.
Bábolna tavasszal, ez lenne a címe annak az alkotásnak, amit a
lakosokkal együtt szeretnének létrehozni.

Praktika Klub
Józsy Judit, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont munkatársa egy új kézműves foglalkozással állt elő.

A közösségi oldalon való megjelenést követően felkérték szomszéd településeinket, illetve a megye településit is, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz. Visszacsatolásként a társuló szomszéd és
környékbeli települések fotókat, videókat küldtek a helyi művelődési központnak. Elsőként Nagyigmánd társult egy rajzpályázattal,
melyeket az ablakban állítottak ki. A következő bekapcsolódó
az ácsi művelődési intézet, a Bartók Béla Művelődési Ház volt.
Helyszínnek a Zichy Parkot jelölték ki. Ezen túlmenően pedig az
erdélyi testvértelepülését is megszólította. Ezután Nyergesújfalu
jelezte vissza a csatlakozását. A nagy mozgolódásnak köszönhetően eljutott a Nemzeti Művelődési Intézethez is, akik bevették
a Jó gyakorlat közművelődési szakmai fórumukba, kiajánlva az
ország közművelődési intézményeinek ezt a lehetőséget.
A tavaszi időjárás és a forgalom következményeként kicsit
megkoptak a rajzok, melyet húsvét előtt a művelődési központ
munkatársai felfrissítettek, illetve az ünnepkörhöz kapcsolódó új
motívumokkal díszítettek.

A sokrétű tevékenységet és feladatot ellátó közterület felügyelő a
legnépszerűbb közösségi oldalon, a facebookon napi szintű kapcsolatot tart fenn a helyiekkel. Az információk gyors terjedése mellett
a lakossági észrevételek kezelésében is segítséget nyújt a platform,
melyen városunk lakói is könnyedén és gyorsan megoszthatják tapasztalataikat, segítve ezzel a rendészet munkáját.
Gábor lapunknak elmondta, hogy ily módon sikerült felszámolniuk
a dohányboltok előtti csoportosulásokat, amelyek tagjai rendszeresen
alkoholt fogyasztottak és szeméttel csúfították el a bolt előtti környezetet. A dohánybolti eladók mindennapjait is megkönnyíti a szigorú fellépés, mely során a bolt előtt gyülekező, alkoholt fogyasztó és dohányzó
személyeket mintegy 50.000 forintos pénzbírsággal sújthatják.
Gábor odafigyelő munkásságának köszönhetően a szelektív hulladékgyűjtők környékén is immár tisztaság uralkodik. Ebben a kamerák felvételeinek nyomon követése mellett a lakossági bejelentések is nagy szerepet
játszanak, a bábolnaiak pozitív hozzáállása elősegíti a nem odaillő hulladék tulajdonosainak sikeres felkutatását. Nemrégiben a Mészáros úton
is kihelyezésre került egy újabb szelektív hulladékgyűjtő sziget, melynek
segítségével csökkent a többi hulladékgyűjtő leterheltsége.

A környezettudatos életmódot támogatja az általános iskolával
átellenben kihelyezett használt sütőolaj gyűjtő konténer is. A használt
olajat műanyag flakonokba töltve a lakosok egyszerűen és környezetkímélően válhatnak meg a háztartásokban gyakran nagy mennyiségben
keletkező veszélyes hulladéktól.
Szintén a környezetvédelmet segíti az önkormányzat által hétfőnként
biztosított lehetőség, mely során a lakosok a kertben keletkezett zöldhulladékot, ágakat, leveleket, nyesedékeket 1500 forintos ár ellenében
elszállíttathatják a megfelelő helyre. Az igénylők számára egy traktor
áll rendelkezésre, a hulladék felpakolásáról azonban saját maguknak
kell gondoskodniuk. Cziráki Gábor hangsúlyozta, hogy csak a kertben
keletkező zöldhulladék kerülhet fel a pótkocsira, háztartási szemetet
nem szállítanak el. Az elszállított nyesedék a Szabadidőpark mögött
található zöldhulladék lerakóba kerül, ahová hétfőn délutánonként
egyénileg is van lehetőség a kerti hulladék lerakására. A tavasszal és
ősszel gyakori kerti avarégetést rendelet tiltja, így védve a levegőt a
káros szennyezőanyagok terjedésétől.

Az Önkormányzati Rendészet és a polgárőrség munkatársai közös
járőrszolgálatai során a maszkviselési és a távolságtartásra vonatkozó
szabályok betartását is ellenőrzik, védve ezzel a bábolnaiak egészségét.

