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Remek napos idő, és kitűnő programok várták június 5-én, 
szombaton délelőtt a gyermekeket a Szabadidőparkban. 

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont dolgozói 
invitálták az apróságokat gyermeknapi rendezvényre, ahol óvodás 
és iskolás egyaránt megtalálhatta a kedvére való elfoglaltságot. 
A szabadtéri esemény sok családot csábított a Szabadidőparkba.

Az első nyilvános városi rendezvény, amit meg lehetett tartani a 
járványhelyzet után a gyermeknap volt, igaz, 1 hetes késéssel. Ennek 
oka annyi, hogy az intézmény és a város egyaránt várta a központi 
enyhítés adta lehetőségeket. Ahhoz, hogy egy igazán összetett ren-
dezvényt lehessen megszervezni, nem volt elég a rendelkezésre álló 
idő. Ennek a kis plusz időnek köszönhetően egy jobban felkészült 
koncepciót állíthattak össze a művelődési központ dolgozói.

A rendezvény sikeressége egy kétélű dolog volt, mivel a jár-
ványhelyzet még nem teljesen csengett le. Nem lehetett tudni, 
hogy mennyire lesz népszerű az esemény, mennyire óvatos a 
lakosság. A programok is úgy kerültek összeállításra, hogy lehe-
tőség szerint ne legyen személyes kontaktus. Ezért is maradtak el 
idén az olyan népszerű dolgok, mint például az arcfestés vagy a 
csillámtetoválás. Viszont a Szabadidőpark adta lehetőségek már 
egy fél sikerrel kecsegtettek az előkészületek alatt is.

A legkisebb gyermekek számára a lábbal hajtható kismotorbaj-
noksággal kezdődött meg a nap. A verseny a fűzfaépítmény körüli 
pályán zajlott. Ezután az óvodások és kisiskolások futóversenye 
következett, melyre a rekortán pályán került sor. Az emléklapokat, 
az érméket és az ajándékokat dr. Horváth Klára polgármesterasz-
szony és Tóth Georgina képviselő adták át a gyermekek részére.

Tóth Georgina nem csak képviselőként volt jelen, hanem mint 
önkéntes segítő is bekapcsolódott az eseménybe. Emellett 
hozott magával egy kisebb, fiatalokból álló csapatot is. Mellet-
tük a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, valamint a közösségi 
szolgálatra járó diákok is jelen voltak a délelőtt folyamán. Ez 
hatalmas segítség a könyvtár dolgozóinak, hiszen egy ilyen 
kaliberű rendezvény lebonyolításához kevesen lennének.

A versenyek után Kovácsovics Fruzsina koncertjét élvezhet-
ték a szülők és az apróságok. Amellett, hogy koncertekre jár az 
énekesnő, óvónőként dolgozik, innen ered a szoros kapcsolata a 
gyermekekkel, ami a dalain és a fellépésein is érezhető. A slágereit 
saját maga írja, néhány esetben még az is előfordult, hogy vizsgára 
készülés közben születtek meg ezek. Idén a harmadik Fonogram 
díját nyerte meg az énekesnő gyermekdalok kategóriában.

Kiegészítő programként szerepelt Helyes Jenő festőművész 
élményfestése a szabadban. Jelen volt a Szivárvány Kölyökkuckó 
is, akik lufi hajtogatással és a játékparkkal készültek. Németh 
István és csapata kivonult két tűzoltó autóval, melyet sok fiú-
gyerek élvezett. A fűzfaépítményben kisállat simogató volt, a 
legnagyobb sikert a három hetes minesotai törpemalac aratta. 
A gyermeknap nem is szólhat másról, mint az édességekről, így 
volt folyton érő cukorkafa és kérdőív kitöltésért cserébe vatta-
cukrot kaphattak a csemeték. A nap zárásaként pedig Ruskó 
József és Tivadar, a kisvonat látogatott ki a Szabadidőparkba.

Nem csak a gyermekekről szólt az a nap, mivel június 5-én van 
a környezetvédelmi nap is, ezzel pedig a város klímastratégiá-
jához is kapcsolódhatott az intézmény azzal, hogy fát ültettek a 
játszótérre. Ezzel a jövőnek szerettek volna üzenni, illetve hogy a 
gyermekeink a jövő. Ez egy üzentet is hordoz magában a lakos-
ságnak: a park, és kimondottan a játszótér is jócskán elbírja az 
árnyékot adó fákat, ezért az önkormányzattal egyeztetve bárki 
bármikor megteheti, hogy fát ajánl fel.

Fergeteges gyermeknapi  
programkavalkád a Szabadidőparkban
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Önkormányzati híradó
Május 27-én még online formában 
tartotta testületi ülését a bábolnai 
grémium, hiszen a járványügyi kor-
látozások nem tették lehetővé a sze-
mélyes találkozást. 

A két ülés között történt eseményekről és 
a polgármesteri határozatokról szóló napi-
rend kapcsán a Patkó utca közvilágítása is 
szóba került. Két árajánlat érkezett be a 
közvilágítás kiépítésére, a képviselők a Vil-
latitech Kft. kedvezményes ajánlatát (bruttó 
3,5 millió forint összegben) fogadták el. 

Jelentős napirendi pont volt a 2020-as 
évet lezáró zárszámadás elfogadása. A 
zárszámadáshoz kapcsolódóan a belső 
ellenőrzési tervet is megtárgyalta a 
grémium, hiányosságot azonban nem 
tárt fel a belső ellenőr.

Ezt követően két egybefüggő napirendi 
pont következett: a rendőrségi és a helyi 
polgárőr egyesület beszámolói, melyeket 
elfogadott a testület. Beszámolt a Bábol-
nai Alapszolgáltatási Központ is a 2020. 
évi munkájáról, melyhez szorosan kapcso-
lódott a gyermekvédelmi tájékoztató az 
aljegyző tálalásában. Sor került a Komáromi 
Támpont Család és Gyermekjóléti Intéz-
mény beszámolójára is. Mindhárom önálló 
napirendben egyhangúan döntöttek.

A Bábolnáért Közhasznú Alapítvány, 
valamint a Bábolna Televízió Nonprofit Kft. 
beszámolójáról is tárgyaltak, és a Bábolnai 
Városgazda Kft. tájékoztatója is terítékre 
került. Jóváhagyták az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiát, mely szükséges alap a 
város későbbi pályázataihoz is. 

Településrendezési terv is jóváhagyásra 
került, mely módosítást a Térháló Kft. készí-
tett el. Az építési szabályzat módosítását is 
megtárgyalta illetve elfogadta a grémium. 
Tíz éves időintervallumokban minden tele-
pülésnek meg kell újítania ezen tervét, mely 
időpont jövőre lesz esedékes, akkor ismét 
terítékre kerül valamennyi módosítási igény.

Kiváló diák címet is adományozott a 
képviselő-testület, mely címeket az iskolai 
ballagási ünnepen adtak át. A Kiváló Diák 
címet ebben az évben Kozma Izabell és 
Rózsahegyi Blanka vehette át.

Szóba került a Bábolna Strand és Ter-
málfürdő üzemeltetése, mely üzemeltetési 
szerződést határozatlan időre szólóan a 
Rába–Quelle Üzemeltető és Szolgáltató 
Kft-vel kötötték meg.

A fürdő üzemeltetése, nyitása kapcsán 
felmerült a kutak vízhozamának, állapo-
tának kérdése. Mint elhangzott: az 1274 
méter mélységű kút műszaki átvizsgálása 
történt meg ebben az időszakban tüze-
tesen annak érdekében, hogy a nyitásra 
felkészítsék a fürdőt. A Geo-log Kft. segít-
ségével kompresszorozták a kutat, dugulás 
miatt. Mint elhangzott: nagy erőfeszítéssel 
munkálkodnak a tömedékelés kijavításán. 

A Közösségi ház felújítása is porondon 
volt, festési és szigetelési munkálatokkal 
újítják meg ugyanis az épületet, melyben 
szeptembertől új művészetoktatási intéz-
mény tevékenykedik majd.

A járványügyi helyzet szigorításait 
feloldva 2021. június 21-én ismét nyil-
vános ülésre került sor a város ügyeinek 
megvitatására.

Az első napirendi pontban a belső elle-
nőrzési jelentésről, környezeti állapotról 
szóló tájékoztatóról zajlott megbeszélés, 
illetve a közös hivatal és az intézmények 
közötti megállapodásra adott támogatást 
a képviselő-testület.

A folytatásban a Komáromi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság beszámolójára 
került sor, majd azt követően a Bábolnai 
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 2021-es 
tanévéről szóló részletes tájékoztató 
következett. A beszámolót az óvodavezető, 
Lipótné Horák Valéria szóbeli kiegészítése 
mellett fogadták el a képviselők, az intéz-
ményvezető a nagy nyári hőséggel járó 
problémákra hívta fel a figyelmet. 

A folytatásban elhangzott a Bábolnai 
Általános Iskola munkájáról szóló beszá-
moló is, amit a Bábolnai Sport Egyesület 
tájékoztatója követett a sorban.

A grémium elfogadta az ÉDV Zrt. szenny-
vízágazati és vízágazati beszámolóját is, 
csakúgy, mint a Tata és Környéke Turisztikai 
Egyesület 2020. évi beszámolóját.

Tárgyaltak a Kardirex  Egészségügyi 
Központ Bábolna Kft. beszámolójáról is, 
mely kapcsán a testület arra a döntésre 
jutott, hogy a harmadik negyedévre is 
szerződést köt, annak érdekében, hogy 
az egészségügyi szakellátások továbbra is 
folyamatosan biztosítottak legyenek.

Egyebek napirendi pontban bérleti díj 
módosításairól, majd ezt követően zárt 
ülés keretében önkormányzati dolgozók 

jutalmazásáról, fellebbezés elbírálásáról 
döntöttek a képviselők.

A parkfenntartás, zöldterületek fenntar-
tásával kapcsolatban voltak nézeteltérések, 
de a közterület-felügyelő és Polgátőr Egye-
sület felülvizsgálata alapján az ingatlanok 
karbantartottak. Ahol a fűnyírás nem a 
jogszabálynak és az önkormányzati rende-
letnek megfelelően történik, ott a felszólítá-
sok és a bírságolások folyamatban vannak.

Bábolna tavaiban, vizeiben elhelyezésre 
került a szúnyoggyérítéshez kapcsolódó 
irtószer, illetve melegködös irtás is volt júni-
usban. A polgármesteri hivatalban a lakosság 
is igényelheti a biológiai szúnyogirtáshoz 
kapcsolódó irtószert, otthoni használatra.

A testületi ülés részeként felvázolta a 
polgármester a következő időszak rendez-
vényeit: többek közt felhívta a figyelmet az 
augusztusi művésztáborra, a szeptemberi 
Kukoricafesztiválra is, ahol nagy valószínű-
séggel az Edda is koncertezik.

Megtörtént a Bábolnai Napsugár 
Művészeti Iskola bemutatkozása is ebben 
az időszakban, az intézményhez kapcsol-
ható elérhetőségek a Facebook oldalon 
megtalálhatóak.

A Petőfi és a Mérleg utca felújítására a 
város pályázata sikeres lett. A munkálatokat 
nyár végére, ősz elejére ütemezik. Ezen túl 
európai uniós pályázat keretében 504 millió 
forint támogatást nyert el Bábolna a Zrínyi, 
a Dózsa, a Móra utcák belvíz-elvezetésének 
céljából, ezzel kapcsolatosan részletes tájé-
koztatást kap még a közeljövőben a lakosság.

Elhangzott az is, hogy örvendetes, hogy 
megnyílt végre a Bábolna Strand- és Termál-
fürdő, mely a nyári időszakban kedvezmé-
nyes jegyárral működik. A strand kapcsán 
azonban előkerült a K-53-as kút problémája, 
hiszen az január óta nem működik, ezzel 
kapcsolatban egy szakértő cég is dolgozik. 

Tájékoztatjuk Tisztelt 
Olvasóinkat, hogy a Bábolnai 
Fórum legközelebbi lapszáma 

várhatóan szeptember 
10-én jelenik meg a 

július-augusztus hónapok 
eseményeit összefoglalva. 
Megértésüket köszönjük!
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Sajnálatos módon folyamatosan kapunk jelzéseket az 
önkormányzatnál településüzemeltetéssel foglalkozó 
kollegáktól, hogy egyesek előszeretettel rongálják az 
önkormányzati tulajdonban álló közvagyont. 

Jellemző, hogy eltűnik a köztéri WC-kből a csaptelep, a WC papír 
és más szaniterek, rongálás „áldozatává” válnak ajtózárak, pénz-
bedobó perselyek, közterületi kamerák. Ezen vagyontárgyak a 
helyi lakosok és a Bábolnára utazók kényelmét, elégedettségét, 
biztonságát szolgálják, ezért is nagyon szomorú, hogy többen 
szinte sportot űznek a rongálásból, lopásból. Gondoljunk bele 
abba, hogy milyen kellemetlen lehet, ha azzal szembesülünk, 
hogy nem működik a temető, a játszótér vagy szükség esetén a 
köztéri WC ajtaja egy rongálás miatt. 

Az önkormányzati vagyont érintő lopás, rongálás esetén igyek-
szünk azonnal helyreállítani vagy pótolni a megrongálódott, ello-
pott tárgyat, azonban ez időt vesz igénybe és nem kis költséget 
jelent. Amennyiben az elkövetőt sikerül azonosítani, akkor termé-
szetesen a feljelentés és a kártérítési igény benyújtása sem marad el.

Az önkormányzat a polgárőrséggel és a rendőrséggel közösen 
mindent megtesz az önkormányzati vagyon védelméért, azonban 
ez csak akkor lehetséges, ha Önök, a településen élő lakosok is 
óvják, vigyázzák az önkormányzati vagyont, hiszen az élhető, 
kulturált, tiszta Bábolna város fenntartása közös érdekünk.

dr. Bacsárdi József 
jegyző

A „Bábolnáért” Közhasznú Köz ala pít-
vány Kuratóriuma 2021. június 17-én 
megtartott ülésén úgy döntött, hogy 
idén is meghirdeti a nyugdíjasok 
támogatására, valamint a középfokú 
és felsőfokú intézményekben dolgozó 
bábolnai lakosok gyermekei részére 
irányuló ösztöndíj pályázatot. 

Az idei évben változtatott a Kuratórium 
az ösztöndíj pályázatok feltételein, még 
pedig úgy, hogy minden bábolnai lakos 
beadhatja kérelmét, akinek gyermeke 
közép- vagy felsőfokú intézménybe jár. 
A főiskolai diákok esetében szociálisan 
rászorultnak minősül az a hallgató, akinek 
a családjában az egy főre eső jövedelem 
a nettó 100 000 Ft-ot nem haladja meg.

A nyomtatványok letölthetőek az önkor-
mányzat honlapján, vagy a hivatalban 
kérhető. 

A beadási határidő: 2021. szeptember 
30. Ez a határidő jogvesztő!

„Bábolnáért” Közhasznú 
Közalapítvány Kuratóriuma

A mai világban a környezetvédelem fogalma nem ismeretlen senki számára sem. 

A mindennapjainkban központi szerepe van, hiszen egy élhető világot kellene fenn-
tartanunk a jövő nemzedék számára. Az egyik nagy problémaforrás a hulladék nagy 
mennyiségű képződése. Ma Magyarországon körülbelül 800.000 tonna zöldhulladék 
keletkezik évente, mely a kommunális hulladékunk 20-30%-át teszi ki. A közösségi hulla-
dék csökkentésének legegyszerűbb módja, ha zöldhulladékunkat visszaforgatjuk, vagyis 
komposztáljuk. A komposztálás egy biokémiai folyamat, mely során mikroorganizmusok 
és enzimek hő és oxigén segítségével lebontják a szerves anyagot, amellyel jó minőségű 
komposztot, humuszt kapunk, ami nagymértékben javítja a talaj aktivitását, minőségét, 
serkenti a növények növekedését. Emellett számtalan jó tulajdonsággal bír: például 
tisztább lesz a levegő, hiszen nem égetéssel szabadulunk meg a zöldhulladéktól, nem kell 
elszállíttatni és műtrágyát venni, amivel kiadásink is csökkennek, környezetbarát és nem 
utolsósorban közösségkovácsoló, hiszen több facebook csoport is alakult a komposztáló 
részére. Fontos azonban kiemelni, hogy nem tudunk mindent komposztálni, és akadnak 
olyan növények, amiket külön kell. Kerülni kell az ételmaradékokat, húsokat, csontokat, 
állati tetemeket, cigarettacsikket, festett papírokat, veszélyes hulladékot (pl.: elemek), 
gyógyszereket, pelenkát, műanyagokat, záptojást. Külön-külön lehet komposztálni a 
diólevelet, tűlevelet és a déli gyümölcsöket. Ennek oka a hosszú idejű lebomlás, a bennük 
rejlő kemikáliák, vegyszerek.

Most az önkormányzat is támogatja a komposztálni vágyókat egy erre alkalmas edény-
nyel, ezzel is elősegítve a komposztálás minél szélesebb körű elterjedését. Komposztálni 
vágyók jelentkezését várjuk név és lakcím megadásával, illetve akik már komposztálnak, 
azoknak pedig véleményüket, tapasztalataikat szívesen fogadjuk.

Komposztálni trendi!

Bábolna központjában egy JOGpontok feliratú sátor 
várta az érdeklődőket június 14-én délelőtt. 

A JOGpontok projektek népszerűsítése céljából nyújtottak ingye-
nes jogi segítséget a szervezők magánszemélyek jogi problémá-
inak megoldásában.

A JOGpontok egy Európai Unió által támogatott projekt, és 
ingyenes jogi tanácsadást nyújtanak a munkajog, az adó, a cég 
és a társadalombiztosítási jogok területén. Ezt összekapcsolva a 
jogásznappal országosan összesen 138 településen adtak azon a 
napon személyes ügyfélfogadással ingyenes jogi tanácsot.

A JOGpontok nem csak június közepén voltak elérhetőek. 
Településünkön dr. Faragó István ügyvéd úr várja a hozzá érkező 
érdeklődőket minden hónap első és negyedik szerdáján 8-10 
óra között, illetve minden hónap első és negyedik csütörtökén 
16:15-18 óráig a Mészáros utca 14. szám alatt. Emellett elérhe-
tőek telefonon a hét minden napján 9:30-19:30-ig, interneten 
keresztül pedig chat és email formában is. Ezek az elérhetőségek 
a jogpontok.hu honlapon találhatóak meg.

A tapasztalatok azt mutatják, az ebédidőt leszámítva folyama-
tosan csörögnek a telefonok. A legnagyobb számban a munkajogi 
kérdésekkel kapcsolatban kérik az emberek a segítséget, melyek 
sok esetben egy negyed órás beszélgetéssel meg is oldhatóak. 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy teljes körűen kimerítő 
tanácsot tudnak adni, illetve bíróság előtt sem tudják képviselni 
az ügyfeleket. Ezzel csak segítséget nyújtanak, hogy merre és 
hogyan induljanak el a hozzájuk forduló lakosok. A munka mellett 
nagy érdeklődés volt a covid-járvány idején kiadott, mindig 
éppen aktuális jogszabályokkal kapcsolatban is.