Zöldterületek karbantartásáról
– két vállalkozó megosztva látja el a feladatot, de a lakosságnak is van feladata
A tavasz érkeztével városunk közterületein is megnőtt a
szükséges munkálatok száma. A Szabadidőpark elkészülése
jelentősen növelte a bábolnai zöldterületek nagyságát, amely
a sok öröm mellett megnövekedett munkaigényt is jelent.
Mivel a jelenlegi járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a
személyes kontaktust és az intézmények látogatását, jelenleg online
formában, a közösségi oldalakon megosztott videókkal indult el. Az új
kezdeményezés Praktika Klub – Bábolna nevet viseli.
A havi rendszerességgel megjelenő Praktika magazinból ötleteket
merítve minden hónapban két alkalommal valósítja meg a jópofa
ötleteket. A választás során az is szempont, hogy legegyszerűbb
alapanyagokból készüljenek a munkák, melyek bárki háztartásában
fellelhetőek. Egyelőre online formában lehetett megvalósítani, egy
YouTube-os linken lehet elérni az elkészítés folyamatát bemutató videókat. Azonban a későbbiekben a Helytörténeti Gyűjteményben kerül
kialakításra egy olyan terem, mely több gyermek vagy felnőtt befogadására is alkalmas lesz, és ott fognak együtt alkotni az érdeklődők.
Az első videó április közepén jelent meg, mely során egy könnyen
elkészíthető alkotással találkozhatnak a kreatívkodni vágyók. Gyermekek számára is ajánlott, egyszerűen kivitelezhető madaras ajtódísszel
készült az érdeklődők számára. A következő foglalkozás alkalmával egy
rúna motívumokkal díszített poháralátét készlet elkészítésének módját
mutatta be, mely május elejétől elérhető az intézmény közösségi oldalán.
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A zöldterületek karbantartásával megbízott vállalkozó szerződése év
végén lejárt, ezért az önkormányzat pályázatot írt ki a munkálatok
elvégzésére. Dr. Bacsárdi József, városunk jegyzője lapunknak elmondta,
hogy a legjobb ajánlatokat végül két vállalkozó, Martonosi Dániel és
Müller Szabolcs nyújtotta be a munkálatok elvégzésére. Dániel és Szabolcs megosztva teljesítik feladatukat, melyért garanciát is vállalnak. A
februárban megérkező hirtelen meleg és az azt megelőző csapadékos
időszak a munkálatok minél előbbi elkezdését sürgették, így mára már
szépen zöldellő gyep és sarjadó cserjék szépítik városunkat.

Müller Szabolcs a Szabadidőpark, a játszóterek, parkok és a temetők
karbantartásáért felel, míg Martonosi Dániel a strandhoz tartozó területek, az erdők és a közutak melletti zónák ápolásáért felelős. A két vállalkozó közös megegyezés alapján osztotta fel Bábolna zöldterületeit, ki-ki
a saját gépparkjának és emberállományának kapacitását, lehetőségeit
és előnyeit figyelembe véve végzi feladatát. Dániel munkáját például az
erdészeti szakmai ismeretei és az akkor beszerzett gépállomány – mely
traktorokból és kaszákból áll – segíti, míg Szabolcs hat kollégájával
együtt a kertépítésben szerzett magas fokú szakértelmet és jártasságot. A munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat által tavaly vásárolt
gépeket is igénybe vehetik. A szorgalmas csapatok pozitív lakossági
visszajelzéseket is kaptak már, mely tovább növelte elhivatottságukat.
A rendezett településkép fenntartása nem csupán a megbízott vállalkozók feladata, hanem a helyi lakosságé is. A gondozandó területek
felmérésekor kiderült, hogy egy 2008-ban kiadott önkormányzati rendelettel ellentétben az elmúlt években sok olyan terület akadt, ahol
a lakosság helyett az önkormányzat végezte el a fűnyírást. A rendelet
szerint a telekhatárok 10 méteres sugarában minden helyi lakos köteles
rendben tartani az ott található zöldterületet, melyre több platformon is
felhívták a lakosság figyelmét. A rendelet betartását az Önkormányzati
Rendészet munkatársa ellenőrzi, aki figyelmeztetéssel, majd pedig annak
eredménytelensége esetén szabálysértés miatt indított feljelentéssel
élhet. Mindez elősegíti, hogy városunk rendben tartott, szemet gyönyörködtető látképet nyújtson az idelátogatók és a helyiek számára is.
www.btv.hu
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A könyvtár vendége
volt a komáromi
rendőrkapitány
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A hulladékszállítás rendje
Bábolnán 2021. május
és június hónapban
Bio hulladék:
május 10.; május 17.; május 24.; május 31.;
június 7.; június 14.; június 21.; június 28.; július 5.

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és
Sportközpont új, tematikus beszélgetéssorozatának Bolehradsky Szilveszter komáromi
rendőrkapitány volt a vendége, akivel Hajnal
Dóra intézményvezető beszélgetett. Témája a
Bűncselekmények Áldozatainak Napja volt.
−− Mit jelent egy ilyen emléknap a hivatásos szerv számára?
−− Az áldozatokkal való foglalkozás mindig egy folyamat, fontos
része a nyomozásnak. A fő profil nyilván az, hogy elfogjuk az
elkövetőt. Az idősebb generáció úgy szocializálódott, hogyha
megvan az elkövető, elvégezte a munkát. De ez nem így van.
Tudatosan kell azzal foglalkozni, hogy ne csak az elkövető
hajszolásába menjünk bele, hanem igenis az áldozatokkal
is foglalkozzunk. Nem üljük meg külön ezt a napot, de sokat
foglalkozunk már az áldozatvédelemmel és az ezzel való jogszabályokkal, illetve akár erkölcsi normákkal is.
−− Kik azok, akik leginkább abba a körbe tartoznak, hogy
könnyen válnak áldozattá?
−− Mikor mi beszámolunk egy önkormányzatnál, pár mondatban
mindig megemlítjük a bűnmegelőzésnél az áldozatvédelmet. Gyakorlatilag évek óta ugyan azt írjuk bele: a sértettek könnyelműsége
és a másokra való odafigyelés hiánya okozza a legtöbb bűncselekményt áldozati oldalról. Sok bűncselekmény megelőzhető lenne,
ha a sértettek tudatosabban mennének bele az életbe. Foglalkozott
vele az országos média is, hogy hány nő vált áldozatává szexuális
bűncselekménynek csak azért, mert olyan időben és olyan helyen
ment el sportolni, ahol nem tudott segítséget kérni.
−− Hogyha így a nemek között teszünk különbséget, akkor a
korosztályokat is meg lehet említeni?
−− Persze, megvannak a tipikus bűncselekmények. Például a szexuális bűncselekmények áldozatai a fiatalabb hölgyek. Most
nagy sláger téma az „unokázós csalás”, az internetes csalás,
amit időskorúak sérelmére követnek el. Számszakilag igaz
ez, de belefuthatnak jóval fiatalabbak is. Például aki fellép az
internetre, vagy valamilyen tranzakciót próbál lebonyolítani,
korosztály független, hogy kik lehetnek a sértettjei.
−− Valahol mérhető ez, hogy a rendőrség munkájában hol
szerepel ez a fajta eredmény, siker?
−− Pontosan azt nem tudjuk megmondani, hogy a bűnmegelőzési
tevékenységek hány konkrét bűncselekményt akadályoztak meg.
2010 óta szoktuk elemezni az adatokat, azóta folyamatosan csökkennek a bűncselekmény számok. Ennek nagyon sok oka lehet.
Nem lehet visszavezetni, hogy hány bűncselekményt gátolt meg
az, hogy jobban élünk, jobbak a körülmények, több a munkahely,
vagy mekkora az áldozatvédelem szerepe. Az egész összejátszik.
−− A fiatalokat igyekeznek arra nevelni, hogy egyrészt ne
váljanak áldozattá, másrészt pedig tudják, hogyha a társadalomba való beilleszkedés során bizonyos dolgokat
megtesznek, nem a jó úton járnak?
−− Igen, van egy bűnmegelőzési előadása a rendőrségnek, ami
tipikusan az internetes bűnözéssel foglalkozik. Itt a fő célcsoport a fiatalok, hiszen ők azok, akik gyakorlatilag az interneten
élik le az életüket, és szinte minden bűncselekmény elkövethető
az internetes térben, akár az emberölés is.
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Maradék hulladék:
május 11.; május 25.; június 8.; június 22.; július 5.

−− Bábolna milyen hely a rendőrség szemében?
−− Elhelyezkedéséhez, lakosságszámhoz viszonyítva mondhatni a
nyugalom szigete. Kiemelt bűncselekmény már nagyon régen
volt a településen. Lakásbetörés, ami a sértettnek nagyon
fontos, az meg nagyon kevés van.
−− A rendőrség számára segítő-e egy aktív polgárőrség, vagy
egy aktív közterület felügyelő megléte?
−− A polgárőrök tevékeny szerepe, a rendészeti feladatot ellátok
száma, aktivitása nagy szerepet játszik. Szoros együttműködésben
vagyunk, ennek így is kell lennie. Egy napi szintű információáramlás nélkül hatékony munkát nem lehet elérni. A gyors megosztás
nagyon sokat segíthet a bűnmegelőzésben és a felderítésben is.
−− Miért választotta ezt a hivatást?
−− Fiatal koromban katonatiszt szerettem volna lenni. Volt rendőr
a családban, a vele való beszélgetések hatására döntöttem
a rendőri munka mellett. Most volt 30 éve, január 1-jén, hogy
beléptem a rendőrség kapuján.
−− Van maradandó, felejthetetlen eset?
−− Dolgozhattam emberölési ügyben is, szerencsére sikeresen fel is
derítettük az ügyet, hatalmas élmény volt megfogni egy elkövetőt. A bevetési egységben a veszélyesség, amikor megtámadják
közvetlenül az embert, amikor előkerül esetleg egy fegyver, az
embernek le kell tudni reagálni.
−− A kultúra, az olvasás, a könyvek milyen szerepet töltenek
be az életében?
−− Beosztás és feladatfüggő, hogy mennyit olvasok. Mióta vezető
beosztásban vagyok, gyakorlatilag egész nap olvasok. Mikor
hazaérek, már nem igazán van arra energiám, hogy még elővegyek könyvet. Ennek ellenére szoktam olvasni, nem megerőltető, lazább olvasmányokat, például háborús, kémes történeteket. Manapság egyre több vezetéselméleti könyvet olvasok el, és
próbálok ötleteket venni, hogyan lehet jobban csinálni azt, amit
csinálok a rendőrség berkein belül.
−− Egy kéréssel éltem: hozza magával a kedvenc könyvét, és
ajánlja a bábolnai lakosoknak. Kinek és miért ajánlaná?
−− A könyv címe: Csapatok csapata. Egy négycsillagos amerikai
tábornok, Stanley McChrystal írta, aki már nyugdíjba ment az
amerikai hadseregtől. Életpályája végén ő volt az amerikai és a
nemzetközi haderők parancsnoka Afganisztánban és Irakban.
A könyv kiinduló pontja, hogy amikor megkezdődtek a hadműveletek, azzal szembesültek a csapatok, hogy nagy az emberveszteségük és kevés eredményt tudnak elérni az ellenséges
haderőkkel szemben, holott az amerikai hadsereg a világ egyik
legfejlettebb hadserege. Ennek okán kezdett el gondolkodni.
Ezeket az okokat pedig nemcsak a fegyveres testületeknél lehet
alkalmazni, hanem minden olyan helyen, ahol egyszerre több
embernek kell egy meghatározott cél felé haladni.

A hulladékelszállítás aktuális időpontjait
mutató naptár megtalálható és letölthető a
http://inweb.gyorszol.hu/szlarekl/naptar/LV003.pdf linkről.
A társaság elérhetőségei
Levelezési cím: 9002 Győr, Pf. 78.
Telefon: 96/677-777 (hétfőn, kedden, szerdán 8-tól 16 óráig;
csütörtökön 7-től 19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).
E-mail: info@gyhg.hu
Web: www.gyhg.hu
Személyes ügyintézés az ügyfélszolgálati irodában Győr,
Bartók Béla út 29. szám alatt (hétfőn, kedden, szerdán 8-tól
16 óráig; csütörtökön 7-től 19 óráig; pénteken 8-tól 14 óráig).
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Megújulnak templomaink
Komárom, Kisbér és
Oroszlány térségében
Térségünkben több mint
410 millió forint kormányzati támogatásból 29
templom megújítása valósulhat meg.
A Magyar Templom-felújítási
Program keretében 12-15
millió forintot költhetnek felújításra az egyházközségek.
Településünk szomszédai
közül a banai és a tárkányi
templom felújítására költhetnek 15-15 millió forintot,
a bábolnai Nepomuki Szent
János Római Katolikus
Templom is ugyanennyi
összegből újulhat meg.
Hogy ebből az összegből
milyen mértékű felújítás
valósítható meg, erre a kérdésre Milus Ferenc plébános
későbbre ígért választ.