Néhány gondolat 
az önkormányzati 

vagyon megóvásáról

JOGpontok

Ösztöndíj pályázatokNe égess, komposztálj!
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A látogatók a kültéri strand szolgáltatá-
sait vehetik újra igénybe, számos újdon-
sággal tarkítva: ilyen a kültéri élmény-
medence, pancsoló, spray park, légvárak, 
kültéri játszóház animátorokkal!

A kedvezményes bevezető jegyár egysé-
gesen 1100 Ft, míg a 3 év alatti kisgyerme-
kek számára ingyenes a belépés. A strand 
minden nap 9 és 19 óra között tart nyitva, 
belépés csak a nyári bejáraton lehetséges. 

Az idei első hétvége sikeres volt, hiszen 
szombat délután is sokan voltak, vasárnap 
pedig már jelentős létszámú látogató érke-
zett a strandra. A kisgyermekes családok 
mellett fiatal társaságok is kellemesen 
tölthették itt a meleg nyári napot. 

Az árnyékos gyermekpancsoló csúsz-
dával kitűnő szórakozást nyújt a kiseb-
beknek, a nagyobbak pedig az élmény-
medence hűsítő vizébe csobbanhatnak. 
A tavaly elkészült fürdő facsemetéi még 
nem nyújtanak árnyékot a tűző nap elől, 
ezért számtalan árnyékoló, napvitorla és 
napernyő várja a napsütés elől elbújni 
szándékozókat. Persze a napimádók is 
megtalálják itt számításukat.

Aki megunta a fürdőzést, légvárakban 
ugrálhat, sakkozhat, focizhat, társasozhat, 
vagy éppen csillámtetkót készíttethet.

Láthatóan az üzemeltető szándéka 
megvalósult a megszólított vendégkört 
illetően, hiszen elsősorban a gyermekes 
családoknak kedvez a fürdő működése. 
Ezt alátámasztották a strandolók is, akik 
kérdésünkre elégedettségüknek adtak 
hangot. A megkérdezettek kellemesen 

érezték magukat, a felnőttek és gyerme-
keik is kitűnően szórakoztak. Csupán a szál-
láshelyeket hiányolták, hiszen többen is 
szívesen visszatérnének akár több napra is.

A belső részek, valamint a 3 gyógy- és 
termálvizes medence további átalakítás 
miatt még zárva tart, hogy ősztől a csa-
ládok és a gyógyvizet kedvelők számára 
egyaránt elérhetővé váljon a fürdőzés 
lehetősége. Vízforgatásos technológiá-
val átalakítva, és egy családi medencét 
kialakítva a szezonon kívüli időszakban is 
teljessé válik majd a szolgáltatás. 

Fontos visszatekinteni, hiszen a fürdő új 
üzemeltetési problémája májusban oldó-
dott meg a Spa Hungary Holding Zrt., ezen 

Új üzemeltető, új tervek a fürdő sikeréért

Június 26-án szombaton részlegesen újra 
megnyitott a Bábolna Strand és Termálfürdő. 

belül a Rába Quelle Kft. tulajdonosával, a 
Magyar Fürdőszövetség alelnökével: Kova-
csics Imrével kötött szerződés alapján.

Kovacsics Imre 17 fürdőt álmodott meg 
és üzemeltet az országban, és számos léte-
sítmény stratégiai fejlesztésében vett részt. 
A bábolnai fürdő adottságait a húsz éves 
tapasztalat birtokában könnyen felmérte a 
cégvezető, aki kiszámítható, hosszú jövőt 
szeretne a bábolnai létesítménynek. Az üze-
meltetési szerződés aláírására ünnepélyes 
keretek közt került sor május 17-én. Az új 
üzemeltető a kis fürdők kapcsán is optimis-
tán beszélt. Véleménye szerint a fürdőzők 
többsége kíváncsi az új lehetőségekre, itt 
Bábolnán pedig jó minőségű gyógyvíz áll 
rendelkezésre, valamint a családok nyári 
fürdőzéséhez kiaknázható, szórakoztató 
létesítmény született meg itt. Kovacsics Imre 
azt reméli, hogy a gasztronómiai kínálat is 
bővülhet, a jövőbeni fejlesztéseket is a helyi 
jellegzetességekre építve tervezgeti. Az 
elismert vállalkozó azt is elmondta, hogy az 
üzemeltetés sikerének záloga a hosszútávú 
jövőbe mutató hármas egység: az állami 
támogatottság, a helyi önkormányzati 
akarat és a tulajdonos szakmaisága.

Dr. Horváth Klára polgármester az ünne-
pélyes kulcsátadás alkalmával elmondta: 
az önkormányzat igyekezett a nyilvános 
közbeszerzési eljárással többek között 
megfelelő körülményeket biztosítani a szer-
ződéskötéshez. A legjobb ajánlatot a Rába 
Queelle Kft. nyújtotta be a fürdő üzemelte-
tésére, így ők tehettek pontot a problémák 
megoldására. A polgármester elmondta, 
mindkét fél kompromisszumkész, hiszen a 
sikeres működtetés közös célkitűzés. 
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Bábolna Város Önkormányzata június 
30-án terített asztal mellé invitálta a 
település polgárőreit, a helyi önkén-
tes és ácsi önkormányzati tűzoltókat, 
valamint az ácsi rendőrőrs munkatár-
sait. Ez alkalommal tiszteletét tette 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országy-
gyűlési képviselő, Farkas Gábor 
megyei rendőrfőkapitány, Bolehrad-
sky Szilveszter komáromi rendőrka-
pitány, a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság részéről Csordás János 
tűzoltó alezredes, illetve Kun Csaba, 
a Komárom-Esztergom Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke.

A Bástya étterem kerthelyiségében 
összegyűlt vendégeket dr. Horváth Klára 
polgármester köszöntötte. Sajnálatát 
fejezte ki azért, mert az elmúlt egy év 
ismert járványhelyzete miatt nem sikerült 
e hagyományos rendezvényen találkozni, 
de a lazításoknak köszönhetően most 
létrejöhetett az esemény. A közrend és 
közbiztonság szervezeteihez intézett 
gondolatait egy Sir Winston Churchilltől 
származó idézettel kezdte, mely a bátor-
ságot emeli első számú emberi tulajdon-
sággá. Mint mondta, a jelenlévők bátor 
emberek, hősök, akik szolgálatteljesítésük 
közben adják első számú emberi tulajdon-
ságukat a köz számára. Beszédében kitért 
az egyenruha civil emberekre gyakorolt 
tiszteletet ébresztő hatására. Kiemelte a 
helyi polgárőrség és önkéntes tűzoltóság 
utóbbi időkben elért gyors fejlődését, 
mely nagyrészben új vezetőiknek köszön-
hető. Hangsúlyozta az ácsi tűzöltók Bábol-
nán betöltött szerepét, akik baj esetén a 
leggyorsabban helyszínre érő alakulat. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönetét 
fejezte ki a rendőrörs állományának, akik 
rendkívül rugalmasan működnek együtt 
a helyi polgárőrökkel. 

Ezután dr. Bacsárdi József jegyző kért 
szót, aki a közrend és közbiztonság szak-
értője, phd-jét is erről a szakterületről 
írta. A helyi közbiztonsági és rendészeti 
tevékenységet szakavatott jogi és gya-
korlati tudásával segíti. Mint mondta, a 
pandémia időszaka nemvárt kihívások 
elé állította mind az önkormányzatot, 
mind pedig a közbiztonság területén 

működő szervezeteket. Megalakították 
Bábolnán az önkormányzati rendészetet, 
mely hatékonyan, gyorsan tud reagálni 
közbiztonsági és a közterületeket érintő 
problémákra, ezen túl pedig a leggyorsabb 
információforrásként is szolgál. Jegyző úr 
kiemelte, rendszeresek az önkormányzati 
egyeztetések a polgárőrséggel és a rend-
őrséggel, mely meggyorsítja az esetleges 
beavatkozás lehetőségét. Rendszeressé 
váltak a polgárőrség és az önkormányzati 
rendészet közös járőrszolgálatai is. 

A folytatásban dr. Horváth Klára polgár-
mester Bábolna Város elismeréseként aján-
dékokat adott át a jelenlévő szervezetek 
kiválasztott tagjainak. A bábolnai polgárőrök 
közül elismerésben részesült Peresztegi 
Zoltán, aki az egyesület alapító tagjai közé 
tartozik. Az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóság 
részéről ajándékot vehetett át Csicsai Zoltán, 
a rendőrség berkeiből Mohácsi Roland 
körzeti megbízott, a Bábolnai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai közül pedig Buza 
Gábor tevékenységét emelték ki.

Vacsora közben Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő is megér-
kezett, aki egy komáromi rendezvényről 
sietett Bábolnára, hogy köszöntse a közrend 
és közbiztonság szervezeteinek hivatásos 
és önkéntes munkatársait, és méltassa 
tevékenységüket. Mint mondta, az elmúlt 

több mint egy év ezen szervezetek életét 
komoly, teljesen újszerű kihívások elé 
állította, amit összefogással, együttműkö-
déssel, jelentős többletmunkával kitűnően 
teljesítettek. Mint mondta a legfontosabb, 
hogy mind együtt vannak, a járványhely-
zetben nem veszítettek el senkit. Képviselő 
asszony is a különböző szervezetek szoros 
és rugalmas együttműködését emelte ki 
beszédében, és többszörös köszönetét 
fejezte ki áldozatos munkájukért.

Végül Farkas Gábor megyei rendőrfőka-
pitány emelkedett szólásra, aki amellett, 
hogy köszönetét fejezte ki Bábolna Város 
Önkormányzatának és dr. Horváth Klára 
polgármesternek az évtizedek óta megren-
dezett eseményért, a jelenlévő szervezetek 
tevékenységének fontosságát hangsúlyozta. 
Kiemelte a rendőri szervek pandémia idején 
nyújtott sokrétű szolgálatát, mely kiterjedt 
a határellenőrzésekre, a megyei kórház-
ban végrehajtott szolgálatteljesítésekre, a 
maszkviselés betartatására és a házi karan-
ténban lévők ellenőrzésére, melyek mellett 
természetesen a bűnüldözés és a közleke-
désrendészet is alapfeladatként szerepelt. 

A közrend és közbiztonság önkéntes és 
hivatásos állományú tagjainak bábolnai 
találkozója jókedvű, kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott, ahol a különböző területeken 
tevékenykedők bevetéseikről adomáztak.

Rendőröket, tűzoltókat, 
polgárőröket köszöntöttek
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Az újjávarázsolt Helytörténeti Gyűj-
temény megtekintésére került sor 
június 2-án, amikor is az önkormány-
zati képviselők és intézményvezetők 
előtt nyíltak meg az épület kapui. 

Az új felajánlásoknak köszönhetően 
jelentősen bővült az alagsori tárlat, amely 
a paraszti élet mindennapi használati esz-
közeit hivatott bemutatni.

Az elmúlt években sajnos az épület 
rossz állapotba került. Ennek egyik oka, 
hogy Bábolna legalacsonyabb fekvésű 
területén áll. Az állandóan magas talajvíz 
miatt penészesedés folyamata indult meg, 
amely jelentős helyreállítási/szigetelési 
munkálatokat követelt.

A változások hátterében az új intéz-
ményvezető, Hajnal Dóra áll, aki más 
szemszögből és hozzáállással közelítette 
meg a kiállításokat. Mátray Magdolna 
csipkehagyatéka továbbra is megtalál-
ható az emeleten a kisebb kiállítói térben, 
a nagyobb helységből pedig egy közösségi 
szoba került kialakításra. Az emeleten talál-
ható még egy iroda, illetve egy időszakos 
kiállítói terem, amelyben jelenleg Böröcz 
Józsefné Margit néni jóvoltából egy vadá-
szati kiállítás tekinthető meg elhunyt férje 
vadászeszközeiből. Egy padlás-kincstár 

is kialakításra került, ide az 1950 utáni 
időkből származó eszközök kerültek.

Azzal, hogy a paraszti világot bemutató 
kiállítói eszközök, hagyatékok lekerültek 
az alagsorba, könnyedén elérhetővé váltak 
az idősebb korosztály számára is. Nem kell 
lépcsőzniük, illetve a tárgyak nosztalgiá-
zásra hívják a látogatókat. A tárgyak segít-
ségével eszükbe juthat gyermekkoruk, 
édesanyjuk, nagymamájuk, nagypapájuk, 
a régi, kedves történetek. A mostani gene-
rációnak pedig azért ajánlatos a látogatás, 
hogy megismerjék eme régi tárgyakat, 
megismerjék funkciójukat. Fontos, hogy 
megismertessük az utókorral, hogyan is 
működött a régi világ.

A Helytörténeti Gyűjtemény új nyit-
vatartással is rendelkezik, amely időszak 
alatt új gazdája, Józsy Judit várja az ide-
látogatókat tárlatvezetésre. Cél, hogy az 
óvodástól a nyugdíjas korosztályig, helyi 
és környékbéli lakosokat is megszólítsák 
mind a programokkal mind a kiállításokkal, 
és ellátogassanak Bábolnára, így a gyűj-
teménybe is. A nyitva tartás a következő 
képpen alakult: hétfő, kedden és pénteken 
13-19 óra, szerdán 9-12 óra, csütörtökön 
pedig előre lehet egyeztetni időpontot 
csoportok számára.

A trianoni békediktátum aláírásá-
nak 101. évfordulójáról emlékeztek 
országszerte június 4-én, délután. 
Nálunk a Bábolna Nemzeti Ménes-
birtok előkertjében felállított emlék-
műnél tartott megemlékezést a 
Rákóczi Szövetség helyi szervezete 
16 óra 30 perctől.

A megemlékezést dr. Faragó István, a 
Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezeté-
nek elnöke nyitotta meg. Beszédét egy 
személyes megemlékezéssel kezdte. Dr. 
Halzl József tavaly novemberben, 87 éves 
korában hunyt el. Ő volt a Rákóczi Szö-
vetség egyik alapítója, 1990–2018 között 
az egyesület elnöke, 2018-tól pedig tisz-
teletbeli elnökként segítette a szövetség 
munkáját. A környékhez is több szállal 
köthető. Győrben született, gyermek-
korát Ácson töltötte, és a bábolnai szer-
vezet működését is figyelemmel kísérte, 
rendezvényeiken személyes jelenlétével 
is megtisztelte a tagokat. Egy perc néma 
főhajtással emlékeztek rá.

Dr. Faragó István a megemlékezés nyi-
tóbeszédében szólt arról, hogy a magát 
modernnek, fejlettnek gondoló ember 
mennyire össze tud törni egy olyan apró 
dologtól is, mint egy vírus. „Megtapasz-
taltuk a bezártságot, amivel jobban áté-
rezhetjük a 101 esztendeje aláírt Trianoni 
békediktátum igazságtalansága által 
szétszakított nemzet államhatárokon 
kívül maradt testvéreink embert próbáló 
sorsát”, fogalmazott.

Záró gondolatként John Fitzgerald Ken-
nedy-től idézte a jelenlévőknek útravalóul 
a következő gondolatot: „Ne azt kérdezd, 
mit tud tenni a hazád, inkább azt, mit tudsz 
tenni a hazádért.”

A beszéd után Gál Tamás Jászai Mari-dí-
jas színművész szavalta el a Szózatot. A 
koszorúzáson részt vett többek között 
Popovics György, a megyei önkormány-
zat elnöke, dr. Horváth Klára és Veresné 
Szkocsek Mária képviselő, valamint a 
helyi intézmények vezetői és a bábolnai 
egyházak képviselői.

Nyitott kapuk a Helytörténeti 
Gyűjteményben

Trianon  
101 év 

távlatából



2021. július BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu8

A nemzetközi gyermeknap margójára június 4-én váro-
sunk óvodájában izgalmas programkavalkáddal kedves-
kedtek a legkisebbeknek. A szabadtéri rendezvénynek 
az időjárás és a járványügyi szabályozások enyhítése is 
kedvezett, így semmilyen akadály nem állhatott a jókedv 
és a vidámság útjába. 

Lipótné Horák Valéria óvodavezető és a lelkes óvónénik izgatottan 
készültek a nagy napra, mely a hosszú, rendezvényektől mentes 
időszak után felüdülést jelentett a lurkók számára is. Az elmarad-
hatatlan ugrálóvár – melyből három is akadt – mellett kézműves 
foglalkozásokkal és rengeteg játékkal várták a kicsiket. A színpom-
pás virágok, koronák, kitűzők és karkötők elkészítése a kisfiúk és 
a kislányok számára is nagy örömöt és szórakozást jelentett, a 
szorgalmas pici kezek nyomán született apróságok örök emléket 
állítottak a gyermeknapnak. A vidám nap megkoronázásaként egy 
szülői felajánlás nyomán jégkrémmel is meglepték a kicsiket. Váro-
sunk legkisebbjei számára a szórakozás nem ért véget ezzel, hiszen 
a következő héten mulattató bábszínházi előadással folytatták a 
csöppségek köszöntését. 

A gyermeknapi rendezvény az óvónők számára is tartogatott 
meglepetést, mely során dr. Horváth Klára polgármester és dr. 
Bacsárdi József jegyző pedagógus-nap alkalmából egy-egy szál 
virággal köszönte meg mindazt a törődést és féltést, melyet a 
mindennapokban nyújtanak.

Június beköszöntével az iskolák mellett az óvodai intéz-
ményekben is elérkezett az évzáró ünnepségek időszaka. 

A nevelési év zárása magával hozza a búcsúzást is, hiszen a nagy-
csoportos gyermekek immár iskolás nagyfiúként és nagylányként 
léphettek ki az óvoda kapuján. 

Lipótné Horák Valéria, a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde 
vezetője lapunknak elmondta, hogy a Kék csoportban 23, míg a 
Sárga csoportban 10 kisgyermektől köszöntek el, valamint a Zöld 
csoport is elbúcsúztatott egy kislányt. Az ünnepélyes ballagást a 
járványügyi intézkedések miatt ezúttal zárt ajtók mögött, szülők 
nélkül tartották, azonban az elkészült felvételeknek köszönhe-
tően minden büszke apuka és anyuka megtekinthette a ballagó 
gyermekek ügyes műsorát. 

A gyermekekre váró számtalan új élmény ellenére nehéz az elkö-
szönés a kicsik és pedagógusaik számára is. A fájdalmas búcsúzást 
enyhítette a tudat, hogy a nyári vakáció ideje alatt is nyitva áll az 
óvoda kapuja, várják a gyermekeket. Emellett a szeptemberi iskolai 
tanévnyitón is óvónőik kíséretében vehetnek részt az apróságok, 
akik így fokozatosan engedhetik el a féltő, gondoskodó kezeket.

A nevelési évet egy meglepetés-rendezvénnyel zárták. Június 
30-án, ezen a kánikulai délelőttön tűzoltóautó gördült az óvoda 
udvarára. A helyi önkéntes lánglovagok ezúttal nem tűz, vagy 
katasztrófahelyzet elhárítására érkeztek, hanem szórakoztatni 
jöttek. Az ovisok fürdőruháikban már izgatottan várták, hogy a 
szakemberek által létrehozott hab ellepje játszóhelyük egy részét, 
és belevessék magukat a gomolygó fehér habtengerbe. Csudajó 
buli volt a habparty, mely a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
felajánlása révén jöhetett létre.