2021. május-június hónapban
Május 16-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
9:30 órakor szentmise.
Urunk mennybemenetele. Templom búcsú, Nepomuki Szent János szobor koszorúszása
9:30 órakor szentmise.

Május 30-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor ünnepi szentmise.
Szentháromság vasárnapja.
Június 6-án vasárnap
Úrnapja.

9 órakor rózsafüzér ima,

9:30 órakor szentmise.

Június 13-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 11. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

Június 20-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 12. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

Június 27-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 13. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

Július 4-én vasárnap
Évközi 14. vasárnap.

9 órakor rózsafüzér ima,

9:30 órakor szentmise.

Július 11-én vasárnap
Évközi 15. vasárnap.

9 órakor rózsafüzér ima,

9:30 órakor szentmise.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
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Sokan azt gondolják, a kereszténység legnagyobb ünnepe a
karácsony.
Talán azért, mert Jézus születését
megelőzően az adventi időszakban már meghitt ráhangolódással készülünk az ünnepre, mely
aztán három napi boldog, családi
együttlétben teljesedik ki, hiszen
egy gyermek, a megváltó születését ünnepeljük. Ezzel szemben
húsvétkor Krisztus feltámadására
emlékezünk, a kereszténység ezt
tekinti legnagyobb ünnepének.
Húsvétkor ér véget a 40 napig
tartó böjt, a hústól való tartózkodás időszaka, és az egyházi év
„mozgó ünnepeinek” középpontja
is. Ezt a napot követi ötven nap
múlva pünkösd.
A pandémia okozta egészségügyi korlátozások miatt
egyházanként különbözőképpen
tudtak megemlékezni Jézus
Krisztus keresztre feszítéséről

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Május 23-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Pünkösdvasárnap.

Húsvét, a kereszténység
legnagyobb ünnepe
és feltámadásáról. A református
egyház nem engedélyezte a nyilvános istentiszteleteket, ezért Sági
Endre református lelkész a Bábolnai Televízión keresztül hirdetett
igét. Hasonlóképpen Nagy Gábor
evangélikus lelkész is a helyi televízió segítségével juttatta el húsvéti
gondolatait a hívekhez.
A katolikus egyház vezetése
nem hozott szigorító intézkedéseket, így Milus Ferenc plébános
hívek előtt misézhetett. Április
1-jén, nagycsütörtökön az utolsó
vacsorára, április 2-án nagypénteken Jézus megváltó kereszthalálára, április 3-án nagyszombaton
Jézus feltámadására emlékeztek
az ácsi katolikus templomban
szentmisék keretében. Április 4-én
vasárnap Urunk feltámadása volt
a szentmise témája, április 5-én
hétfőn pedig húsvét hétfői ünnepi
szentmisét celebrált plébános úr a
bábolnai templomban.
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Labdarúgás – csak a két sereghajtót sikerült
legyőzni, a csapat a rájátszás alsóházában küzd
Március első vasárnapján labdarúgóink az egyik sereghajtó, a
Környe otthonába látogattak. Amint azt Józsa Péter vezetőedzőtől
megtudtuk, a vártnál sokkal nehezebb mérkőzést játszottak focistáink, a hazaiak nagyon bátran támadtak a találkozó elején. Még
egy kapufára is futotta erejükből, nehéz volt feltörni a védelmüket
is. Egy szabadrúgásból sikerült vezetést szerezni labdarúgóinknak
még az első félidőben, mely után már nyugodtabb játékkal sikerült átvenni az irányítást. A második játékrészben sikerült még egy
találattal megerősíteni a vezetést, így lett biztos a három pont.
Környe SE – Bábolna SE 0:2.
Nehéz ellenféllel kellett szembenéznie megyei első osztályú labdarúgóinknak. Két győztes meccsen ugyan túl voltak, de március
14-én a tabella egyik élcsapatát, a Zsámbékot fogadták. A vendégek Bábolnán is folytatták eredményes szerepléseik sorát, győzelmük egy pillanatig sem volt kétséges. Masszív, gyors játékosokból
álló, agresszív futballt játszó csapat, akik ellenfeleiket nagyobb
gólaránnyal verték. A mieink próbáltak hatalmas bedobásaikra
és pontrúgásaikra megfelelően reagálni, illetve Józsa Péter vezetőedző a védelmet is magasabb játékosokra alapozta. Mindez
csupán arra volt elegendő, hogy legényeink elkerüljék a nagyobb
arányú vereséget. A Zsámbék védelme kevés lehetőséget
engedett csatáraink számára, azokkal sem tudtak élni támadóink.
Bábolna SE – Zsámbéki SK 0:4.
Hétközbeni találkozóra került sor ezután, egy, már többször elhalasztott mérkőzést pótoltak legényeink Oroszlányban március
17-én. A 13. percben a mieink szerezték meg a vezetést, amit sikerült a félidő végéig tartani. A második játékrész elején a hazaiak
egyenlíteni tudtak, amit ezt követően rövid időn belül nyerésre
váltottak. A mieink nem tudtak újítani, így a mindenki számára
előnytelen szerdai mérkőzés hazai győzelemmel ért véget.
OBSK Oroszlány – Bábolna SE 2:1.
Négy nappal később már Kecskéden vendégszerepelt együttesünk. A nagyon rossz talajú pályán egyik csapat sem volt
könnyű helyzetben, de úgy tűnt, a mieink tudtak kevésbé
alkalmazkodni a körülményekhez. Az erősen tartalékos hazai
gárda nagyobb akarással és némi szerencsével tudta otthon
tartani a három pontot. Mindkét félidőre jutott egy-egy
gól, mindkettőt szabadrúgásból érték el a vendéglátók.
Wati Kecskéd KSK – Bábolna SE 2:0.
Március 31-én, szerdán a listavezető Sárisáp ellen léptek pályára
labdarúgóink hazai környezetben. A vendégeket is meglepte a
mieink harcos játéka, focistáink kitűnően végrehajtva a taktikai
utasításokat támadó felfogásban futballoztak, ugyanezt tette
az ellenfél is, így színvonalban is élvezetes mérkőzést vívott
egymással a két csapat. Az egyik meghatározó bábolnai játékos,
Vörös Miklós Dávid az első félidőben súlyos sérülést szenvedett,
ami miatt közel fél órát állt a játék. Ennek ellenére sem esett
vissza focistáink küzdőkedve, ami kitűnő kondíciójukkal párosulva meghozta eredményét. Egyenrangú ellenfélként még a
hazai győzelem is benne volt a találkozóban, de a döntetlen
mindenképpen bravúrnak számít a bajnokaspiránssal szemben.
Bábolna SE – Sárisápi BSE 2:2.

Húsvét vasárnap az Esztergom gárdája látogatott Bábolnára,
ellenük már gyengére sikerült sérülések és eltiltások miatt
megfogyatkozott együttesünk szereplése. A dinamikusan
futballozó vendégek ellen csapatunk elsősorban védekezésre
épített taktikáját a pályán lévők kevéssé tudták megvalósítani,
az esetleges kontratámadások is kevés veszélyt jelentettek az
esztergomi kapura. Középpályán sok hibával játszottak focistáink, az ott megszerzett labdákból aztán az ellenfél eredményes
támadások sorozatát vitte véghez. Az élmezőnyhöz tartozó
vendégek leiskolázták gyermeteg hibákat vétő focistáinkat.
Bábolna SE – FC Esztergom 0:5.
Megyei első osztályú labdarúgóinkat soha nem látott sérüléshullám sújtotta a bajnoki szezon alapszakaszának végére.
Már-már egy egész csapatnyi játékos szenvedett sérülést, vagy
eltiltás hatálya alatt állt, így a szintén gyenge teljesítményt
nyújtó Tata ellen nem volt könnyű dolga Józsa Péter vezetőedzőnek. A pályára lépő 11 játékos mellett mindössze két
cserejátékost tudott leültetni a kispadra, így nem csoda hogy
a mérkőzésbe érdemben nem tudtak legényeink beleszólni.
Tatai AC – Bábolna SE 3:0.
Ismét hétközbeni hazai mérkőzést játszotta labdarúgóink,
ezúttal a sereghajtó Nagyigmánd volt a vendég. Már a harmadik percben vezetést szerzett együttesünk, amely eredményre
játékosaink „ráültek”. A vendégek ráadásul kitűnően játszottak,
melynek következtében az ellenfél a második félidőben kiegyenlített, majd megfordította az állást. Legényeink óriási lelkesedéssel az utolsó percekben kiegyenlítettek, az utolsó utániban
pedig beállították a hazai győzelmet jelentő végeredményt.
Bábolna SE – Nagyigmándi KSK 3:2.
A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság alapszakaszának
utolsó mérkőzésén együttesünk a Nyergesújfalu gárdáját fogadta
április 25-én. Józsa Péter vezetőedzőnek ezúttal is komoly problémát okozott az amúgy sem bő keretből egy csapatnyi focistát
pályára küldeni. A szárnyaszegett együttest nem érheti vád,
helytállásuk dicséretreméltó volt az élmezőnyhöz tartozó csapat
ellen. A bábolnai kaput Boczkó Balázs kapusedző védte, mert
mindkét hálóőr súlyos sérülés miatt a „maródiak” listájára került,
és ideiglenesen visszakönyörögték a csapathoz Horváth Csabát,
aki már négy éve nem lépett pályára, de kondíciója kitűnő, és
ahogy azt láthattuk, futballozni sem felejtett el. Pályára lépett
még Szedlacsek Dénes is a „régiek” közül, aki harcosságával
emelkedett ki a mezőnyből. A vezetőedző szerint a mérkőzésen
csapatunk nem játszott alárendelt szerepet, bizonyos pontokon
még a győzelem lehetősége is fennállt. Együttesünk megmutatta, hogy kell egy emberként küzdeni, nem voltak elveszett
labdák, kondícióval jobban bírták legényeink ellenfelüknél. A
nyergesiek 10. percben szerzett vezetésüket foggal, körömmel
tartották, a mieink nem tudták bevenni a vendégek kapuját.
Bábolna SE – Nyergesújfalui SE 1:3.
A bajnokság alapszakaszát együttesünk a 11. helyen fejezte be,
így a folytatásban az alsóház hat csapatával fog mérkőzni. A Vértessomló, a Tata, az Oroszlány, a Vértesszőlős, a Nagyigmánd és
a Környe lesznek az ellenfelek.
www.btv.hu
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Teke – győzelmek sorozata, már a bajnoki
cím elnyerése is megfordult a fejekben
Hihetetlennek tűnő győzelmi sorozatot tudhat magáénak a
Bábolna SE NB I-es tekecsapata. Az idei kilenc mérkőzésükből
nyolcat megnyertek és mindössze egyszer kaptak ki.