A nevelési év zárása után a nyári időszak is tevékenyen zajlik majd 
az oviban, ahol a szünidő alatt összevont csoportokban biztosítják 
a gyermekfelügyeletet az azt igénylő csöppségeknek. A kötelező 
fertőtlenítési és takarítási munkálatok elvégzése mellett a kis óvoda 
épületének konyháját is felújítják. Az összevont csoportok egészen 
augusztus 3-ig működnek, majd pedig a megszokott nyári zárva 
tartás után augusztus 20-tól várják ismét a gyermekeket. 

A boldog gyermek mosolyog, önfeledten nevet, 
csacsog, ünnepeljünk gyermeknapot!

Kicsik voltunk, nagyok leszünk
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A kerítésen lévő táblácskához hűen idén is madárdaltól 
és csicsergéstől zengett városunk óvodájának udvara. A 
madárbarát intézmény nevelési tervében minden évben 
helyet kap a Madarak és Fák Napjának megünneplése, 
melyre ezúttal is élményekkel teli programokkal készültek.

A napsütéses délelőtt Gőgös Zsuzsa zoológus előadásával vette 
kezdetét, aki ismert és kevésbé ismert tollas barátaival érkezett az 
óvodába. Érdekfeszítő bemutatója során a gyermekek megismer-
kedhettek a különféle madarak jellemzőivel. A legtöbb égi vándor 
nem volt ismeretlen a csöppségek számára, hiszen a mesék, dalok 
rendszeres szereplői a madarak. Zsuzsa előadása az egyes madár-
fajokról keringő közkeletű tévhiteket is eloszlatta, a gyermekek 
játékos formában juthattak valós információkhoz velük kapcso-
latban. „A legfontosabb, hogy egy nagyon jó élmény legyen az, 
hogy az állat itt van, az állat csodálatos. Óvodás korban ez az, 
amit a gyermekeknek meg kell élniük.” – véli a szakértő. Zsuzsa 
tapasztalatai szerint a szőrös, simogatható állatok közelebb állnak 
a kicsik szívéhez, azonban fontos tudatosítani bennük, hogy a 
madarak is körülöttük élnek, mindenhol ott vannak. Szerencsére 
a nyitott szemű és szívű apróságok könnyedén ismerkednek a 
környezetükben lévő élőlényekkel, észre véve a felnőttek által 
olykor nem észlelt jószágokat is. Nem volt ez másként az előa-
dáson sem, ahol a madarakon kívül helyet kaptak a ház körül is 
gyakran előforduló rágcsálók, sündisznók, illetve egy sikló is. 

Az izgalmas bemutató után Kalap Jakab bábszínháza várta 
a gyermekeket, ahol egy kismadár megmentésének történetét 
ismerhették meg. A zenés-tréfás műsorban felbukkantak a már 
ismerős bábszereplők, állatok és emberek egyaránt. A jeles naphoz 
kapcsolódva természetesen a fák sem maradtak ki a repertoárból: 
az előadás után Kalap Jakab egy almafát ültetett el kis barátai 
segítségével, örök emléket állítva ezzel a fergeteges napnak. 

Az online tanulás hosszú hetei után április 19-én az alsó 
tagozatosok, május 10-én pedig a felső tagozatosok 
számára is elkezdődhetett a jelenléti oktatás. 

A viszontlátás örömeit fokozta, hogy a járványügyi intézkedések 
enyhítésével lehetőség nyílt a gyermeknap megrendezésére is, 
ezért pedagógusaik május 28-án egy feledhetetlen nappal és 
lebilincselő programokkal készültek a nebulók számára. 

A pedagógusok és a gyermekek egyaránt nagy izgalommal 
várták a szórakozással és élményekkel teli napot. Az alsósok 
számára Tóth Krisztina és Bors Erika tanítók, osztályfőnökök és a 
munkaközösség együttes munkája hívta életre a programeleme-
ket, így a gyermeknap az egész iskolát megmozgató eseménnyé 
nőtte ki magát. „Szerettük volna, ha minél több a móka, a vidám-
ság és a kacagás.” – árulta el Veresné Szkocsek Mária pedagógus, 
aki a felső tagozatosok programjait állította össze kollégáival.

A közös reggeli ébresztő torna bemelegítésül szolgált kicsik és 
nagyok számára egyaránt élvezetes foglalkozások előfutáraként, 
melyeken az alsó és felső évfolyamok külön-külön vehettek részt. 
A különféle ügyességi és sportjátékok során a mozgásra helyezték 
a hangsúlyt, hiszen a digitális oktatás során a gyermekek idejük 
nagy részét a szabad levegő helyett a számítógép előtt töltötték. 
A célba lövés, célba dobás, gumicsizma hajítás, mocsárjárás, vala-
mint a súlykitartás mellett számtalan játékos próbatétellel várták 
a tanulókat, akik az állomások teljesítése során az iskola udvara 
mellett a Szabadidőpark egész területét is bejárták. A közösségi 
élményt nyújtó feladatok az osztályok újbóli összekovácsolódását 
is segítette, hiszen a külön töltött idő megviselte a gyermekeket. 
A jó időtől és izgalmaktól megfáradt gyermekek számára Tivadar, 
a közkedvelt városnéző kisvonat biztosított lehetőséget fáradt 
végtagjaik kinyújtóztatására. Ezután az iskolába visszatérve finom 
pizza és üdítő várta a nebulókat, akik meglepetésként egy-egy 
aranyéremmel is gazdagodva térhettek haza. 

A gyermeknap nem jöhetett volna létre támogatások nélkül, 
melyekért az iskola pedagógusai köszönetüket fejezték ki 
Bábolna Város Önkormányzatának és Bana Község Önkormány-
zatának, akik összesen mintegy 400 ezer forinttal támogatták az 
örömökkel teli nap megvalósulását. 

Csodálatos állatok Előtérben a jókedv 
és a vidámság
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Április 19-én az alsó tagozatosok számára 
ismét elkezdődött a jelenléti oktatás az álta-
lános iskolában. 

A viszontlátás öröme mindenkire kihatott. A 
gyermekek boldogan vették birtokba ismét az 
intézményt. A következő tanévre is megtörtént 
a beiratkozás, a leendő kisiskolások szülei online, 
vagy írásbeli nyilatkozaton keresztül nyújthatták 
be jelentkezésüket az oktatási intézménybe.

A kényszerbezárás ideje alatt a katonaság fertőtle-
níttette az iskola épületét, így egy steril intézménybe 
mehettek vissza az alsós gyermekek a jelenléti 
oktatás megkezdésére. Ennek ellenére az elején 
még voltak szülők, akik írásbeli kérelmet adtak be, 
hogy a gyermekük továbbra is távoktatásban része-
süljön. Ezeket az iskola elfogadta, és az osztályfőnök 
igyekeztek minél hatékonyabb segítséget nyújtani 
a gyermekeknek. A megjelent gyerekek nagyon 
felszabadultak, boldogak voltak, hiányzott a kortárs 
csoport az életükből. Az előírt szabályokat pontosan, 
precízen betartották a legkisebbek is.

A felsősöknek május 10-én kezdődött meg a 
személyes oktatás. Hiába idősebb diákok, nekik is 
hiányzott már az iskola, a társas kapcsolatok mind 
az osztálytársakkal, barátokkal, mind pedig a peda-
gógusokkal. A digitális oktatás az ő esetükben sem 
volt könnyű, nagyon nehéz volt behatárolni, mi az, 
amit megértett a tanuló, és mi az, ahol elmaradt. 
A személyes oktatásnál azonnal van visszajelzés a 
pedagógusoknak, amit aztán korrigálni tudnak, 
ismét el tudják mondani, esetleg egy másik módon 
elmagyarázni a diákoknak. A végzős évfolyam volt 
a legnehezebb helyzetben. Egyrészt a továbbtanu-
lásra, az írásbeli vizsgákra digitális oktatással kellett 
készülniük, másrészt a ballagás kétsége még ott 
volt a levegőben.

Az ősszel kezdődő tanév legkisebbjei, a leendő 
első osztályosok szüleinek két lehetőségük volt 
benyújtani a felvételi igényüket: elektronikusan 
a KRÉTA felületen, vagy az iskola által kiadott nyi-
latkozatok alapján írásban. Az iskola lehetőséget 
biztosított két napon a személyes beiratkoztatásra 
is. Ekkor is előre kiadták a nyilatkozatokat, ezzel is 
gyorsították és biztonságosabbá tették az eljárás 
menetét. 41 új tanuló érkezik szeptemberben az 
iskola padjaiba, ebből 3 elsős kezdi meg tanulmá-
nyait a banai feladatellátó helyen. A székhelyen két 
hagyományos oktatási rendszerű osztály indul, a 
kihelyezett tagozaton pedig egy összevont, négy 
évfolyamos osztállyal kezdik meg a tanévet. A két 
osztályfőnök Vasné Hun Judit és Patakiné Rezsek 
Gabriella tanítónők lesznek. Az első osztályosok 
szüleinek június 22-én 16 órai kezdettel tartottak 
tájékoztató szülői értekezletet, ahol az osztályfő-
nökök, a szülői munkaközösség és az iskola vezető-
sége is jelen volt Ezzel is segítik a szülőket, hogy a 
nyári szünetre már megismerjék az intézményt és a 
pedagógusokat, illetve segítséget kapjanak, hogyan 
készüljenek majd a szeptemberi iskolakezdésre.

Az apákat ünnepeltük június 19-én délelőtt a Szabadidőparkban a 
művelődési intézmény programjaival. 

A résztvevők tréfás ügyességi versenyek mellett a Tiamo modern tánc csoport 
növendékeinek tapsolhattak, erőnléti edzésen vehettek részt Berta Csabával, 
és extrém sportbemutatót is megtekinthettek a Street Generations jóvoltából.

Sajnos az édesanyáknak nem volt szerencséjük, mert a bezártság korát éltük, 
és nem lehetett rendezvényt tartani. Ezért róluk csak egy videóval emlékezett 
meg az intézmény. Mivel már engedélyezett a személyes jelenlét, így az anyák 
napja párjaként az édesapákról is megemlékeztek, mivel nekik is nagyon sokat 
köszönhetnek a családok.

Az édesapák a gyermekeikkel állhattak versenybe a Szuperapa díjért. Kis, 
családias részvétel volt, öt apuka nevezett be a vetélkedőbe. Váltófutással kez-
dődött a megmérettetés óvodás és iskolás kategóriában a rekortán pályán. Az 
érmeket Zsidi Sándor adta át. Ezután különböző trükkös vetélkedőkben mérhet-
ték össze erejüket és tudásukat, amikben pontokat szerezhettek, és végül ebből 
lehetett egy rangsort felállítani. De természetesen senki nem maradt ajándék 
nélkül, melyeket Tóth Georginától tudtak átvenni a gyermekek és az apukák.

Még a versenyek előtt a Tiamo kis csapata indította be a reggelt, ők rázták 
fel a szervezőket és a résztvevőket egyaránt az interaktív zenés-táncos bemu-
tatójukkal. Berta Csaba teniszlabdákat hozott magával, ezzel melegítettek be a 
versenyek előtt. A jó idő beköszöntével a Szabadidőparkban tart erőnléti edzé-
seket, aki a bemutató után kedvet kapott hozzá, az csütörtökönként negyed 
héttől, illetve kéthetente szombatonként délelőtt 10 órától tud vele sportolni. A 
komáromi Street Generations zárta a napot. A bemutatón túl azért is látogattak 
el hozzánk, mert már megfogalmazódott a gondolat, hogyha lenne rá igény, 
szívesen jönnének Bábolnára is edzéseket tartani.

A könyvtár dolgozói több kisebb rendezvényt is szeretnének a nyár folya-
mán a Szabadidőparkban tartani, ennek első eseményeként szólították meg 
az édesapákat. A továbbiakban is igyekeznek kreatív, mutatós, ugyanakkor 
költséghatékony programokat szervezni, amihez mindenképpen szükséges a 
helyi civil szervezetekkel való együttműködés. Mellettük az önkéntes segítők 
is nagy szerepet játszanak a gördülékeny lebonyolításban.

Már a jövő tanévre 
készülnek az általános 

iskolában

Apák napján
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Sok-sok kétség és várakozás után a Bábolnai Általános Iskola 
végzősei június 11-én délután az intézmény sportpályáján 
nyilvánosan is elbúcsúzhattak iskolájuktól és tanáraiktól. 

Bár bizonyos korlátozások azért vonatkoztak a rendezvényre, 
szülők és hozzátartozók részvételével nyilvánosan zajlott a bal-
lagási ünnepség.

Az elmúlt két évben a világjárvány következtében ritkán talál-
koztak egymással a tanulók, illetve a tanulók és a pedagógusok, 
és a ballagásuk is kérdéses volt az utolsó hetekig. A helyzet javu-
lásának, a korlátozások feloldásának köszönhetően meg lehetett 
tartani a ballagásokat. A több évtizedes hagyományokat követve 
a nyolcadikosok ballagási ceremóniája több lépcsőből áll össze, 
sokszínű programokat tartalmaz.

A tényleges ballagási ceremóniát megelőző nap a vidámságé, 
a felhőtlen búcsúzásé szokott lenni. Ezen a napon, június 10-én 
vettek búcsút a pedagógusoktól is, megköszönték az elmúlt nyolc 
esztendő türelmes munkáját. A két végzős osztály tréfás műso-
rára idén nem került sor, hiszen alkalmuk sem volt felkészülni, 
mivel csak májusban tértek vissza az iskolába. A bolondballagás 
az iskola aulájában kezdődött meg, ahol levetítették élmény-
videóikat, ezután az osztálytermeket járták körbe, végül pedig 

a diákétterem dolgozóitól búcsúztak. Innen a polgármesteri 
hivatalhoz mentek, ahol dr. Horváth Klára polgármesterasszonyt 
köszöntötték egy szál virággal, majd dr. Kiss Katalin gyermekor-
vost és asszisztensnőjét is meglátogatták. A kora esti órákban az 
iskola udvarán gyülekeztek a nyolcadikosok, hogy tanáraiknak 
hangulatos szerenádot adjanak, akik az épületből hallgatták 
elérzékenyülten a búcsúzó diákjaik énekét.

A hivatalos ballagási ceremónián jelen volt dr. Horváth Klára 
bábolnai polgármester, Toma Richard banai polgármester, illetve 
a két település intézményvezetői és egyházi képviselői. A Him-
nuszt követően Simon Alex 7. b osztályos tanuló szavalt, majd 
Bajcsainé Hajas Ildikó intézményvezető mondta el ünnepi beszé-
dét, melyben végzőseihez, a pedagógusokhoz és a gyermekek 
szüleihez intézte szavait. Méltatta a tanulók iránti gondoskodó 
szeretetüket, bíztatásukat, áldozatkészségüket és támogatá-
sukat, kiemelendően a két osztályfőnököt, Ágostonné Dobrosi 
Ildikót és Kelemen Katalint. Hangsúlyozta, hogy a járványidő-
szak nehézségeiben az utolsó évfolyam kitartása példamutató 
értékű volt az alsóbb évfolyamba járók előtt. Öröm volt az iskola 
számára, hogy minden végzős diákjuk felvételt nyert az általa 
választott középiskolába: 8 tanuló gimnáziumban, 16 tanuló 
technikuban, 1 tanuló szakgimnáziumban, 11 tanuló szakkö-
zépiskolában tanul tovább.

Minden végzős tanuló emléklapot kapott, melyet az itt eltöltött 
8 esztendő emlékére adtak át nekik. Az alsóbb évfolyamosok 
nevében Heszler Zsófia 7. a osztályos tanuló búcsúzott, sok 
közös élményt idézett fel. A ballagó diákok nevében Horváth 
Regina 8. a osztályos tanuló köszönt el, amivel felelevenítette 
a vidám élményeket és az átélt nehézségeket. A folytatásban 
Bouska Zoltán szavalata hangzott el, végül a ballagók átadták az 
iskola zászlóját az őket követő diákoknak. Ezután emléklapot és 
könyvjutalmat kaptak azok a tanulók, akik tanulmányi, sport- vagy 
közösségi munkájukkal kiemelkedőt nyújtottak. Végezetül pedig 
dr. Horváth Klára polgármesterasszony átadta a Bábolna Város 
Önkormányzata által adományozott Kiváló Diák címeket Kozma 
Izabellnek és Rózsahegyi Blankának.

Elballagtak a végzősök
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150 évvel ezelőtt léphettek be az első helyi kisdiákok a 
Bábolnai Általános Iskola kapuján. Az évforduló kapcsán 
az intézmény tanárai és diákjai ünnepséggel készültek, 
és egy iskolatörténeti kiállítást is létrehoztak. 

A programokat még egy évvel ezelőttre tervezték, de a járvány-
helyzet miatt csak most, június 18-án tarthattak hivatalos ünnepi 
megemlékezést és emléktábla avatót. Többek között a köszöntőre 
érkeztek a jelenlegi és már nyugalmazott pedagógusok, illetve az 
iskola volt igazgatóija Bierbauer Imre is.

1870-ben jött létre a helyi, önálló iskola, melynek első kineve-
zett okleveles tanítója Rajnics János volt, ami egy döntő lépést 
jelentett a település fejlődésében. Ezután egy nagy ugrással és a 
törvénymódosításokat követően 1940-ben elindult a 8 osztályos 
népiskolai képzés. Első igazgató 1946-ban érkezett településünkre 
Blázsik Ferenc személyében. 1964-től járnak a környező pusztákról 
és településekről is a gyermekek a mi általános iskolánkba. A 
jelenlegi épület az 1980-as években épült, majd a megnövekedett 
létszám miatt 1998-ban egy emeletet is kellett ráépíteni. 2014-es 
tanévben került állami kézbe iskolánk. Jelenlegi igazgatónője, 
Bajcsainé Hajagos Ildikó 2017-ben érkezett hozzánk.

A Cseperedők Néptánccsoport bemutatója után dr. Horváth 
Klára polgármesterasszony elmondta ünnepi beszédében, hogy 
milyen fontos mérföldkő ez az iskola életében. Elmesélte az iskola 
főbb pillanatait, de személyes élménye is akadt bőven, mivel 
gyermekei is itt töltötték el általános iskolás éveiket. Popovics 
György, a megyei közgyűlés elnöke is köszöntötte a megjelente-
ket. Elmondta, hogy személyes kötődése is van az iskolánkhoz, 
hiszen mindhárom gyermeke itt járta ki a 8 évet, ami egy erős 
alapot adott a későbbi tanulmányaikhoz.