Miután februárban egy hazai és egy idegenbeli győzelemmel
már a tabella második helyén találta magát a gárda, március
első szombatján megyei rangadóra került sor: az Oroszlány
együttese látogatott Bábolnára. A jelenleg a tabella hátsó régiójában helyet foglaló vendégek szerették volna megszakítani
legényeink kitűnő tavaszi nyerő sorozatát. A két gárda egymás
régi ellenfele, a korábbi eredmények vegyesen billentik a mérleg
nyelvét. Az utóbbi idők sorozatos kitűnő bábolnai teljesítményei azonban már a mieink felé billentik a mérleg nyelvét,
ami a mostani találkozón is érvényre jutott. Minden pályára
lépő hazai tekéző remek teljesítményt nyújtott, egy pillanatig
sem volt kétséges a győzelem. A Horváth Attila Márk, Szabó
Taddeus alkotta ifjúsági gárda is egyértelmű győzelmet aratott.
Bábolna SE – Oroszlányi SZE 7:1 (3339:3279), ifi 4:0 (922:857).
Az NB I-es tekebajnokság 12. fordulójában együttesünk a Soproni
Sörgurítók gárdáját fogadta március 13-án. A két csapat azonos
pontszámmal várta a találkozót, így kiélezett küzdelemre volt
kilátás. A várakozásoknak megfelelően szoros, küzdelmes
mérkőzést vívott egymás ellen a két együttes. A mieinket két
játékos sérülése is sújtotta, Balom Sándor már a mérkőzés előtt
nem tudta vállalni a játékot, Szász László és Morvai Gábor pedig
meccs közben sérült meg, utóbbit le is kellett cserélni. Ennek
ellenére is sikerült itthon tartani a győzelemért járó két pontot,
köszönhetően Tóth Zoltán 593, és Kovács Antal 597 fás kimagasló
teljesítményének, nem elfeledve Torma József pontszerzését
és Imre Barnabás 574 fás eredményét. Az ifjúsági csapatnak
ezúttal nem sikerült nyerni, de teljesítményüket nem érheti vád,
ugyanis a soproniak kiemelkedő utánpótlással rendelkeznek.
Bábolna SE – Soproni Sörgurítók SE 5:3 (3374:3265), ifi 0:4 (928:1055).
Herendre látogattak legényeink a szezon 13. fordulójában. Aki
babonás, gondolhatná, hogy együttesünk számára a forduló
13-as száma volt szerencsétlen, de valójában a házigazdákkal
szemben rossz az eredmény-statisztika. Tekéseink évek óta
sem hazai pályán, sem pedig idegenben nem tudtak eredményesek lenni ellenük, bár most nagyon készültek a vis�szavágásra. Tóth Zoltánt kivéve mindenki rossz napot fogott
ki, játékosaink kifejezetten rosszul, tudásuk alatt teljesítettek.
Skuba István szakosztályvezető a vereséggel végződött találkozót követően attól tartott, hogy hullámvölgybe kerül a
csapat, de bízott abban, hogy ez csupán egy mérkőzésre szólt.
Herend VTK – Bábolna SE 7:1 (3357:3208), ifi 4:0 (1106:893).
Szerencsére, vagy inkább a csapat egységének és játéktudásának
köszönhetően valóban csupán egy meccsre szóló hullámvölgyet élt meg a társaság. Március utolsó szombatján a Pét gárdája
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látogatott Bábolnára. A csapatpontokat tekintve szorosan
alakult a találkozó, de az ütött fákat nézve együttesünk mindvégig magabiztosan tartotta előnyét. Végül csapatpontokban
is sikerült nagyobb különbségre szert tenni. Az utolsó körben
a vendégek kissé megszorongatták játékosainkat, az ütött fák
különbsége jelentős előnyhöz juttatta jól teljesítő legénységünket. Az ifjúsági csapat az előző heti herendi vereség után
javítani tudott. Horváth Attila Márk, Szabó Taddeus és Molnár
Attila szoros mérkőzésen egy csapatpontot szereztek ugyan,
de a több ütött fára kapott két ponttal nyerték a találkozót.
Bábolna SE – Péti MTE 6:2 (3302:3190), ifi 3:1 (968:952).
Aztán egy korábban elmaradt meccset pótolt tekecsapatunk a Nyergesújfalu ellen április 3-án. Skuba István szakosztályvezető elégedett volt minden játékos teljesítményével, ezúttal Imre Barnabás nyújtott kiemelkedőt 597
ütött fával. Az ifjúságiak ezúttal játék nélkül jutottak két
ponthoz, ugyanis a hazaiak nem tudtak csapatot kiállítani.
Nyergesújfalu SE – Bábolna SE 2:6 (3330:3348), ifi 0:4.
Sárvár ellen mérkőztek ezután tekéseink idegenben, akik
szintén dobogós helyre pályáznak. Együttesünk sorozatos
sérülések miatt tartalékosan érkezett a vendéglátókhoz, de a
csapat kitett magáért. Az idén először pályára lépő Tóth Dávid
588 fával mutatkozott be, és Kovács Antal is 596 fás teljesítményével kiemelkedőt nyújtott. A csapatpontokat számolva
döntetlenre végződött mérkőzést a mieink nyerték, ugyanis
111 fával többet ütöttek, így a plusz két pont nekik járt.
Sárvári Kinizsi – Bábolna SE 3:5 (3288:3399), ifi 0:4 (504:1014).
Tekéseink a következő fordulót a 3. helyről várhatták, amelyre
nem kisebb ellenfél, mint a 2. helyezett, a nemrég még szuperligás Balogunyom érkezett Bábolnára. A két azonos pontszámú
csapat mérkőzése rangadónak számított, mindkét társaság
szempontjából sorsdöntő volt a találkozó. Az első kör szorosan alakult, a másodikban a mieink domináltak, itt már a pont
és faelőny is megvolt. Az utolsó körben aztán Kovács Antal
615 fás teljesítménye feltette az „i-re” a pontot, és a rangadón hazai siker született. Az ifjúságiaknak nem sikerült itthon
tartani a két pontot, a vendégek utánpótlás játékosai ugyanis
magasszintű tekézők, ezúttal is bizonyították képességeiket.
Bábolna SE – Balogunyom TK 6:2 (3375:3239), ifi 0:4 (908:1159).
Április hónap utolsó mérkőzésére a listavezető Nagymizdó otthonába látogatott tekecsapatunk. Nyilvánvalóan a hazaiak voltak
esélyesebbek, hiszen öt ponttal vezették a bajnokságot, de a
mieink hosszú ideje tartó veretlenségi sorozata mindenképpen
figyelemreméltó, a házigazdák joggal tartottak együttesünktől. Az
első kör után még a házigazdák vezettek 22 fával 1-1 csapatpont
mellett, pedig Tóth Zoltán 589 fás teljesítménye rendkívül kiemelkedő volt. A második kör után már a mieink vezettek 50 fával és
két csapatponttal. A befejező játékosok versengésében a vendéglátók már nem tudtak megújulni, így egyenletes teljesítménnyel
együttesünk diadalmaskodott a bajnokaspiráns otthonában.
Topido Nagymizdó SE – Bábolna SE 2:6 (3241:3292), ifi 3:1 (1012:975).
A Bábolna SE tekecsapata tehát hihetetlennek tűnő győzelmi
sorozatot tudhat magáénak. Idén április végéig tíz mérkőzésükből
kilencet megnyertek, és mindössze egyszer kaptak ki, melynek
eredményeképpen a tabella második helyére tornászták fel
magukat. A játékosok és Skuba István szakosztályvezető fejében
is megfordult a gondolat, mely a bajnokság megnyeréséről és
esetleg a szuperligás szereplésről szól. Addig azonban még öt
forduló van hátra, és mindenki komoly ellenfélnek számít, legyen
az a tabella hátsó régióját elfoglaló csapat.
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GOKART – Varga Ákos magasabb