A jelenlegi igazgatónő, Bajcsainé Hajagos Ildikó elmondta, hogy 
már tavalyelőtt elkezdték az ünnepség szervezését az eseményso-
rozatnak. Nem csak ebből az egy megemlékezésből állt az iskola 
150 éves évfordulójának megünneplése. A többi rendezvény a 
gyerekekről, a gyerekeknek szólt. Tartottak 150 éves emlékfutást a 
Szabadidőpark rekortán pályáján, ahol a gyermekek a saját maguk 
készített textil cél zászlót érhették el. Ez az alkotás az iskolatörté-
neti kiállításon is megtalálható. Az alsós tanulók 150 virághagymát 
ültettek szülői felajánlásokból a régi iskola – Közösségi Ház – belső 
udvarán. Részt vettek a tanulók a Bábolnai Gazdanapokon, ahol az 

erdészek kiállító pavilonjában érdekes és hasznos feladványokat 
oldottak meg, és minden egyes jó megoldás után egy-egy facse-
metével gazdagodhatott az iskola. Ezeket az iskola hátsó udvarán, 
a műfüves pálya melletti, eddig használatlan területen ültették el, 
hogy az osztályok emlékfájaként szolgáljon. Karácsony tájékán egy 
iskolatörténeti kiállítást rendeztek be, ahova a szülők és a telepü-
lés lakói segítségét is kérték az összegyűjtésben. A járványügyi 
intézkedések miatt ezt a tél folyamán nem lehetett a nagyközön-
ségnek megtekinteni, most azonban lehetőség adódott, hogy bár 
zártkörűen, de megtarthatták az ünnepséget.

Közvetlenül a bejárat mellett egy emléktáblát is felavattak, meg-
koszorúztak, illetve az egyházak képviselői is megszentelték. Mivel 
ez egy valódi mérföldkő az iskola és a település életében, min-
denképpen fontos volt, hogy ne csak egy iskolai ünnepély legyen 
a sok közül ez a nap. A táblának köszönhetően bárki, aki betér 
iskolánkba, akár új pedagógusként, akár új tanulóként, egyből 
láthatja, hogy egy nagy múltú oktatási intézmény kapujában áll.

Az ünnepség zárásaként az iskola művészeti termében a 7. a 
osztály egy oktatáshoz kapcsolódó darabbal készült. Bemutat-
ták, milyen az, mikor a gyermek otthon kipakolja a dolgait, és 
az állítólagosan megevett szendvics is előkerül a táska aljáról. 
Egy órai feleltetés is megjelent a színpadon, ahogy segítenének 
a felelő társuknak, de ő rosszul hallja a súgásokat. Felkészítőjük 
Veresné Szkocsek Márai tanárnő volt.

Kivételes alkalom az iskolai születésnap
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Tanévzáró ünnepségre nem került 
sor, zárt kapuk mögött, az osztály-
termekben az osztályfőnök adta át a 
bizonyítványt a tanulóknak, a szülők 
pedig az iskolaudvaron tudtak elbú-
csúzni a pedagógusoktól. 

Alsó tagozaton 47 tanuló, felső tagozaton 
12 tanuló lett kitűnő. Jeles tanuló, aki egy 
vagy két 4-es osztályzattal zárta az évet, 36 
diák volt az iskolában. Összesen 11 tanuló-
nak kell a nyáron, augusztus végén számot 
adni a hiányzó tudásáról, hogy tovább lép-
hessen magasabb osztályba, és korrigálja az 
év végén kapott elégtelen osztályzatát. Ezt 
mindig egy konzultációs óra előzi meg, ahol 
a szaktanárukkal egyeztethetnek az érintett 
diákok. Javítóvizsgát kellett tennie 2 főnek, 
nekik a mulasztott órák száma meghaladta 
a 250 órát. Az intézmény tanulmányi átlaga 
4,26 lett a tanév végén, a tavalyi évhez 
képest emelkedett. Alsó tagozatosoknak 
4,5, felső tagozatosoknak 4,3 lett az átlaguk.

A tanulmányi versenyek már a tanév 
elején elkezdődtek, mivel a covid-járvány, 
és ezzel párhuzamosan a digitális tanrend 
bevezetésével sok verseny záró fordulóját 
elhalasztották őszre. Az idei tanév verse-
nyei is elkezdődtek, és le is tudták zárni 
őket. Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen 
Choi Hae Jin, Heszler Zsófia, Osgyán Eszter 
és Széles Dorka megyei 2. helyezést értek 
el, felkészítőjük Veresné Szkocsek Mária 
tanárnő volt. Bendegúz Matekász verse-
nyen Olajos Illés Dániel 2. a osztályos tanuló 
országos 31. és megyei 2. helyezést ért el, 
felkészítője Pillérné Fekete Andrea tanítónő 
volt. Sziporka Országos Matematika Levele-
zős Versenyen Németh Filoména Bíborka 3. 
a osztályos tanuló 1. helyezést ért el, amivel 
döntőbe jutott, ott 10. helyezést ért el, felké-
szítője Görözdiné Major Gyöngyi tanítónő 
volt. Tudásbajnokságon angol nyelvből 
Takács Anna Karina 4. a osztályos tanuló 
megyei 2. helyezést ért el, felkészítője Ágos-
tonné Dobrosi Ildikó tanárnő volt. Szintén 
a Tudásbajnokságon, csak magyar nyelvből 

Csáki Emma 3. b osztályos tanuló is részt 
vett, felkészítője Slániczné Schmidt Irén 
tanítónő volt. Szintén a Tudásbajnokságon 
szövegértés kategóriában Horváth Regina 
8. a. osztályos tanuló megyei 1. helyezést 
ért el, felkészítője Szabacsiné Szőke Edit 
tanárnő volt. A Tudásbajnokság biológia ver-
senyén Osgyán Eszter 7. a osztályos tanuló 
megyei 3. helyezett lett, felkészítője Lányi 
Szilvia tanárnő volt. Nyelvész Anyanyelvi 
Tanulmányi Versenyen Angyal Levente 
2. a osztályos tanuló megyei 2. helyezést 
ért el, felkészítője Pillérné Fekete Andrea 
volt, Heszler Zsófia 7. a. osztályos tanuló 
megyei 2. helyezést ért el, felkészítő tanára 
Veresné Szkocsek Mária volt. Tudásbajnok-
ság anyanyelvi versenyen Osgyán Eszter 7. 
a osztályos tanuló megyei 2. helyezést ért el, 
felkészítette Veresné Szkocsek Mária. Arany 
János Anyanyelvi versenyen Choi Hae Jin 
7. a osztályos tanuló és Lanczer Donát 5. b 
osztályos tanuló országos 5. eredménnyel 
zárt, Ásó Bence 5. b osztályos tanuló pedig 
országos 10. helyezést ért el, felkészítőjük 
Veresné Szkocsek Mária tanárnő volt. 
Történelem Online Országos Levelezős 
Versenyen Boga Máté Bálint és Hanaszek 
Tamás Ignác 6. a osztályos tanulók országos 
10. helyezést értek el, felkészítőjük Veres 
Zoltán tanár úr volt. Herman Ottó Biológia 
Versenyen, még a tavalyi tanévben elkez-
dett, idén lezárult versenyen Kocsis Mónika 
8. a osztályos tanuló megyei 2. helyezést ért 
el. A biológia verseny idei évében Osgyán 
Eszter 7. a osztályos tanuló megyei 3. helye-
zést ért el, felkészítőjük Lányi Szilvia tanárnő 
volt. Kenguru Nemzetközi Matematika 
Versenyen Hanaszek Tamás 6. a osztályos 
tanuló megyei 18. lett, felkészítője Győri 
Andrea tanárnő volt.

Az idei tanévben két pedagógus ment 
nyugdíjba, Tóth Zoltánné és Czinderné 
Francsics Judit. Tőlük egyrészt a tankerü-
let búcsúzott emlékéremmel, másrészt az 
iskola nevelőtestületének tagjai fognak 
búcsúzni az őszi tanévnyitó ünnepség 
keretében átadott emlékplakettel.

Zenészpalánták vizsgáztak május 
26-én délután a Közösségi Ház 
termeiben. 

A növendékek trombita, szaxofon, 
fuvola, klarinét, furulya, hegedű, 
zongora és ütős hangszereken mutat-
ták meg tanáraiknak felkészültségüket. 
Június 9-én növendék hangverseny 
keretében nyilvánosan is színpadra 
állhattak az ifjú zenészek. Ezzel 26., és 
egyben utolsó tanévét zárta a Ritmus 
Alapfokú Művészeti Iskola.

Bánfi Csaba, az iskola vezetője 
elmondta, hogy mindvégig törekedtek 
arra, hogy a gyermekeket képessége-
iknek megfelelően tudják motiválni, 
jó programokat szervezzenek, jó 
tanárok tanítsanak itt, a minőség és a 
sokszínűség volt a legfontosabb szá-
mukra. Nem csak a zenére, de a táncra, 
a színjátszásra és a képzőművészetre 
is lehetőséget teremtettek, ezzel egy 
összművészeti képzést hoztak létre. A 
település életében is fontos szerepet 
játszottak, nagyon sok rendezvényen 
léptek fel, Bábolna hírét öregbítve 
pedig külföldön is jártak a diákjaik-
kal. Az utolsó két évük nagyon nehéz 
volt a világjárvány következtében. 
Sok átszervezésre volt szükség, nehéz 
volt az internetes térben motiválni és 
oktatni a gyermekeket, de szerencsére 
átvészelték ezt az időszakot is.

Mivel ez egy alapfokú oktatás intéz-
mény, így a működés célja leginkább 
az volt, hogy mindenki megtalálja azt 
a szegmenst, ami az egyéniségéhez 
tartozik. Ennek ellenére igényes tanári 
gárdával érkeztek hozzánk, többségük 
több diplomával rendelkező, magas 
képesítésű művészek, akik világszín-
padon is fellépnek. Az iskolába fekte-
tett munkát az Oktatási Minisztérium 
kiválóra minősítette.

Tanévzáró, 
ünnepség nélkül

Búcsúzik a régi 
zeneiskola

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 esemé-
nyeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta 11 és 18 órai kez-

dettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján. 
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Június 9-én növendék hangversennyel búcsúzott Bábol-
nától a Ritmus Művészeti Iskola, egy héttel később pedig 
már a szeptembertől induló Napsugár Művészeti Iskola 
vezetői tartottak bemutatkozó szülői értekezletet az 
általános iskola művészeti termében. 

A zenészpalánták szülei tájékozódhattak az intézmény struk-
túrájáról, az induló tanszakokról, hangszeres lehetőségekről 
és tandíjakról.

Soós Zsuzsanna, a Napsugár Művészeti Iskola alapítója 
elmondta, hogy 2000-ben kezdték meg a működést Győr-Mo-
son-Sopron megyében. Elsősorban olyan településeken voltak 
jelen, ahol a gyermekekhez a zenét közel lehetett vinni. A szék-
helyük Győrben van, de a feladatellátási helyeik főleg falvakban 
vannak, többek között Beled, Győrság és Győrújbarát. Összesen 
14 településen látnak el oktató tevékenységet, illetve Győrben 
is. 456 gyermekkel és 27 pedagógussal kezdték meg a 2020-as 
tanévüket. Mivel nem minden esetben megoldható a gyerme-
kek városba való eljuttatása, így nagy örömmel fogadták őket 
mindenhol. Bábolna mellett Ács is csatlakozott az iskolához. 
Nálunk zeneművészetet, Ácson zene- és képzőművészetet is 
tanulhatnak a növendékek.

Priski Tímea intézményvezető beszámolt az induló lehetősé-
gekről. Ami biztosan tanulható lesz, az a furulya, fuvola, fagott, 
klarinét, szaxofon trombita és hegedű. A szülők körében felmér-
ték, mire lenne igény, és megpróbálják teljesíteni. Mint lehetőség, 
leginkább a zongoraoktatás merült fel, bár erre jelenleg nincs 
szabad kapacitású pedagógus, így nem lehet még biztosan tudni, 
indulhat-e szeptemberben ennek a hangszernek az oktatása is. 
Álláshirdetések folyamatban vannak, így bíznak benne, hogy 
a nyár folyamán megoldódik ez a probléma is. A térítési díj és 
a tandíj minden telephelyen egységes. Alapozó képzés esetén 
11.000 Ft/félév, hangszeres oktatás esetén 14.000 Ft/félév lesz a 
2021-es tanévben a tandíj. Az iskolába való jelentkezést a nyár 
folyamán még meg lehet tenni. Telefonon és emailben is elér-
hetőek, a jelentkezési lapokat pedig postai úton várják a győri 
székhelyükre. Az év eleji szülői értekezletre várhatóan augusztus 
végén, szeptember elején kerül sor.

Alapvetően arra törekszik az iskola, hogy szakellátás legyen, 
így zeneművészeti főiskolán, egyetemen végzett kollégákat 
szeretnének alkalmazni. A törvény adta lehetőségek okán ha 
már alapfokú, úgynevezett BA képesítése van valakinek, már 
alkalmazható zenetanárként. A lefontosabbnak azt tartják, hogy 
a gyermekekkel egyazon tanár foglalkozzon hosszú ideig, így 
az állásokra jelentkezőket is így keresik. Természetesen ez nem 
mindig alakul így, akár költözés miatt, akár azért, mert nem 
tudnak együtt dolgozni. Ez utóbbi esteben inkább olyan peda-
gógust alkalmaznak, aki megfelel mindenféle tekintetben, nem 
csak szakmailag, hanem a gyerekek nyelvén is értsen, be tudjon 
illeszkedni a kollégák közé, közösségben gondolkodjon. Az iskola 
struktúrája, céljai hasonlóak lesznek, mint a leköszönő iskoláé. 
Ugyan úgy szeretnének bekapcsolódni a település életébe a 
rendezvényeken való fellépéssel, műsorokkal.

A digitális oktatás és a szakmai vizsgák megpróbáltatásai 
után ismét közösen szórakozhattak városunk lovasisko-
lájának diákjai, ugyanis a járványügyi szabályok enyhíté-
sével lehetőség nyílt a már évek óta hagyománnyal bíró 
Pettkó-nap megrendezésére. 

Zakál Sándor, a lovasiskola nevelőtanára és a diáknap főszer-
vezője lapunknak elárulta, hogy a felszabadult szórakozással 
teli napon izgalmas sport- és tudásvetélkedőkkel, játékokkal 
és kulturális programokkal várták a diákokat. A szervezésben 
pedagógusaik mellett a tanulók is aktívan részt vettek, lelkes 
munkájukkal segítették az ötleteik megvalósulását. Munkáju-
kat a sok tanulás mellett a szűkös időkeret is nehezítette, így 
csak a kora esti órákban nyílt lehetőség a programjavaslatok és 
tervek előkészítésére. Ez azonban nem látszódott a nagy napon, 
melyen több mint tíz érdekfeszítő programmal kedveskedtek a 
tanítványoknak. A foci, patkóhajítás, tréfás fogathajtás mellett 
kötőfékkészítés, kártyajátékok, néptánc, illetve egy mulattató Ki 
mit tud? verseny is a repertoárba került. A diákok a programka-
valkád minden mozzanatába maximális erőbedobással és lelke-
sedéssel vetették bele magukat, a szabad programválasztásnak 
köszönhetően pedig mindenki megtalálhatta a hozzá közel álló 
játékokat és foglalkozásokat. 

A távolléti oktatás a közösségi élményektől is megfosztotta 
a gyermekeket, ezért a Pettkó-napon nagy szerepet kapott a 
versengés: izgalmas vetélkedőkkel gondoskodtak az osztálykö-
zösségek csapatszellemének megerősítéséről. A győztes 10. B 
osztály egy vándorkupával gazdagodott, melyért jövőre ismét 
harcba szállhatnak. Az élményekkel teli napot közös, versennyel 
egybekötött bográcsozással koronázták meg, az elkészült finom 
paprikáskrumplikból minden tanuló és pedagógus jól lakhatott. 

Bemutatkozott 
a Napsugár 
Művészeti Iskola

Ez a nap csak az övék  
– diáknap a lovasiskolában
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A koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések 
a városunk lovasiskolájában tanuló diákok életét is 
megnehezítették. 

A digitális oktatás megpróbáltatásai és az ünnepélyes ballagási 
ceremónia elmaradása mellett a végzősök szakmai vizsgáira is 
otthonaikban, online keretek közt kényszerültek felkészülni. A 
megterhelő nehézségek ellenére azonban minden diák sikere-
sen levizsgázott, így már értékes szakképzettséggel a zsebükben 
vághatnak bele a felnőtt életbe. 

A szakmai számonkérések megtartására csupán a hatályos 
járványügyi szabályokhoz alkalmazkodva, szűk keretek között 
nyílt lehetőség. A szóbeli megmérettetés ugyan ezúttal elmaradt, 
azonban a gyakorlati vizsgafeladatok során elméleti tudásukról 
is számot adtak a végzősök. 

„Az elmélet és a gyakorlat egysége az, amely egy jó szakember 
tudását megadhatja.” – véli Körmendi Csaba, a Kisalföldi ASZC 
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium igaz-
gatója. Az országos szinten is elismert intézmény pedagógusai 

ezúttal is nagy figyelmet fordítottak a lexikális tudás mérésére is, 
a diákok a kihúzott gyakorlati tétel közben részletesen kifejtették 
az általuk végzett tevékenység miértjét és mikéntjét. A digitá-
lis oktatás miatt a gyermekeknek sajnálatos módon nem nyílt 
lehetőségük a Bábolnán történő gyakorlásra, ezért a lovagló és 
fogathajtó tudásukról egy kicsit könnyített módon, osztálylovag-
lással és terephajtással adtak számot. 

A mintegy 40 vizsgázó diákra méltón lehet büszke az iskola 
vezetése, hiszen szinte kivétel nélkül jó eredményekkel teljesí-
tettek. Ez a tanulók szorgalma mellett a minőségi és szakmailag 
kiemelkedő képzésnek is köszönhető. 

A megmérettetésnek az eddigi évekhez hasonlóan ezúttal is a 
lovasiskola telephelyéül szolgáló Ölbő adott helyszínt. Az életre 
szóló élményt jelentő és mindenki által várva várt hagyományos 
lovasballagás hiányát fájó szívvel élték meg a diákok és pedagó-
gusaik egyaránt, ezért a vizsganapok végén a gyermekek még 
utoljára szeretett lovaik hátára pattantak, hogy búcsúzóul körbe 
lovagolják a festői látványt nyújtó tavat. Legvégül az iskola előtt 
felállított oszlopra felszegelték az emlékezés patkóit.

A járványidőszak legnehezebb periódusaiban az egész-
ségügyi dolgozók a frontvonalban küzdöttek a betegek 
megmentésének érdekében. 

A mentősök is erejüket nem kímélve tették jelentősen megnöve-
kedett feladataikat, a mentőautók személyzete gyakran pihenő-
idejét sem tudta igénybe venni. Köszönetképpen egy bábolnai 
család a helyi mentőállomás számára gyűjtést szervezett.

Az elmúlt másfél év egy embert próbáló év volt, civileknek és 
egészségügyi dolgozóknak egyaránt. Nem nagyon van olyan a 
településünkön, aki valamilyen formában nem találkozott volna 
beteggel, illetve ne halt volna meg valaki az ismeretségi körből. A 
helyi, a nagyigmándi és a banai adományozók nevében Szabóné 
Jelen Ildikó adta át szeretetük és tiszteletük jeléül az ajándékokat. 
Az ötlet onnan jött, hogy a családot súlyosan érintette a tavaszi 
időszak, többször is mentőt igénylő állapotba kerültek. Az aktuáli-
san szolgálatot teljesítők a leterheltség ellenére is emlékeztek rájuk, 
és érdeklődtek az állapotuk iránt, ami meghatotta a családanyát. 
A gyűjtés a közösségi oldalon indult, a gyűjtőláda pedig a helyi 
pékségben került kihelyezésre, melyben 301 490 Ft gyűlt össze.

Kálóczi Tamás, a bábolnai mentőállomás nemrégen kinevezett 
vezetője elmondta, hogy az összegyűlt jelentős készpénzösz-
szegből vásárolták meg számukra a kívánt eszközöket: kettő 
darab ágyat, kettő darab ventilátort, kenyérpirítót, vízforralót, 
illetve egy nyestriasztót. Ezt azért kapták, mert a veszélyhelyzet 
alatt komoly kihívásoknak kellett megfelelniük a megnövekedett 
betegszám miatt, különösen a harmadik hullám idején. Az eszkö-
zök a munkájukat annyiban tudja segíteni, hogy kipihentebben 
és jóllakottabban tudnak elindulni, mikor ki kell vonulniuk. Első-
sorban a saját komfortjuk növelése volt a cél, mivel a mentőautók 
felszereltsége tökéletesen megfelelő.

Végső megmérettetés

Köszönet a bábolnai mentősöknek
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A Könyvtári beszélgetések című magazinműsor legutóbbi 
látogatója Kálóczi Tamás, a bábolnai mentőállomás tavaly 
novemberben kinevezett fiatal vezetője volt. Hajnal Dóra, 
a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont 
intézményvezetője kérdezte munkájáról, tapasztalatairól.

 − Mesélj magadról! Hogy érzed itt magad?
 − 38 éves vagyok, nős, egy kislány édesapja, aki augusztusban lesz 

3 éves, és Tárkányon élünk. A munka nem túl könnyű, de annál 
inkább lélekemelő. Egyébként Haris Róbertet váltottam ebben a 
pozícióban, aki 3 és fél évig végezte ezt a nehéz munkát. Nehéz-
nek azért mondanám, mert az utolsó fél éve főleg a covid-jár-
vány miatt volt neki érdekes.

 − A mentős hivatás számodra mit jelent? Miért választottad 
éppen ezt?

 − Ehhez egy kicsit visszább kell nyúlnunk az időben, 2016 
augusztusáig. Nem nevezném munkának, kicsit talán köz-
helyes is, de számomra a hivatás az abszolút helytálló meg-
fogalmazás. Elég sok mindennel foglalkoztam a mentőzés 
előtti életemben, de akkor érkezett el egy olyan pont, amikor 
azt gondoltam, hogy ebből elég, és kéne csinálni valami hasz-
nosat. Abszolút nem tévedtem, főleg akkor érzem azt, mikor 
megkeresnek minket a betegek, és igazolják, hogy van értelme 
annak, amit csinálunk. Nem kell túl nagy dolgokra gondolni, 
az effektív életmentés elég ritka a mi szintünkön, mentőápolói 
szinten. De ha például valakinek 10 perccel rövidebb ideig fáj 
a törött combcsontja, az máris egy nagy dolog neki.

 − A kulisszák mögé kicsit betekintve kérdezem: a családod 
egyébként izgul érted a vonulások alkalmával?

 − Szerintem megfordul a fejükben, hogy adott esetben ebből lehet 
baj is, de tisztában vannak azzal, milyen remek gépkocsivezetők-
kel dolgozunk. Már kezdenek hozzászokni, de az elején azért volt 
izgalom. Viszont az elején az én történeteim is kicsit izgalmasab-
ban hangzottak. Most már kicsit más az előadás és a történetek.

 − Hogyan látod konkrétan a bábolnai mentőállomást?
 − Jelenleg 9 fővel dolgozunk, de hamarosan ki fogunk egészülni 10 

főre, így teljes lesz a létszámunk. Eddig is megvolt, csak szervezési 
dolgok miatt volt ez másként. Elmondhatom, hogy a teljes állomá-
nyunkat tekintve a 90%-unk egészségügyi végzettséggel rendelke-
zik, beleértve a gépkocsivezetőket is. Ez azt jelenti, hogy bevethető 
a gépkocsivezető ápolni, az ápoló gépkocsit vezetni. Azt látom, 
hogy szakmailag és emberileg is képzik magukat a bajtársaim. 
Rendkívül elégedett vagyok a személyi állományunkkal. Eszköz, 

illetve technikai felszereltségünkkel kapcsolatban pedig szintén 
csak jót tudok mondani. Egy viszonylag új Mercedes Sprinterrel 
dolgozunk, felszereltsége pedig az előírtnál magasabb szintű. A 
mentőállomás több mint 5 éve épült, kaptunk légkondicionálót 
ajándékba, és minden a rendelkezésünkre áll, ami csak felmerül.

 − Mekkora az a terület, amit elláttok?
 − Országos mentőszolgálatként dolgozunk, tehát bárhova küld-

hetőek vagyunk. Nyilvánvalóan a közeli települések a mi ellátási 
területünk. Akkor megyünk messzebb, ha valahol kocsi hiány 
van, ilyen lehet Kisbér vagy a Bakony-alja környékén. Populációt 
tekintve körülbelül harmincezer főt is jelenthet.

 − Mennyire fiatalos a helyi kollektíva? Hogyan lehet népsze-
rűsíteni a szakmát?

 − Az utánpótlás kérdés egy nagyon fontos dolog. Mindenkit, aki csak 
egy kis kedvet is érez magában, arra buzdítok, hogy lépjen kap-
csolatba akár velem, akár az országos mentőszolgálattal. A csa-
patunk fiatal, fiatalos. Szerencsére a hozzáállásban is tükröződik, 
akár egy szolgálatcserével, akár egymásnak otthon való segítéssel.

 − Van olyan eset, amire kifejezetten büszke vagy, amit nagy-
dolognak érzel?

 − Igen, egy kiemelkedő esetünk volt. Itt a környéken, tavaly 
augusztusban volt egy nagyon komoly motoros baleset, 
motoros személyautóval ütközött. Mi voltunk az első kiérkezők, 
és ott részben sikert tudtunk elérni.

 − Milyen a mentősök élete a covid-járvány idején?
 − Gyakorlatilag azt okozta nálunk, mintha megfogtuk volna 

a négy sarkában a világot, és összekuszáltuk és kifordítottuk 
volna. A teljes munkavégzés alapja megváltozott. Az lett, hogy 
kit kell, kit nem kell, kit hogyan kell covid-gyanúsként kezelnünk, 
megközelítenünk. Ez azért nagyon fontos, hogy a saját, a csalá-
dunk és a bajtársaink egészségét védjük, illetve, hogy az adott 
betegnek milyen ellátást kell adnunk. A teljes védőfelszerelések 
használata újdonság volt a korábbi gyakorlatokhoz képest. 
Jelentősen megnövekedett az esetszám. Az eljárásrend is válto-
zott a vírushelyzetnek megfelelően, és most nem csak a covid-ra 
kell gondolni.

 − Milyen terveid vannak a jövőre vonatkozóan?
 − Nagyon könnyű dolgom van, mert az elődöm nagyon szépen 

végezte ezt a munkát. Úgy gondolom, ha ezen az irányon 
tudom tartani a mentőállomást, mint amin most van, akkor 
ezen túl nincs túl sok dolgom. Ez sem kis feladat, de a covid-jár-
vány lecsengéséig ez is egy tökéletes cél.

 − Kiknek, és miért ajánlod a magaddal hozott könyveket?
 − Nem tudtam dönteni, ezért három könyvvel érkeztem. Az 

abszolút kedvencem Ottlik Gézától az Iskola a határon, ami elég 
mély nyomot hagyott bennem. Bátran ajánlanám a tinédzser 
korosztálynak, de akár az idősebbeknek is. Azért szeretem, mert 
elég furcsa módon vezeti be az embert, hogyan lehet az életet 
jól élni. A másik egy szakmai olvasmány, Intenzív transzport a 
címe. Egy kiváló orvos írta, akinek a cégénél volt szerencsém 
dolgozni. Szakmán belül mindenkinek meleg szívvel ajánlom. 
Az utolsó Matthew McConaughey amerikai színész Zöldlámpa 
című önéletírása. Ez volt a legutóbbi olvasmányom, illetve 
személyes kedvenc színészem. Tanulságos olvasmány, hogy 
honnan indulunk, és hova jutunk az életben.

Kálóczi Tamás  
mentőállomásvezető volt a könyvtár vendége
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Június fontos hónap volt a Bábolna Városi Könyvtár, Műve-
lődési és Sportközpont életében, hiszen pezsgő közösségi 
alkalmaknak ad otthont a Helytörténeti Gyűjtemény. 

Júniustól a megújult kiállítások már látogathatóak, emellett az 
intézmény dolgozói klubfoglalkozásokon várják a kézművesség 
iránt érdeklődőket. A Praktika és Horgoló Klub mellett elindult a 
Fotóklub is, melyhez zenés-táncos rendezvény is társult.

A hivatalos megnyitó után gyorsan híre ment, hogy tárt kapuk-
kal várja a látogatókat az intézmény, és még pont el tudták csípni 
az iskola végét, így két általános iskolás csoport is be tudott jelent-
kezni. Az egyik csoport csak tárlatvezetést kért, míg a másik a kiál-
lítás megtekintésén kívül kézműves foglalkozásra is igényt tartott. 
A gyermekek nagyon ügyesek voltak a bemutató során, rengeteg 
régi eszköznek, tárgynak tudták a nevét, vagy tisztában voltak 
vele, milyen célt szolgált. A kézműves foglalkozáson a nyarat, a 
nyárias hangulatot próbálták idézni a gyermekekkel, ezért epres 
girlandot és eper alakú cukorkatartó dobozt készíthettek, vagy 
kavicsból epres terítő csipeszt festhettek. Mivel ez a lányokat 
mozgatta meg jobban, a fiúk autós, motoros, repülős gipszet 
festhettek. Akit nem kötött le a kézműveskedés, azok a fák alatt 
piknikezhettek. A Cseperedők Néptáncsoport tagjai is felkeresték 
az intézményt az egyik próbájuk alkalmával.

A Helytörténeti Gyűjtemény mindenki számára látogatható, 
nyitvatartási időben Józsy Judit várja az érkezőket tárlatvezetéssel, 
beszélgetéssel. Csoportos látogatásra is van lehetőség, azonban 

aki így szeretne jönni, annak előre be kell jelentkezni, mivel telje-
sen mást igényel egy ilyen jellegű tárlatvezetés. A helyiek mellett 
a környékbeli települések lakóit, kirándulókat, érdeklődőket is sok 
szeretettel várnak. A tárlatvezetés mellett kézműveskedésre is van 
lehetőség a látogatóknak, ezt azonban szintén előre kell jelezni.

A járványidőszakban online keretek között elinduló Praktika 
Klub most már nyilvánosan, személyes találkozással működik 
keddenként 18 órától. Mellette elindult a Horgoló Klub, ami nagy 
népszerűségnek örvend. Először az intézmény dolgozói külön 
csoporttal indultak a kezdőknek és a haladóknak, de hamar 
összemosódott a két csoport, így már mindenkit várnak minden 
hétfőn 18 órától. Mivel így nem azonos a csoport tudása, Katona 
Anita könyvtáros kolléganővel felosztva oktatják, segítik a klubba 
járókat. Legutóbbi munkája a csoportnak egy modern, főleg 
gyermekek körében közkedvelt kis kifordítható hangulat polip 
volt. Nem titkolt szándéka az intézménynek, hogy az elkészült 
alkotásokból a későbbiekben egy kiállítást hozzon létre. A klub-
foglalkozásokat felnőtteknek találták ki, hogy egy kicsit kimozdít-
sák őket a mindennapi rutinból, de tervben van a gyermekekkel 
való foglalkozás is.

A Fotóklub havi rendszerességű lesz, Bognár Balázs fotográfus 
és művésztanár fogja tartani. Az első alkalomra az érdeklődők 
mentora egy saját bemutatót hozott, melyet a covid-időszak alatt 
készített el. A bemutató és a Fotóklub megnyitójának rendezvé-
nyére július 2-án, a késő délutáni órákban került sort.

A járványhelyzetben alkalmazott szigorú szabályozá-
sok enyhítésével az Idősek Klubja is ismét megtelhetett 
élettel és vidámsággal. 

Városunk nyugdíjasai július 4-én egy jó hangulatú kerti-par-
tival ünnepelték a nyitást, melyre oly régóta vágyakoztak.  
Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ veze-
tője és kollégái a veszélyhelyzet alatt is fáradhatatlanul segítették 
a nehéz helyzetbe került családokat, valamint a házi segítségnyúj-
tás és a szociális étkeztetés is folyamatosan működött. Az épületre 
azonban csend borult, hiszen a nap, mint nap őket látogató idősek 
életöröme és közelsége hiányzott a mindennapjaikból. „Szomorú 
és üres volt az épület nélkülük” – árulta el az intézményvezető. A 
klubtagok hasonlóképp élték meg a több hónapig tartó bezárt-
ságot, mivel a népszerű délelőtti klubfoglalkozások és a kialakult 
barátságok, jókedvű beszélgetések hosszú évek óta az életük 
szerves részét képezték. 

A várva várt nyitópartin finom pincepörkölttel és hűsítő italokkal 
szereztek örömet a résztvevőknek, akik egyöntetűen a megszokott 
közösséget és a régi időkről való jóízű beszélgetéseket hiányolták. 
Boldogságukat egy remekül összehangolt örömtánccal is kifejez-
ték, mely igazán ünnepivé tette a közös főzőcskézést. 

Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói mindent megtesznek 
azért, hogy ismét izgalmas és kellemes programokkal kedves-
kedjenek a hozzájuk látogatóknak: már szervezik a kirándulásokat 
és a megyei sportnapon való részvételt is, valamint természetesen 
a hétköznapokban sem lesz hiány szórakoztató foglalkozásokból 
és önfeledt beszélgetésekből. 

Beindult az élet  
a Helytörténeti Gyűjteményben 

Ismét együtt – a bábolnai nyugdíjasok 
gulyáspartival nyitottak
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A kényszerű bezártság után 
megyénk nyugdíjas szerveze-
teinek tagjai is várták a napot, 
melyen ismét találkozhatnak. 

A hagyományos összejövetelre – 
melyen természetesen városunk 
szépkorúi is részt vettek – ezúttal 
június 25-én, a Tardos közelében lévő 
festői szépségű Malom-völgyben 
került sor. 

A Nyugdíjasklubok és Idősek 
„Életet az éveknek” Komárom-Esz-
tergom megyei Szervezete mögött 
is nehéz esztendő áll. Troják Frigyes, a 
szervezet elnöke lapunknak elárulta, 
hogy a koronavírus járvány alatt tele-
fonon és internetes platformokon 
tartották a kapcsolatot, azonban ez 
nem pótolta a már régóta vágyott 
személyes találkozást. Az immár 
hatodik esztendeje megrendezett 
családi sportnapon végre ismét 
együtt szórakozhatott a megye 
mintegy húsz településéről érkező, 
178 főt számláló vidám társaság. 

A program létrejöttéhez a Komá-
rom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
is aktívan hozzájárult. „Fontos, hogy 
az inaktív korba belépők is aktívak 
maradjanak. Ez társadalmi érdek.” – 
mondta el Romanek Etelka, a megye-
gyűlés alelnöke. A közgyűlés az 
idősek támogatása érdekében úgy-
nevezett Idősügyi Tanácsot hozott 
létre, melyben az őket érintő ügyek 
és témák jutnak főszerephez. Céljuk 
annak tudatosítása és megerősítése, 
hogy a nyugdíjba vonulás után is 
lehet aktív életet élni és a családi 
munkamegosztásban részt venni, 
hiszen ez megfizethetetlen értékkel 
bír az időseknek és családjuknak egy-
aránt. A megyei közgyűlés az anyagi 
támogatás mellett programokkal és 
képzésekkel is segíti a nyugdíjasokat, 

akik lelkesen vesznek részt a szá-
mukra szervezett programokon. 
Ezt jól példázta a sportnap, ahol az 
idősek a reggeli frissítő bemelegí-
tés után fiatalokat megszégyenítve 
mozogtak és teljesítettek a különféle 
ügyességi feladatok során. 

Az izgalmas sportnapon városunk 
nagy létszámú társasággal képvisel-
tette magát, a versenyben három 
csapatot is indítottak. Miután az egy 
évvel ezelőtti tisztújító közgyűlésen 
– melyet Bábolnán tartott a megyei 
nyugdíjas szervezet – Berkesné 
Szűcs Ágnest, a Bábolnai Alapszol-
gáltatási Központ intézményveze-
tőjét a Komárom-Esztergom Megyei 
Nyugdíjas Szövetség vezetőségi 
tagjává választották, azt a nemes 
feladatot kapta, hogy a sportnap 
ügyességi feladatait összeállítsa. A 
sok mosolygós arc azt jelezte, hogy 
Ágnes bemutatkozó munkája a veze-
tőségben sikeres volt, a résztvevők 
korához és teljesítőképességéhez 
igazított feladatokat óriási lelke-
sedéssel teljesítették a résztvevők. 
A törekvés inkább a játékosságra, 
ügyességre irányult ici-pici mozgás-
sal fűszerezve. A bábolnai Idősek 
Klubjában dolgozó Lengyel Csenge 
irányításával ráhangoló, könnyed 
torna indította a napot, mielőtt 
elkezdődött volna a versengés.

Városunk nyugdíjasainak három 
csapata közül a Vadvirág csoport 
ügyességének és lelkesedésének 
köszönhetően a verseny harmadik 
helyezettje lett. 

A szervezet vezetői bíznak abban, 
hogy a nyári pihenő után ismét meg-
rendezhetik a terveikben szereplő 
kultúrában gazdag és szórakoztató 
programjaikat, melyekről a résztve-
vők a sportnaphoz hasonlóan moso-
lyogva térhetnek majd haza.

Az előző év első hat hónapjában 12 gyermek szüle-
tett Bábolnán, ehhez képest idén június 30-ig már 20 
kisbaba látta meg a napvilágot és lett bábolnai lakos. 

Az idén születettek még nem, de a 2020-ban születet-
tek nevei augusztusban ünnepi keretek közt felkerül-
nek az életfára. Az alábbiakban felsoroljuk mindazon 
babák és szüleik nevét, akik 2021. január 1-jétől június 
31-ig bábolnai lakosként születtek.