kategóriában is bizonyított
Április elején elkezdődött a 2021-es
versenyszezon Varga Ákos gokart
versenyző számára.

Amint azt korábban megírtuk, Ákos nagy
fába vágta fejszéjét, hiszen a GTC Magyar
Bajnokság Mini Max elnevezésű kategóriájába
nevezett, ahol a korábbinál nagyobb teljesítményű gépekkel nála rutinosabb, egy-két
évvel idősebb versenyzők ellen igyekszik
megmérettetni magát.
Az első futamot Kecskeméten rendezték
április második hétvégéjén, versenyzőnk
izgatottan várta már az új kihívást. Az edzés
eredményei bíztatóak voltak, ügyesen, vette
a kanyarokat, a pálya vonalvezetése nem volt

ismeretlen számára. Amint azt Varga Zoltán,
Ákos édesapja elmondta, tizennégyen voltak
a kategóriában, közülük négy aktív versenyző.
Ez azt jelenti, hogy ők több versenysorozatban indulnak, sokkal tapasztaltabbak és
„kimeríthetetlen anyagi forrásokkal rendelkeznek”. Ákos az amatőrök közé tartozik, de
versenyen az aktívakkal együtt indítják őket,
de külön díjazzák.
Az időmérőn Ákos a 3. helyen végzett, csak
1 aktív – a tavalyi bajnok – és egy amatőr – a
tavalyi 2. helyezett – volt nála gyorsabb, ami
önmagában meglepetésnek számított. Az
elődöntőben a rajtnál Ákos máris előzött
egyet, több körön keresztül is maga mögött
tartotta az ellenfelet. Aztán az egyik kanyarban, megingott alatta a gokart, így megelőzte őt egyik ellenfele. Két körrel később
megpördült egy kanyarban, ekkor két aktív
gokartos el tudott menni mellette. Viszont a
többi amatőr előtt akkora előnye volt, hogy
meg tudta tartani 2. helyét. Ezen a versenyen
ő futotta a leggyorsabb kört.
A döntőben a 4. helyről indult, a rajtnál
megint sikerült előzni egyet, aztán nagyon
szoros verseny alakult ki. Végig támadta az
előtte haladókat, de megelőzni nem sikerült

őket, ami óriási bravúr lett volna. Kiemelkedő
teljesítményének köszönhetően végül összetettben a 3. helyen végzett, az amatőrök közt
pedig a 2. helyet szerezte meg.

Az édesapától azt is megtudtuk, hogy Ákos
nagyon elfáradt a nap végére. Már a verseny
után mondta, még melyik kanyarokban
lehetne gyorsabb, de ezt nem a versenyen
akarta próbálgatni. A következő versenyre, ami
május 15-én lesz szintén Kecskeméten, szorgalmasan készül, és a gyűjtött tapasztalatokból
merítve igyekszik még jobban teljesíteni.
Varga Ákos újságunk hasábjain keresztül is
köszönetét fejezi ki az eddigi támogatásokért,
melyekkel a fent említett óriási élményhez
juthatott, hiszen ahogy ő fogalmazott,
nagyon élvezi, amit csinál.