Major Boglárka született 2021. január 18-án, 
édesanyja Viski Elizabet, édesapja Major Tibor

Somogyi Marcell született 2021. január 26-án, 
édesanyja Horváth Vivien, édesapja Somogyi Norbert

Szabó Vince született 2021. február 1-jén, édesanyja 
Horváth Ramóna, édesapja Szabó Vince

Richter Kristóf született 2021. február 22-én, 
édesanyja Krista Mariann, édesapja Richter Szilárd

Horváth Csenge Zoé született 2021. február 
26-án, édesanyja Dávid Viktória

Juhász Nóra Piroska született 2021. február 
27-én, édesanyja Rózsavölgyi Krisztina, 
édesapja Juhász Sándor Zoltán

Tenger Emese született 2021. március 1-jén, 
édesanyja Szarka Barbara, édesapja Tenger János

Govind Naomi született 2021. március 16-án, 
édesanyja Karthikeyan Biji, édesapja Babu Govind

Kovács István született 2021. március 16-án, édesanyja 
Horváth Hajnalka, édesapja Kovács István

Vaskó Barnabás született 2021. március 19-én, 
édesanyja Arany Anita, édesapja Vaskó Tamás

Tóth Levente született 2021. március 20-án, 
édesanyja Káldi Viktória, édesapja Tóth Péter

Fodor Zalán született 2021. március 29-én, édesanyja 
Szatmári Nikoletta, édesapja Fodor Krisztián Zoltán

Csidey Hanna Bella született 2021. március 31-én, 
édesanyja Bari Orsolya, édesapja Csidey Gyula

Szabó Debóra született 2021. április 7-én, édesanyja 
Szabó-Jónás Barbara, édesapja Szabó Imre Levente

Hajdu Nimród született 2021. május 1-jén, édesanyja 
Hajdu-Takács Eszter, édesapja Hajdu Roland

Angyal Belián született 2021. május 10-én, 
édesanyja Bali Gabriella, édesapja Angyal Roland

Nokta Máté született 2021. május 12-én, édesanyja 
Nokta-Kiss Anita, édesapja Nokta Krisztián

Peresztegi Marcell született 2021.május 31-én, édesanyja 
Peresztegi Krisztina, édesapja Peresztegi Kálmán

Halgass Olivér született 2021. június 1-jén, édesanyja 
Paed Dr.Halgass-Méhes Kitti, édesapja Halgass Gábor

Zvér Emma született 2021. június 11-én, 
édesanyja Zvér Brigitta, édesapja Zvér Bence

Én még igen!  
– bábolnaiak a megyei nyugdíjas-találkozón

Csaknem kétszer annyi 
gyermek született 

Bábolnán idén, mint tavaly
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Kivételes nap volt a július 2-ai, hiszen ekkor került sor az 
első művészi estre Bábolnán. 

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont új 
programsorozattal indította az idei nyarat, mely eseményfüzér 
kapcsán a művészetekre fókuszált.

Így került látótérbe Bognár Balázs fotográfus, aki rendkívüli, 
úgynevezett diaporáma vetítéssel hengerelte le a nézőket. A vetí-
tésre a Helytörténeti Gyűjtemény emeleti közösségi terében került 
sor. A komáromi fotográfus zenére megkomponált fotói nagy 
hatást gyakoroltak a nézőkre. Ez az alkalom indította el az első 
fotóklubot, melyre szép számmal érkeztek érdeklődők. Többen 
fényképezőgéppel a nyakukban látogatták meg a rendezvényt. A 
Cseperedők Néptánccsoport népviseletbe öltözött fiatalja modellt 
álltak a fotóklub ezt követő műhelymunkájára. segítségükkel szép 
fotográfiák születtek a Helytörténeti Gyűjtemény népszerűsíté-
sére. Bognár Balázs nemcsak természetfotósként villantott, fotói-
ból kellően kiérződött képzőművészeti vénája is, hiszen a fotózás 
mellett a hétköznapokon rajztanárként, művésztanárként állja 
meg a helyét. A Fotóklub berkeiben az ő személye meghatározó 
lehet, de a későbbiekben azt remélik a szervezők, hogy mindenki 
megosztja tapasztalatait, mindenki mutat valamit művészetéből 
látásmódjából, így inspirálva egymást az alkotásban, a pillanat 
megörökítésében. Ezúttal adott volt, hogy a portré- és rendez-
vényfotózásba is betekintést nyerjenek a fotósok. 

A folytatásban az udvaron élményfestés kezdődött Helyes 
Jenő bábolnai festőművésszel, akinek hatalmas absztrakt műveit 
is megtekinthették az idelátogatók. Ezek ellentéteként kivételes 
mini alkotásokkal érkezett a kiállítók sorába Helyes Jenő tanít-
ványa, Joó Barnabás. 

A képzőművészeti tárlat mellett fotókból is nyílt kiállítás. A 
szabadtéri galériában mutatta meg műveit Józsy Judit, Kocsis 
Mónika, Nyári Ildikó, Greguss Tamás és Varga János. A fotók üde 
lüktetést adtak ennek a nyári minifesztiválnak.

A művészi estből a Bábolnai Borbarátok sem maradtak ki, Cseh 
László a borbarátok nedűit kínálta kóstolásra, mely ízletes frissítőt 
a Horsa Banda népi muzsikájára kortyolhatták a jelenlévők. A 
zenekar estig húzta a talpalávalót, a Cseperedők Néptánccsoport 
jelenlévő tagjai pedig nem restellték táncba invitálni egymást. 
Az első művészi estnek augusztus közepén lehet folytatása, mint 
elmondták: akkor sem teszik alacsonyabbra a mércét a szervezők.

A járványügyi szabályok enyhítése következtében a 
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ idén is lehetőséget 
kapott arra, hogy megszervezzék az évtizedek óta nagy 
népszerűségnek örvendő nyári táborukat. 

A június 28-a és július 2-a között, 30 fővel megrendezett tábor köz-
kedveltségét bizonyítja, hogy ezúttal a nagyszámú érdeklődés miatt 
már várólista is kialakult. 

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető és családsegítő kollégái 
hagyományosan alsó tagozatosok jelentkezését várják minden évben, 
azonban a nagy népszerűségre való tekintettel a következő eszten-
dőkben megfontolják a korosztály kibővítését. A tábor keresettsége 
nem meglepő, hiszen a szervezők minden napra izgalmas és színes, a 
szabadidő hasznos eltöltését és a közösségi élmény megélését segítő 
programsorozattal készülnek a gyermekeknek. „Próbálunk minden 
évben megújulni, olyan programokkal készülni, melyek az iskolai prog-
ramoktól eltérnek” – árulta el Ágnes. A szervezők minden eshetőségre 
felkészültek, kültéren és beltéren is megtartható foglalkozásokkal 
várták az apróságokat. Ezúttal is egy ismerkedős nappal kezdtek, mely 
során játékos csapatversenyekkel és közös kézműveskedéssel kovácsol-
ták össze a kicsiket. A következő napon a mozgás jutott főszerephez: a 
Kisbábolnára vezető biciklitúra után lóhátra pattantak, délután pedig 
különféle tánclépéseket sajátíthattak el. 

A tábor szervezői a szórakozás és rengeteg játék mellett természe-
tesen nagy figyelmet fordítottak érdekes előadásokra is, melyekkel 
sok-sok hasznos ismeretet szerezhettek a gyermekek. Ilyen volt a ren-
dőrség munkatársai által tartott lebilincselő bemutató, majd pedig 
a tűzoltók közreműködésével megvalósuló fergeteges habparty. A 
következő napon filmnézéssel és strandolással pihenhették ki a gyer-
mekek az eddigi izgalmakat. Végül eljött az utolsó nap, melyre búcsú-
zóul ismét érdekfeszítő programokkal készültek. A délelőtt folyamán 
Lipótra, a Lipóti Pékség üzemének látogatóközpontjába kirándultak, 
ahol sok új és érdekes információval látták el őket a különféle kenyerek 
és péksütemények elkészítésével kapcsolatban. Ezután Halásziba veze-
tett az útjuk, ahol sétahajóról csodálhatták a Mosoni-Duna lenyűgöző 
szépségét és élővilágát.

A gyermekek minden nap felejthetetlen élményekkel tele 
érkeztek haza, már most izgatottan készülve a jövő évi táborra. 

Táncházzal zárult az 
első művészi est a 

helytörténeti udvarán

Élmények, játék, tanulás  
– az alapszolgáltatási központ 

gyermektáborában
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Hosszú, hosszú hónapok után (csaknem egy év kihagyás-
sal!) végre folytatni tudtuk 2021. május utolsó szombat-
ján a Mérföldkő csoport tagjaival a túrázást! 

Ehhez minden adott volt: a program (Csákberény-Csókakő), a kivá-
lónak ígérkező kiránduló idő, a Tempo KFT által kiállított újszerű 
Mercedes autóbusz, és az a 44 sporttárs, akik nagy örömmel és a 
folytatásba vetett bizalommal üdvözölték egymást! Tehát kölcsönös 
örömködések után, sugárzó napsütésben indultunk a már várva-várt 
utunkra, Csákberény irányába – természetesen a közös légtérbe zárt 
csoportnak javasolt járványügyi előírások betartásával!

Mór után fordultunk le balra és nem nagy távolság után érkez-
tünk Csákberénybe, a gróf Merán Fülöp Vadászati és Erdészeti 
Múzeumhoz. Szerencsénkre a múzeum nagyfelújítása után mi 
lehettünk az első csoport, akik a múzeum látogatóknak kialakított 
korszerű audifon eszközök alkalmazásával diorámákon és maket-
teken megnézhettük a Vértes vadgazdálkodási és erdészeti törté-
netét, a környék állatvilágát bemutató kiállítást (régi bábolnaiak 
szomorkodva emlékeztünk vissza a Kamaraszínház és a Hősök 
Kapuja fölötti padlástéren valaha meglévő – és bárki vállalati 
dolgozó által látogatható – hasonló múzeumra, ahol élőhelyük 
hű másán kitömött állatokkal lehetett ismerkedni! )

Innen tovább, Csókakő várához a múzeum mögötti széné-
gető boksa mellől indultunk és folyamatosan felfelé haladva 

kapaszkodtunk a Varga-hegyre. Fáradtságunk jutalma a gyönyörű 
kilátás (és a friss szél…) volt az alattunk elterülő Pénzverő-völgyre. 
Megnéztük a Kőkapu elnevezésű sziklaformációt, lenéztünk 
a Meszes-völgyre. Innen leereszkedtünk a Gémförtés-völgybe, 
ahonnan ismét felfelé vezetett utunk. Sziklaalakzatokkal változa-
tosan tarkított, zömében ligetes bükkös, helyenként gyertyánnal 
vegyes erdőn keresztül jutunk fel a Kis-bükk tetejére. Jól járható, 
széles, árnyas utakon mentünk végig egészen a vár hátsó fertályá-
nak megközelítéséig. Itt a vállalkozó szelleműek felkapaszkodtak 
a várral átellenben lévő barlangig, ahol a vár panorámájában 
gyönyörködés után ki-ki vagy fölment magához a várhoz, vagy 
pedig a parkoló autóbuszunkhoz.

Természetesen, most sem hagyhattuk ki a luxus kalóriák bevite-
lét, amit Móron, a Fincsi Kávézóban teljesítettünk – majd rendben, 
a kitűzött időben hazaérkeztünk! 

Összegezve elmondható, hogy egy 12/13 kilométeres jól sikerült 
programot teljesítettünk, amit azért segített a prognosztizált eső elma-
radása is. Külön örömünkre szolgált, hogy új társakkal is bővült csapa-
tunk, akik – remélhetően – a későbbiekben is csapattársak maradnak! 

Jövő havi programunk még képlékeny: bringatúra Pannonhal-
mára; Gerence patak; Bakonykúti „őserdő”? Jelentkezz Gáborunk-
nál időben, esetleges javaslatoddal még választhatsz is! 

Katona László

Hipp-hopp: elszaladt egy hónap és az újabb túránkra, gyö-
nyörű időben 38 túratárs foglalta el a (már szokott) kényel-
mes Mercedes autóbusz kellemesen temperált belső terét. 

Az előző hetek embertelen kánikulája után bizakodtunk abban, 
hogy a Gerence patak völgyét határoló sziklafalak és a nem ritkán 
20-25 méter magasba nyúló, sima kérgű égerfák kellő árnyékot 
biztosítanak túránkhoz.

A tervezett úti célunknak megfelelően magát az Öreg-Bakonyt 
kerestük fel, Somhegypusztánál kezdve. Sajnos, a kezdeti szakasz 
ugyan valóban árnyas volt, de nem lehetett éppen turista barát-
nak mondani, mivel az erdőn átvezető keskeny ösvényt méter 
magas csalán és egyéb kellemetlen giz-gaz szegélyezte! Beérve 
a patakvölgybe a hetek (sőt! inkább évek ) óta tartó aszály miatt 
ebben az időszakban csak éppen csordogáló Gerence patak ,vala-
mint a Bakonybél – Huszárokelőpuszta között elhúzódó völgy 
szépsége, csendje, nyugalma méltán fogott meg mindünket. 
Utunk a patak vadabb szakaszát követve a vadregényes, keskeny 
patakvölgyön, a sok emelet magasságú sziklafalak között szaladó, 
mésztufa gátsorokon átcsordogáló patak melletti keskeny ösvé-
nyen libasorban mentünk végig. Bizony oda kellett figyelnünk a 
lábunk elé, mivel az ösvényen kőhalmok, szikladarabok, keresztbe 
kidőlt rönkök nehezítették a haladást. Dicséretes módon majd’ 
mindenki kollegális segítséget nyújtott az éppen megakadó túra-
társnak – így minden baleset nélkül értünk ki a völgyből, utunkat 
folytatandó. Ámulva gyönyörködtünk a hatalmas, szép szálfákkal 
teli – jól járható – kellemes árnyat adó erdőben. Az egyik nagyobb 
farakásnál hosszabb pihenőt (ebédszünetet) tartottunk és az itt 

gyűjtött erővel könnyebben küzdöttük le a soros emelkedőket! 
Utunk során sok rovar került elénk pl. egy legalább 8 centis, harcra 
kész szarvasbogarat csodáltunk meg / fényképeztünk le. Örven-
detes, hogy a pár éve elhatározottak szerint az erdőgazdaságok 
nem termelik ki / nem juttatják dolgozóiknak a viharban kidőlt/
elöregedett fákat! A turista utakat megtisztítják a járást esetleg 
akadályozó ágaktól és hagyják a helyszínen elkorhadni a rönköket! 
Nem 100, de úgy emlékszem, hogy a szarvasbogár kialakulásához 
(pete – lárva – báb – imágó) mintegy 7, azaz hét év (!) körforgás 
kell – és amit zömében korhadó farönkökben tölt el! Korábban 
esélye sem volt erre – azért is találtunk évek óta egyre kevesebb, 
kifejlett szarvasbogarat! Most már elő-elő fordul, szerencsére – 
remélhetően egyre gyakrabban és nagyobbak!

Az emelkedők után leballagtunk a Borostyánkút elnevezésű 
kápolnához, ahol a kényelmes ülőhelyeken megpihentünk, majd 
ki-ki, a 14 stációt megjárta, ha akarta. Innen sétáltunk be a Bakony-
bél központjában várakozó járművünkhöz. Helyünket elfoglalva 
indultunk haza! Természetesen, – naná, hogy útba esett – meg-
álltunk a zirci Pepe cukrászdánál a luxus kalóriák vételezésére is.

Összegezve elmondhatjuk, ismét egy jól sikerült túrát teljesítettünk, 
jó időben, jó társasággal, tartalmas programmal, jó hangulatban. 

Július-augusztus hónapokban nagy valószínűséggel nem szer-
vezünk túrát (sokan szabadságon elutaznak, családi programokat 
szerveznek). Szeptemberben viszont „Öt templom, Győrben” 
témában szervezünk programot, amelyre – okos ember – időben 
kell, hogy jelentkezzen!

Katona László

Végre, hogy…

Így védtük ki a kánikulát…
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Két év után ismét tarthattak nyilvános elsőáldozást azon 
katolikus hívő gyermekek számára, akik hittan tanul-
mányaik során eljutottak arra a szintre, hogy az oltári 
szentséget befogadják. 

Tizenkilenc bábolnai gyermek tehette meg ezt június 5-én az ácsi 
római katolikus templomban Milus Ferenc plébános áldásával.

Tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt az elsőáldozás, ezért 
viszonylag sok gyermek tehetett eleget eme egyházi kötelezett-
ségének – tudtuk meg Ferenc atyától. Plébános úr azt is elmondta, 
hogy bizonyos egészségügyi szempontokat figyelembe kellett 
venniük az esemény kapcsán, ezért a nagy létszámú résztvevő miatt 
a tágasabb ácsi templomban rendezték meg az ünnepi eseményt. Az 

elsőáldozás jelentőségéről szólva kiemelte, a gyermekek számára ez 
az első alkalom, amikor szentgyónást végeznek, szentáldozással talál-
koznak. Ez tulajdonképpen a szülők és nagyszülők érdeme, ezután 
lesznek majd igazán öntudatos felnőttek. Nem tudni még, merre visz 
életük útja, de van hová visszakapcsolódniuk. Remélhetőleg kaptak 
egy kis segítséget ahhoz, hogy hitük szerint éljenek – bár, ha kilépnek 
a templomból sajnos, a világ nem ezt sugallja.

A hitoktatás jelen rendszerben az általános iskolákban történik 
képzett hitoktató közreműködésével. A gyermekek elsősorban a 
hit dolgaival, a szentírással ismerkednek meg. Akik elsőáldoznak 
még egy plusz dolgot is kapnak. Nem csupán tanóra keretében 
tanulnak hittant, hanem szentség-felkészítésben is részesülnek, 
ami az atyával való találkozások alkalmával történik. Plébános úr 
tavaly augusztus óta regnál településünkön, így sajnos a személyes 
felkészítésre vajmi kevés alkalom adódott, melyet még tetézett 
a járványhelyzet okozta korlátozások sora. Harmadik, negyedik 
osztályosok áldoztak, de volt egy-két idősebb gyermek is köztük.

Milus Ferenc atya bízik abban, hogy jövő évben is lesz elegendő 
hívő gyermek, hogy tarthassanak elsőáldozást abban a temp-
lomban, ahová szentmisére járnak, tehát Bábolnán. Reméli, hogy 
sokkal alaposabb felkészítésben részesülhetnek az elsőáldozók, 
hiszen a tavalyi és az idei esztendő online oktatása és a misére 
járás korlátozása a hitéletre való oktatás minőségét is befolyá-
solta. Ferenc atya a családokat várja a templomba, azt szeretné, 
ha szülők gyermekeikkel együtt látogatnák a szentmiséket.

Elsőáldozás – az ácsi templom adott otthont a nagyobb létszámú ünnepnek

SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. július és augusztus hónapban

Július 11-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 15. vasárnap.

Július 18-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 16. vasárnap.

Július 25-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 17. vasárnap.

Augusztus 1-jén vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 18. vasárnap.

Augusztus 8-án vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 19. vasárnap.

Augusztus 15-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony).

Augusztus 20-án péntek 9 órakor rózsafüzér ima, 9,30 órakor szentmise 
Szt. István király ünnepe (kenyérszentelés).

Augusztus 22-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 21. vasárnap.

Augusztus 29-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 22. vasárnap (terményáldás).

Szeptember 5-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise. 
Évközi 23. vasárnap.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános 
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
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A búcsú alapvetően a katolikus egyház ünnepe, a település 
templomának védőszentjére emlékezünk ezen a napon. 

A bábolnai katolikus templom Nepomuki Szent János védelme 
alatt áll, a helyi hívők május 16-án a szentmisét megelőzően Milus 
Ferenc plébános vezetésével mondtak imát a szent szobra előtt, 
majd megkoszorúzták azt. Ebben az évben a védőszentre emlé-
kezés egybeesett urunk mennybemenetelével is.