DÍJUGRATÁS – Bábolnán indult

a szabadtéri versenyszezon
A Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szakága április
második hétvégéjén Bábolnán nyitotta a szabadtéri
versenyszezont. Az évadnyitó megmérettetést követően
is visszatértek Bábolnára tavaszi országos versennyel,
melynek csúcsszáma a tavaszi nagydíj volt.
A díjugratók számára télen sem áll meg az élet, a fedeles versenyszezonban bizonyíthatják felkészültségüket. Idén ez nem sikerült olyan jól
– mondta el kérdésünkre Szotyori Nagy Kristóf, a szakág elnöke -, hiszen a
Magyar Lovassport Szövetség február végén leállította a versenyeket egyrészt a koronavírus járvány miatt, másrészt pedig a Dél-Spanyolországban

tomboló ló-herpeszvírus járványra való tekintettel. A fedettpályás szezont
ezért nem tudták befejezni, nem volt döntő sem.
Ezzel szemben a szabadtéri versenyeket el tudták kezdeni szigorú
egészségügyi szabályozások mellett, zárt kapuk mögött, nézők nélkül.
A szezon Bábolnán indult április második hétvégéjén országos évadnyitó versennyel, egy héttel később pedig szintén a Ménesbirtokon
folytatódott tavaszi nagydíjjal. Ezzel egyidőben az ország több
pontján is bonyolítottak díjugrató versenyeket azért, hogy a járvány
terjedését megakadályozandó túl sok ló és lovas ne koncentrálódjon
egy helyen, mégis széleskörű versenyzési lehetőséget biztosítsanak a
szakág résztvevői számára. A bábolnai megmérettetés elsősorban a
dunántúliak számára nyújtott alkalmat a sportág gyakorlására.
A szakág elnöke ezúttal is dicsérte a bábolnai pálya kitűnő talaját,
a Ménesbirtok által biztosított infrastruktúrát, a rendező csapat
munkáját. A megszokott kategóriákban versenyezhettek a díjugratók ifjúsági, felnőtt és amatőr korosztályokban. A 140 cm-es tavaszi
nagydíj program alkotta a csúcsversenyszámot. A Fodor István által
épített pályán egyedüli lovasként Bosits Boglárka lovagolt hibátlanul,
így ő vehette át a győztesnek járó kupát.
Legközelebb május 21-ével kezdődő hétvégén tér vissza Bábolnára
a díjugrató szakág a Némethy Bertalanról elnevezett regionális versennyel, majd június 11-től az eddigi legrangosabb rendezvényre, a
Nemzetközi Díjugrató Világkupa fordulójára kerül sor a Ménesbirtok
lovaspályáján. Szeptemberben, a gazdanapokat követő hétvégén itt
rendezik az Országos Bajnokságot is, de közben minden hónapban
lesznek régiós és megyei díjugrató versenyek.
www.btv.hu
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U14-es focistáink
bajnokságuk élvonalában
Finiséhez érkezett a megyei utánpótlás labdarúgók
U14-es korosztályának bajnoksága.

A Tárkánnyal fúzióban működő megye egyes bábolnai gárda a
rájátszás felső házában vívja küzdelmeit a legjobb helyezések
egyikéért. Az alapszakaszt a 3. helyen teljesítették, 18 mérkőzésből 11 győzelmet arattak serdülőink, ezen kívül 2 döntetlen
és 5 vereség volt a mérlegük. Ezután, ahogy a felnőtteknél is,
rájátszással folytatódott a bajnokság, serdülő focistáink a felsőházban küzdenek a legjobb helyezések egyikéért, ahol öt csapat
van versenyben. Április végéig két mérkőzést játszottak le. Hazai
pályán vereséget szenvedtek a Vértessomló és a bajnokjelölt
Nyergesújfalu gárdájától. Ezután még két találkozó van hátra,
fiatal focistáink Tatabányán és Bajon próbálják meg az érmes
helyezések egyikét megszerezni. Csongrádi Péter edző szerint
nagyon jó szellemiségű társaság alkotja a csapatot, ahol kifejezetten sok tehetséges gyermek focizik.
Ebben a korosztályban még egy csapatot versenyeztet a
Bábolna SE Tárkánnyal közösen, ők a megyei másod osztályban
szerepelnek Karvaj Ottó edző irányítása mellett. Így azok az ifjoncok is versenylehetőséghez jutnak, akik még picit fiatalabbak,
vagy éppen labdarúgó-felkészültségükben még nem tartanak az
első csapat szintjén. A 29 főből a két mester a közös edzéseken
választja ki a játékosokat a fordulók mérkőzéseihez, így minden
U14-es korosztályú focista folyamatos versenylehetőséghez jut.
A kettes számú gárda 16 forduló után a tabella hetedik helyét
foglalja el, de hátra van még három mérkőzés, így akár az ötödik
helyen is végezhetnek a legények.

Csongrádi Péter edző beszélgetésünk során említést tett az
U16-os csapatról is, akik az előző évi sorozatos vereségeik után
idén ígéretes győzelmekkel rukkoltak elő. A megye kettőben
szereplő gárda mintegy 10 fős stabil kerettel rendelkezik, és hozzájuk csatlakoznak hétről hétre az alsóbb korosztályból érkező
kiegészítő játékosok. A bajnokságból még két mérkőzésük van
hátra, jelenleg nyolc csapat közül a hatodikak.

Ugyebár a lányok is fociznak, a BSE labdarúgó szakosztálya az
U15-ös utánpótlás bajnokságban indított csapatot. A tizenkét
fős bábolnai gárda a szezon befejezése előtt négy mérkőzéssel
kilenc csapat közül az ötödik helyet foglalja el két győzelemmel
és hat vereséggel a tarsolyukban. A lányok rendkívül lelkesek,
az újjászerveződött együttes Csongrádi Péter edző irányításával
igyekszik még jobb eredmények elérésére.
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