Nepomuki Szent János a hidak védőszentje, a gyónási titok 
vértanúja. A legenda szerint a csehországi ismert papot, egyházi 
méltóságot IV. Vencel király felesége gyóntatójául választotta. A 
király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy 
sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvé 
vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János 
nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva 
folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak, 
hol keressék a holttestet. Csodálatos módon a testmaradványok 
közt a nyelvét épen találták. Halálának éve 1383, a prágai Szent 
Vid-székesegyházban temették el.

Milus Ferenc atya a vértanúság legfőbb üzenetére figyelmez-
tetett, vagyis a gyónástitok minden körülmények közt betar-
tandó. A mai, hétköznapi ember számára is megfogalmazta a 
szent vértanúságának üzenetét, miszerint az ember a nyelvével 
sokat vétkezik. Mint mondta, nagyon nehéz visszaszívni azokat 
a bűnös gondolatokat, amiket kimondunk. A plébános arról is 
beszélt lapunknak, hogy legtöbb helyen hidak és vizek közelé-
ben épült templomok választották védőszentjüknek Nepomuki 
Szent Jánost. A bábolnai templom valószínűleg azért került 
védelme alá, mert az Osztrák-Magyar Monarchia idején, a barokk 
korban, amikor a vértanút szentté avatták, számtalan templom, 
kápolna épült a szent tiszteletére. Valószínűleg abban az időben 
épülhetett itt is a templom.

A búcsú egyházi részét a nap délutáni, esti óráiban rendsze-
rint világi mulatság követi, mely a belső örömből fakad. Ezúttal a 
búcsúi mulatság a járványügyi korlátozások miatt ezen a vasár-
napon elmaradt, de néhány hét elteltével, a korlátozások enyhíté-
sének köszönhetően június 6-án már felhőtlenül szórakozhattak 
a bábolnaiak a megszokott vidámpark játékain.

KEDVES VÁSÁRLÓK!

Szeretettel várjuk Önöket  
a Bábolnai Termelői Piacra  a következő időpontokban:

JÚLIUS 10.
AUGUSZTUS 14.

SZEPTEMBER 11.
A változtatás jogát fenntartjuk!

Helyszín: Bábolna központja
A termelői piac ideje alatt szeretettel várjuk  

a gyermekeket a Piaci Kéz-Műhely-be ahol a könyvtár  
munkatársainak közreműködésével kézműveskedhetnek!

2021

IGAZGATÁSI SZÜNET 
A HIVATALBAN

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy  
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal  

2021. július 26-a és július 30-a között,  
valamint  

augusztus 16-a és augusztus 20-a között 
igazgatási szünet miatt zárva tart.

Ezen időszak alatt csak sürgős, halasztha-
tatlan ügyek intézésére kerül sor.

Ügyeleti telefonszám: 30/43-43-484.

Bábolna Város Önkormányzata

Templomunk 
védőszentjének ünnepén
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VISSZATÉR
A KUKORICA FESZTIVÁL!

2021. szeptember 10-11.
VÁRHATÓ FELLÉPŐK: 

Edda Művek • For You Acapella • Egyházi 
Géza és Mahó Andrea • Márió • Griff 

zenekar • Écsi Gyöngyi bábszínháza • Alma 
Együttes • Helyi fellépők műsorai

KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
Művészeti kiállítás helyi alkotók munkáiból 

• Ládavasút, Borsátor, Vásár, Kézműves 
játszóház és egyéb bemutatók

XXII.

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont 
idei törekvése az, hogy valamennyi telephelyén újítások, 
felújítás, fejlesztés jöjjön létre az önkormányzati törek-
véssel egybecsengően, annak támogató segítségével. 

Komoly felújításon esett át a Helytörténeti Gyűjtemény épülete, 
folyamatban a Közösségi ház megújítása és a sportcsarnokban is 
esedékesek lettek bizonyos munkák, így például a pályavonalazás 
is. Mint köztudott, a tornacsarnokot a tanítási időben az általános 
iskola használja, így még inkább nyomatékosabb volt az elkopott 
felület megújítása. A munkálatokra beérkezett két árajánlatot a 
testület bírálta el, ennek következtében egy győri vállalkozás 
nyerte el kedvezményes ajánlatával, kevesebb, mint félmillió 
forintos beruházásban a pályacsíkozás lehetőségét. 

Június közepétől került sor az intézmény munkatársainak bevo-
násával a régi ragasztócsík felszedésére, mely a nyári hőségben 
kellően megizzasztotta a dolgozókat. Hála kitartó munkájuknak, a 
terep időben elkészült a június 30-ai munkálatokhoz. A vállalkozó 
és csapata pedig nagy erőkkel vetette bele magát a munkába, így 
határidőre teljesítették vállalásukat. A pályavonalazás a csarnok 
teljes területén megtörtént, mellyel ismét hitelesíthetővé válik a 
küzdőtér különböző sportágakhoz. Az intézmény munkatársai arra 
kérik a sportolókat, hogy vigyázzanak a teremre, hogy még sokáig 
megszépült küllemében kiszolgálhassa a felhasználókat.

Megszépült  
a sportcsarnok  

küzdőtere
Nagy várakozás előzi meg a szeptember 9 – 11. között 
megrendezendő 34. Bábolnai Gazdanapokat. Ebben az 
évben a kiállítás a fővárosban megrendezésre kerülő 80. 
OMÉK társrendezvénye lesz. 

„Ahhoz, hogy az OMÉK igazán teljes legyen, szükség van olyan társren-
dezvényre, mint a Bábolnai Gazdanapok, ahol nem csak álló, hanem 
mozgó gépeket, gépkapcsolásokat is láthatnak működés közben a 
gazdák. A digitalizáció jegyében jelen pillanatban olyan innovatív és 
gyakorlati „fogásokat” mutatunk majd be, amelyek tájékoztatást adnak 
és megkönnyítik a döntést, ha a gazdálkodók gépvásárlást terveznek, 
vagy dönteniük kell a következő évi kukoricahibridek vetéséről” – 
hangsúlyozta Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója. 

Lelkes készülődés zajlik a kiállítás fajtabemutatója terén, hiszen az 
idén ünneplik a termelési rendszereket „útnak indító” bábolnai CPS 
megalakulásának 50. évfordulóját. A fél évszázaddal ezelőtt elkezdő-
dött nagy áttörés soha nem látott fejlődést eredményezett a magyar 
mezőgazdaság gyakorlatában. Ennek a nagy léptékű, „forradalmi” fejlő-
désnek a bölcsője éppen ide Bábolnához, az akkori Állami Gazdasághoz 
kötődik. Az amerikai mintára létrejött CPS (Corn Production System), 
magyar fordításban Kukorica Termelési Rendszer a biológiai alapok 
és a fejlett technika ötvözésével, valamint a hozzárendelt technoló-
giával és fegyelmezett emberi munkával először Magyarországon, 
majd később a kelet-közép-európai országokban is jelentős változást 
eredményezett. Méltán tette Európa „kirakatává” a ’80-as években a 
magyar iparszerű növénytermesztést és állattenyésztést. 

A Bábolnai Gazdanapokon 50 év elteltével a szakemberek megte-
kinthetik 7 nemesítőháznak, mintegy 34 kukoricahibridjét, amelyeknek 
elvetése április 26-án egy kiváló minőségű vetőágyba történt. 

„A kukorica is óriási fejlődésen ment át az elmúlt 50 évben, hiszen a 
nemesítőházak egymás után jöttek létre, és mindegyik arra törekszik, 
hogy valami újat, valami jobbat teremtsen. Emlékszem még a közel 
50 évvel ezelőtti kukorica-fajtakínálatra, amikor bizony örültünk, ha 
egy-egy hibrid elérte a 8-9 tonnás termést, ma pedig már ott tartunk, 
hogy nem ritkán elérjük a 17-18 tonnát, sőt egyes kiemelkedő telje-
sítményű hibridek akár a 20 tonnát is” – idézte fel a CPS megalakulása 
óta a hazai vetőmagtermesztés fél évszázados történelmét dr. Kiss 
Erzsébet, a rendezvény fajtabemutatójának szakmai vezetője.

Ebben az évben igazi kuriózum lesz az idén először elvetett cirok-
hibridek sora, mellyel e takarmánynövényben rejlő lehetőségeket szeret-
nék megismertetni, továbbá felhívni a figyelmet értékes tulajdonságaira. 
A cirok tényleges alternatívát jelenthet a jövőben a szárazság okozta ter-
méskiesések mérséklésében, ugyanis bizonyíthatóan kisebb a vízigénye 
és jobb a szárazságtűrése, mint a kukoricának. Emellett termőképessége 
és a termés minősége is versenyképes vagy jobb a kukoricáénál a gyen-
gébb adottságú és viszontagságosabb időjárású területeken. 

Tekintettel a CPS megalakulásának 50. évfordulójára, látható lesz 
az 1961-ben forgalomba hozott, a hazai mezőgépgyártás legendás 
produktuma, a DUTRA D4K traktor, illetve az 1971-es IH-Farmall 1066 
CPS alaperőgép, amely az elsők között érkezett Magyarországra, és 
még CPS logóval látták el.

A rendezvény programjai közül idén sem maradhat ki a gyakorlati gép-
bemutató, a talajszelvény, a traktor-tesztvezetés, a drónbemutató és a 
Szaktanácsadási Pont. A bábolnai kiállításon először megrendezett és mára 
hagyománnyá vált Szakiskolai Napot a rendezvény pénteki napján tartják. 

Az álló gépeket kiállítók számos újdonsággal érkeznek Bábolnára. 
A nagyközönség számára ismét lesznek lovas programok, valamint 
idegenvezetővel megtekinthetik a Ménesudvart, és lovaskocsival is 
ellátogathatnak a felújított Bábolnai Arborétum és Állatparkba. További 
részletek a www.babolnaigazdanapok.hu weboldalon találhatók.

Bábolnai Gazdanapok az 50 éves 
Iparszerű Kukoricatermelési 

Rendszer tükrében
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Májusi lapszámunkban megyei első osztályú labdarúgóink 
mérkőzéseinek sorát értékelve ott hagytuk abba, hogy a 
bajnokság alapszakaszát együttesünk a 11. helyen fejezte be. 

A folytatásban az alsóház hat csapatával mérkőzött Vértessomló, 
a Tata, az Oroszlány, a Vértesszőlős, a Nagyigmánd és a Környe 
ellenfeleként.

Vértessomlón kezdték a hat mérkőzéses rájátszást focistáink. 
A jelentősen foghíjas bábolnai gárda sérülések és eltiltások miatt 
nyolc játékosát volt kénytelen nélkülözni. Két focista kéztörést 
szenvedett, ketten térdműtét előtt álltak, egy focista komoly 
vállsérüléssel került kórházba, hárman pedig korábbi meccse-
ken összegyűlt büntetéseik miatt nem szerepelhettek. Józsa 
Péter vezetőedző nem tudott volna épkézláb csapatot pályára 
küldeni, ha nem hívják vissza az évekkel ezelőtt visszavonult 
Horváth Csabát, aki mellett csereként a szintén már nem aktív 
futballista, jelenleg a csapat gyúrója, Szedlacsek Dénes is pályára 
lépett. Szerencsére Csabi kitűnő kondícióval rendelkezik, Dinike 
pedig óriási lelkesedéssel szállt be a játékba, mindketten mindent 
megtettek a tisztes helytállás érdekében. Kapusposzton is óriási 
gondok akadtak, itt is „elfogytak” a hálóőrök, így a kapusedző, 
Boczkó Balázs vállalta ezt a szerepet. Így, erősen tartalékosan nem 
csoda, hogy a rájátszás első mérkőzése sikertelenül végződött. 
Vértessomlói KSK – Bábolna SE 4:0.

A rájátszás második fordulójára május 9-én hazai pályán került 
sor a Tata együttese ellen. Talán senki sem számított arra, hogy a 
vendégek már az első félidőben három gólos vezetésre tesznek 
szert, a másodikban pedig még ugyanennyit hozzátesznek. 
Eközben a mieink egyszer sem tudták bevenni a tatai kaput, pedig 
a második játékrészben több lehetőség is adódott. A szárnya-
szegett bábolnai gárda lehajtott fejjel volt kénytelen tudomásul 
venni a nagyarányú vereséget. Bábolna SE – Tatai AC 0:6.

Megyei első osztályú labdarúgóink három mérkőzéssel a 
befejezés előtt hétközi fordulóban szerdán Oroszlányban jártak. 
Rendkívül nehéz hetek után voltak focistáink, akik úgy érkeztek a 
találkozóra, hogy tudták, a hazaiak még komolyabb problémákkal 
küzdenek. Játékosaink fizikai felkészültségével nincs probléma, 
ezúttal Józsa Péter vezetőedző elsősorban mentálisan igyekezett 
erősíteni a társaságot. Nehéz mérkőzésen, egy tizenegyes góllal, 
illetve sok kihagyott helyzettel sikerült a három pontot begyűj-
teni, ami együttesünk számára további erőt adott a folytatáshoz. 
OBSK Oroszlány – Bábolna SE 0:1.

Május 16-án vasárnap a Vértesszőlős együttesét fogadták 
legényeink hazai pályán. Ezúttal pozitív meglepetéssel szolgált 
a bábolnai gárda, a taktikai utasításokat végrehajtva ért el ismét 
sikert. Zárt védekezésből az üres területekre történő befutásokkal 
igyekeztek helyzeteket kialakítani, ami játékosaink jó erőnlétének 
köszönhetően be is vált. Bár a vendégek szerezték meg a veze-
tést, és időnként voltak jó perceik a játékban, a mieink a második 
félidő derekára felőrölték ellenfelük erejét. Az apró termetű Szalai 
Dominik villámgyors kiugrásaival nem tudtak mit kezdeni a szőlősi 
védők, így ő mesterhármast ért el a mérkőzésen. Bábolna SE – 
Vértesszőlősi SE 4:1. 

A korábbi szűk, de annál lelkesebb kerettel látogattak legénye-
ink az utolsó előtti fordulóban a sereghajtó otthonába, Nagyig-
mándra. A kötelezőnek tűnő győzelem ellenére Józsa Péter veze-
tőedző elég nehéz, masszív mérkőzésként értékelte a találkozót, 
ahol a csapat a saját játékát tudta érvényre juttatni a rossz idő és 
a rossz talaj ellenére is. Nagyigmándi KSK – Bábolna SE 0:3.

Az egykori legendás labdarúgó, Kiprich József csapata, a 
Környe látogatott Bábolnára együttesünk utolsó bajnoki mérkő-
zésén május 23-án. A vendégek rendkívüli lendülettel kezdtek, 
aminek gól lett az eredménye, de a nagy elán mindössze talán 
tizenöt-húsz percig tartott. Az első félidő végéig még tartották 
magukat a környeiek, a két csapat döntetlennel vonult pihenni. 
A második játékrész már kihozta a fizikális és tudásbeli különb-
séget, melyeknek köszönhetően magabiztos győzelemmel zárt 
a bábolnai gárda. Bábolna SE – Környe SE 5:1.

A Bábolna SE labdarúgói a teljes mezőnyt nézve a bajnokságot 
a 11. helyen fejezték be. Ez jelentősen elmarad a korábbi évek, 
évtizedek teljesítményeitől, de sajnos a tél folyamán több megha-
tározó játékos is úgy döntött, nem Bábolnán kívánja folytatni sze-
replését. Ez ugyan máshol sem volt lehetséges számukra a tavaszi 
szezonban, de döntésük végleges volt. A gárda azonban nem adta 
fel még akkor sem, amikor bosszantóan csúfos vereségbe futottak 
bele. A fiatal csapat kitűnő erőnlétének köszönhetően nem „húsz-
perces” gárda, a játékosok a mérkőzés 90. percéig képesek küzdeni, 
és mentálisan sem adják fel a küzdelmet. A rájátszás hat mérkő-
zéséből négy bábolnai győzelemmel zárult, ráadásul mindez az 
utolsó négy találkozón történt. Ezen túlmenően úgy érte el ezeket 
az eredményeket a csapat, hogy tartós sérülések és eltiltások miatt 
időnként nehéz volt ütőképes együttest a pályára küldeni.

A megyei első osztályú bajnokságot egyébként végül a 
Zsámbék nyerte a Sárisáp és Nyergesújfalu előtt.

Labdarúgás – focistáink a rájátszás finisében 
nyolc játékost nélkülözve kitűnően hajráztak

Kedves Bábolnaiak!

A 2021. május végén lebonyolított online kutatás során összesen 
548 lakos mondott véleményt. A szakmai sztenderdeknek megfe-
lelően közülük került kiválasztásra 300 fő, nem, életkor és végzett-
ség alapján. A kérdések 3 témakört jártak körül: járványhelyzet, a 

város ügyeinek megítélése, illetve a fürdővel, szabadidőparkkal 
kapcsolatos vélemények. Köszönjük, hogy véleményével segí-
tette munkánkat, illetve a kutatás sikerességét. 

A közvéleménykutatás kiértékelését Bábolna Város weboldalán 
találhatják a „Városunk” menüpontban Bábolna Város hírei közt.

Elkészült az online közvéleménykutatás összefoglalója
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A pünkösdi hétvégére ismét Bábolnára költöztek a díj-
ugratók, ezúttal regionális versenynek adott otthont 
a Ménesbirtok lovaspályája. Szép bábolnai illetőségű 
sikereknek lehettünk szemtanúi. 

Már az ifjúsági kategóriában csillogtatja tudását a bábolnai Rózsa-
hegyi Blanka, aki az Universum Lovasklub Etei Sportegyesület ver-
senyzője. Simlis nevű lovával évek óta együtt dolgoznak, a közös 
munka során kialakult összhang egyre több kitűnő eredményt 
hoz a párosnak. A regionális verseny vasárnapi versenyszámában 
hibátlan lovaglással az ifjúsági kategória fődíját nyerte el.

A bábolnai regionális megmérettetés csúcsversenyszámát 
vasárnap délután rendezték 135 cm-es akadályokon. A verseny-
szám a nemrég elhunyt Pauer János emlékének adózott, aki 
bábolnai születésűként a Ménesbirtok dolgozója volt. Hétközbeni 
munkanapokon a lovaspálya gondozásával, karbantartásával fog-
lalkozott, a hétvégi díjugrató versenyeken pedig a versenyszámok 
közti pályafelújítást végezte. A díjakat legidősebb fia, János adta 
át a kategória legjobbjainak, köztük Buza Patriknak, aki ebben a 
számban a harmadik helyen végzett. Patrik bábolnai születésű, itt 
kezdett lovagolni és versenyezni, jelenleg az egyik legnívósabb 
hazai lovascentrumban, a Krucsó Lovasklubban versenyez és 
dolgozik. A bábolnai megmérettetésen hat lóval érkezett, és a 
No Fear nevű pej ménnel volt legsikeresebb.

Bertók Mátyás, a Nemzeti Ménesbirtok versenyzője idei első ver-
senyén Shagya-arabbal bizonyított. Huszonnégy versenyszámban 
indult, Arab, Shagya-arab és félvér lovaival, ezek közül négyet meg-
nyert, melyek mellé egy második és egy harmadik helyet is besöpört.

Aztán 16 nemzet 206 lovasa több, mint 300 lóval, 57.000 eurós 
pénzdíjért versengett a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok lovaspá-
lyáján június 10-től 13-ig megrendezett díjugrató világkupán. A 
korosztályos utánpótlás válogatottak mellett a teljes felnőtt hazai 
élmezőny nyeregbe szállt a rangos megmérettetésen, melyen 
huszonegy versenyszámot írtak ki, két emlékversenyt rendeztek 
– az egyiket szombaton Babochay Farkas Sándor emlékére, vasár-
nap délután pedig a világkupa minősítő számot, melyet az egykori 
ménesparancsnok, Pettkó-Szandtner Tibor nevével fémjeleztek.

2018-ban és 2019-ben Bábolnán már rendeztek világkupa for-
dulót, korábban Magyarországon nem volt ennek hagyománya. 
A 2020-as évben a járványhelyzet miatt kimaradt az esemény, 

de idén ismét visszatérhetett ide az a rangos díjugrató verseny 
– mondta el lapunk számára Szotyori-Nagy Kristóf, a díjugrató 
szakág elnöke. Nagyszerű élmény volt látni az élvonalbeli európai 
és hazai lovasok ilyen magasszintű versengését, akik mellett olyan 
magyar díjugratók is pályára léphettek alacsonyabb kategóri-
ákban, akik nemzetközi, külföldi versenyekre nem juthatnak el.

A bábolnai világkupa minősítő verseny zárónapján, vasárnap az 
Európa-bajnokságra minősítő 140 cm-es CSI nagydíj pontosan 14 
órakor kezdődött a Ménesbirtok versenypályáján. Három ifjúsági 
lovas tudott hibapont nélkül célba érni, így köztük dőltek el a 
képzeletbeli dobogós helyezések. Mindent kockáztatva az első 
helyet, ifj. Szuhai Gyula szerezte meg, négy tizeddel a győztes-
től lemaradva a horvát Lea Djelmic Flyer lett a második és Kiss 
Lizanna a harmadik. Verőhiba nélkül, egy hibapont időtúllépéssel 
az alappályán ért célba Pataki Anna Dorottya, így ő lett a negyedik, 
a leggyorsabb négy hibapontos, Gimesi Lorena pedig az ötödik. 

A négynapos díjugrató gála csúcsversenyszámában, az 
Olimpiára, Európa- és világbajnokságra minősülési lehetőséget 
adó világkupa versenyszámban 160 cm-es akadályokat kellett 
teljesíteni a negyvenkét párosnak. A pályát mindössze hárman 
tudták hiba nélkül teljesíteni, az első három helyezés összevetés 
alapján dőlt el. A Pettkó-Szandtner Tibor emlékére kiírt világ-
kupa versenyszám győztese a leggyorsabb és hibátlan osztrák 
Markus Saurugg lett, másodikként csupán másfél másodperccel 
lemaradva, de hibátlan Czékus Zoltán végzett, a harmadik helyet 
pedig ifj. Szuhay Gyula szerezte meg.

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok számára kiemelkedő jelentőség-
gel bírt a világkupa forduló megrendezésének lehetősége – jelen-
tette ki Haál Gábor igazgató, aki hozzátette, szeretné, ha a nemzet-
közi díjugrató versenyek vérkeringésébe továbbra is beletartozhatna 
Bábolna. Sok éves rutinnal rendelkeznek a szakág megmérettetései-
nek lebonyolításában, de a világkupában magasabb elvárásoknak is 
eleget kell tenniük. Itt amellett, hogy a legmagasabb értékkategóriát 
képviselő lovak fordulnak meg, melyek biztonságáról a rendezőnek 
kell gondoskodni, nagyobb létszámú szakszemélyzetre, és frappáns 
szervezőmunkára van szükség. A Ménesbirtok igazgatója úgy érzi, 
minden tekintetben sikeresek voltak a lebonyolítást illetően, de 
tudja, hogy mindig van hová fejlődni.

A Ménesbirtok lovasa, Bertók Mátyás két lóval is lehetőséget 
kapott 110, illetve 115 cm-en a megmérettetésre. Shagya-arab 
fajtájú lovával már jóideje ott van kategóriája élmezőnyében, és 
most is kitűnően teljesített a páros. A pénteki versenynapon első, 
szombaton pedig második helyen végzett, a vasárnap viszont már 
kevésbé volt sikeres számukra. Haál Gábor rendkívül büszke lova-
sára, hiszen – mint mondta – a Shagya-arabnak nem a díjugratás a 
fő profilja. De ha egy olyan lovas lovagolja, aki tudásával, alázatával 
és szorgalmával a maximumot ki tudja hozni lovából, megérdemli, 
hogy minden lehetőséget megkapjon a versenyzéshez.

A díjugrató szakág legközelebb július 13-a és 15-e között tér 
vissza Bábolnára egy hétköznapi országos versennyel, majd 
szeptemberben, a gazdanapokat követő hétvégén itt rendezik az 
országos bajnokságot, ami a legmagasabb szintű nemzeti verseny.

Díjugratás  
– regionális verseny és világkupa forduló Bábolnán
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A koronavírus-járvány miatt hosszú ideig legifjabb lab-
darúgóink sem léphettek pályára. 

A bezártság utáni enyhítések által lehetőségük nyílt arra, hogy 
ismét együtt, felszabadultan rúghassák a bőrt.

Csongrádi Péter a Bozsik-program bábolnai körzetének 
vezetője lapunknak elmondta, hogy a tavasszal tervezett négy 
rendezvényükből csupán kettőt tudtak megtartani. A május 
30-án az U7-es és U9-es korosztály számára megrendezett 
Bozsik-fesztiválon a gyermekek ismét megélhették a csapatjáték 
és a versenyhelyzetek örömeit. Az eseményen való részvételt a 
vírus miatt az előzőektől eltérően ezúttal nem tették kötelezővé 
a csapatok számára, azonban a pálya ennek ellenére is megtelt 
lelkes labdarúgópalántákkal. A kétkapus és négykapus játékot 

vegyesen alkalmazó tornán mintegy kilenc, a komáromi és bábol-
nai körzethez tartozó egyesület apró tehetségei vettek részt. Az 
elmúlt időszakban kimaradt edzések hiánya rányomta a bélyegét 
a gyermekek tudására, azonban a töretlen lelkesedésüknek és fel-
készült edzőiknek köszönhetően hamar behozták lemaradásukat. 
A lelkes gyermekek ezúttal is igazi gólzáport zúdítottak a kapukra, 
átélve a torna célját képező sportszellemet és sportszeretetet. 

Az utánpótlás megtalálására és kinevelésére létrejött program a 
továbbiakban néhány változás elé néz. Az idősebbeket tekintve 
az U11-es és U13-as korosztály a Tatabányai Tehetségközpont 
tornáin méretheti meg tudását. Az U13-asok a Bozsik-torna 
helyett a Bozsik-bajnokságon játszhatnak a továbbiakban, a ver-
sengéssel újabb kihívásokat állítva az ifjú focisták elé. 

Az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegye-
sület 2021.június 26-án a pandémia 
miatti szigorítások feloldása után az 
első szezonnyitó horgászversenyét a 
gyermekeknek rendezte. 

Az időjárásra nem volt panaszunk. A verse-
nyen 16 gyermek mérte össze tudását és 
szerencséjét két korcsoportban. A verseny 
előtt minden induló etető anyagot kapott 
ajándékba. A jó hangulatú versenyen, ahol 

minden versenyző fogott halat, a gyerekek 
csokoládét és emlékérmét kaptak a hor-
gászegyesülettől. A verseny végeztével 
mindkét korcsoport első három helyezett-
jét jutalmaztuk kupával és tárgy ajándékkal.

Bozsik-program  
– a fő, hogy jól érezzék magukat sportolás közben

Gyermek horgászverseny

A verseny 
végeredménye:
I. korcsoport 

I. helyezett Varga Mátyás 36 pont
II. helyezett Lőrik Laura 21 pont
III. helyezett Knoll Dorka 12 pont

II. korcsoport 
I. helyezett Körmendi Luca 70 pont
II. helyezett Határ Gergő 61 pont
III. helyezett Juhász Lili 28 pont
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NB I-es tekecsapatunk április végéig 
eddig nem látott győzelmi sorozat-
tal büszkélkedhetett: tíz mérkő-
zésükből kilencet megnyertek, és 
mindössze egyszer kaptak ki. 

Az együttes már a bajnokság megnye-
résén gondolkodott, amikor május 1-jén 
a középmezőnyből a Halogy gárdája 
látogatott Bábolnára. Az első körben csa-
patunk egyik erőssége, Tóth Zoltán hiába 
ütött 565 fát, ellenfele kiemelkedőnek 
számító 602 fával nyerni tudott ellene. A 
folytatásban együttesünk játékosa, Tóth 
Dávid ért el kimagasló 600 fát, de mindez 
csupán a csapatpontokat nézve döntet-
lenre volt elegendő. A végelszámolásban 
a Halogy hússzal több ütött fára kapott 
két pontot, így szoros mérkőzésen kissé 
gyengébb teljesítményt nyújtó tekése-
ink vereséget szenvedtek. Bábolna SE 
– Halogy SE 3:5 (3282:3302), ifi 4:0.
Ezt követően Zalaegerszegre látogat-
tak legényeink a tabella utolsó előtti 
helyezettjének otthonába. Skuba István 
szakosztályvezető kicsit tartott a mér-
kőzéstől, de félelmei nem igazolódtak 
be. Ezúttal a csapat minden játékosa 
egységesen jól szerepelt, ennek köszön-
hetően kishíján elérték a 3400 ütött fát. 
Ehhez kellett tekéseink szinte kivétel 
nélküli 550 fa fölötti teljesítménye, ami 
mellett mindössze egy csapatpontot 
veszítettek. Lauf-B TK – Bábolna SE 1:7 
(3211:3383), ifi 3:1 (1003:958).
A bajnoki szezon befejezése előtt két 
mérkőzéssel már biztos volt az érem 
tekéseink számára, csupán a színe volt 
még bizonytalan. A május 15-i forduló-
ban a sereghajtó Zalaszentgrót gárdáját 
fogadták legényeink, akik ellen megle-
pően nehéz meccset vívtak. A mérkőzés 
fordulatokban gazdag, izgalmas talál-
kozó lett, előfordult, hogy a vendégek 
vezettek 15 fával, de a befejezés előtti 
utolsó néhány dobásnál még akár hazai 
vereség is lehetett volna. Két játékost is 
le kellett cserélni meccs közben, velük 
együtt öt tekézőnk is tudása alatt ját-
szott. Skuba István szakosztályvezető 
nem emlékszik még ilyen összeomlásra, 
amit a csapat nyújtott ezen a találko-
zón. Csapatpontok alapján döntetlenre 
végződött a mérkőzés, több ütött fára 

kaptak legényeink két pontot, és ezzel 
nyerték a meccset. Bábolna SE Zala-
szentgróti TK 5:3 (3189:3177), ifi 4:0.

A soványka győzelmet követően a 
Nyergesújfalu gárdáját fogadták teké-
seink az utolsó előtti fordulóban hazai 
pályán, akik a tabellán a középmezőny 
alsó régióját képviselik. Bábolnai részről 
ismét gyenge teljesítmények jellemezték 
a találkozót, úgy látszott, a bajnokság 
végére elfogyott az erő, a türelem, játé-
kosaink fejben nem voltak ott a pályán. 
Ezúttal is kényszerű cserékre kárhoztatták 
a csapatot a rossz köztes eredmények, de 
már ezek sem tudtak lendíteni a mérkő-
zés menetén. Mindössze Imre Barnabás 
és Tóth Zoltán hozták az elvárható, 
nyeréshez hozzásegítő fákat, a többiek 
mélyen alulmaradtak az NB I-es szinttől. 
Együttesünk gyenge játékkal fájó veresé-
get szenvedett. Bábolna SE – Nyergesúj-
falu VSE 2:6 (3184:3281), ifi 4:0.
A bajnokság utolsó mérkőzését idegen-
ben, az Oroszlány ellen játszotta teke-
csapatunk. Ekkor már a két kellemetlen 
hazai vereség miatt a bajnoki remények 
már elszálltak, viszont a második-har-
madik helyért szállhatott versenybe 
a bábolnai gárda, a Balogunyommal 
voltak versenyben azonos pontszámmal. 
Az Oroszlány kemény ellenfélnek bizo-
nyult, már a korábbi fordulókban is 3400 
körüli fákat értek el hazai környezetben. 
A legvégéig szoros mérkőzést játszott 
egymással a két együttes, fej-fej mellett 

mind csapatpontokban, mind pedig ütött 
fákban. A hazaiak egységes teljesítményt 
nyújtottak, míg nálunk ismét volt egy 
kiugróan alacsony teljesítmény, emellett 
Kovács Antal 591 fája számított pozitívan 
kiugrónak. A csapatpontok döntetlent 
hoztak a végén, de az Oroszlány mindösz-
sze 6-tal több ütött fával nyerte a megyei 
rangadót. Oroszlányi SZE – Bábolna SE 
5:3 (3327:3321), ifi 0:4.
A Bábolna SE tekecsapata a bajnokságot a 
3. helyen zárta, ami nemvárt és hihetetlen 
eredmény ahhoz képest, hogy nemrég 
még a tabella alsó régiójában küzdöttek 
a bennmaradásért. Kitűnő teljesítmény 
ez minden bábolnai tekézőtől, hiszen ők 
munka mellett, gyakran éjszakás műszak-
ból hazatérve végzik edzéseiket, játsszák 
mérkőzéseiket. Időnként még sérüléseik 
sem gátolják meg őket a győzelem 
elérése érdekében. A sikerben komoly 
szerepe van a két „idegenlégiósnak”, 
Tóth Zoltánnak és Kovács Antalnak, akik 
profizmusukkal a hullámvölgyekből is 
képesek voltak kihúzni a társaságot.

Információink szerint a két húzóem-
ber a következő bajnoki szezonban 
is erősíti majd a csapatot. Tóth Zoltán 
marad a csapatkapitány, aki új, sokkal 
szigorúbb szemléletben irányítja tovább 
a társaságot. Az edzéseken is igyekszik 
majd szakmai tapasztalatával segíteni 
játékostársait annak érdekében, hogy az 
idén felmerült álom, a szuperliga jövőre 
megvalósulhasson.

Teke – a Bábolna SE az NB I nyugati 
csoportjának élcsapatai közé küzdötte magát
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A tavaszi gokart versenyszezon Varga Ákos számára 
szép sikereket hozott annak ellenére, hogy új, eddig 
még szokatlan kategóriában kezdett el versenyezni. 

Az áprilisi hétvégén az edzéseredmények, az időmérők és a 
futam is az első három közé sorolta Bábolna gokartosát.

Ákos aztán május 8-án és 9-én Kecskeméten versenyzett a 
Gokart Országos Bajnokságon.

A szombati edzésnapon még keresték a beállításokat, ugyanis 
fordított irányban mentek a megszokottól. Ez jól sikerült, a 3. 
gyakorlás után az összes bemenetelnél az övé volt a leggyor-
sabb kör. Magabiztosan szelte a köröket, úgy 100 km-t ment 
versenytempóban. Vasárnap reggel az időmérőn egy kis hiba 
miatt „csak” a második helyet sikerült megszereznie. Az előfu-
tamban remek rajt után az élre állt és végig vezetve a versenyt 
meg is nyerte azt. A középfutamban ismét magabiztosan, végig 
vezetve győzött. A szuperdöntőben sajnos ütközött az előtte 
haladóval, így veszített egy pozíciót, másodikként intették le, de 
mivel beesett az első lökhárítója, ezért 5 mp büntetést kapott, 
harmadik helyre sorolták vissza.

Ehhez hozzátartozik, hogy az aktív versenyzőkkel, jobb 
gokartokkal együtt rajtoltak, mögéjük felsorakozva. Mindhárom 
versenyen végig  az aktív versenyzőkre tapadva ment, pedig 
ők külön versenyt futnak. Meg is dicsérték, hogy végig tartotta 
őket. Az egyiknek ment neki, szerencsére senki nem esett ki és 
nem sérült meg. Összesített eredménye a második hely lett, 
minden versenyen övé volt a leggyorsabb kör.

Május 14-15-én zajlott le a GTC 2. fordulója ismét Kecskeméten. 
Az előző heti szuper eredményektől felfűtve érkeztek meg Ákosék 
a helyszínre, ám ebben a sportban minden körülmény számít. 
Csütörtökön esett az eső Kecskeméten, ami lemosta a jól felgu-
mizott pályát. Ez meg is látszott az időeredményeken, mindenki 
lassult kb. 1 másodpercet az előző hetihez képest. A pénteki nap 
az ideális beállítások keresésével telt. Egyre javult a köridő, de nem 
volt az igazi a gokart, Ákos szerint „ideges a hátulja”. A szombati 
időmérőn megfutotta a második helyet jelentő köridőt, melyet 
követően az elődöntő szépen lement, Ákos második lett. Aztán 

jött az eső, itt megint  borult minden beállítás. Ákos versenyére 
félig meddig felszáradt a pálya, ami a legrosszabb. A pálya fele 
nyirkos, csúszik, a másik fele száraz, tapad. 

A döntőben a rajtnál harmadikként fordult el, támadta a 
második helyezettet. Az egyik gyönyörű  előzési kísérletnél 
azonban a csúszós ívre került, így kisodródott. Szép látványos 
csúszás volt fűnyírással egybekötve. Visszaesett a 10. helyre, de 
aztán  jött felfelé. Szépeket előzött, végül a 6. helyen futott be. 
Persze megint  úgy, hogy az ötödiket éppen előzte a befutónál, 
de lemaradt kb. 30-40 cm-el. Ez pozitív Ákos versenyszellemét 
illetően, hiszen nem adja fel a célvonalig. Az összesítettben így 
is  a harmadik helyen végzett. 

A következő versenyre Gyöngyös-Visontára utaztak volna 
gokartosaink, Ákos és édesapja, ahol a GTC 3. fordulóját rendezték. 
Sajnos Ákos megbetegedett, így el sem tudtak menni a helyszínre.

Június 18-án és 20-án Kecskeméten bonyolították le az Orszá-
gos Gokart Bajnokság 3. fordulóját. Az edzések kitűnően sikerül-
tek, Ákos minden etapban szépen futotta a leggyorsabb köröket. 
Vasárnap az időmérőn új gumikkal Ákos megfutotta a legjobb 
időt. A 11 körös elődöntőben a rajtnál másodikként fordult el, 
majd végig próbálta megelőzni az első helyezettet, aki remekül 
védekezett. Az előzés nem sikerült, második lett. A 13 körös dön-
tőben a második rajthelyről indulva másodikként fordult el az 
első kanyarban. Az első előzési lehetőségnél sikerült megelőznie 
ugyanazt a pilótát, akit az elődöntőben nem, majd végig vezetve 
nyerte a futamot. A szuperdöntőben – ahol 16 kört teljesítettek 
– első helyről, elsőként fordult és magabiztos vezetéssel nyerte a 
futamot. Az összetettben így első helyezést ért  el.

A következő versenyt Kecskeméten rendezik július 9-én és 
11-én, mely országos bajnoki futam.

A cikk Varga Ákos édesapja, Varga Zoltán részletes, szinte 
mindenre kiterjedő beszámolói alapján készült.

Gokart – Varga Ákos  
sűrű versenyszezonnal és szép sikerekkel folytatta


