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Életfa ünnepség
Kettős ünnepséget tartottak augusztus 26-án Bábolnán. A babazsúron az április és június között született
babákat és családjaikat köszöntötték, míg az Életfára
19 kisgyermek neve került fel.

Bécs. Az életfára felkeült nevek száma is mutatja, hogy Bábolna
egy gyerekbarát, zöld település, és az önkormányzat mindent
megtesz annak érdekében, hogy az itt letelepedő fiatalok olyan
körülményeket találjanak, ahol biztonságosan, jó körülmények
között tudják felnevelni gyermeküket. Babakocsi baráttá tették a
gyalogutakat, a bölcsőde mellett 6 csoporttal működik az óvoda,
megfelelő gondozónői és óvónői létszámmal, nem szűkös keretekkel, illetve fejlesztőpedagógussal dolgoznak. A kisebbeknek
több játszótér is található településünkön, az ifjúság részére pedig
ott a BMX pálya és a funkcionális edzőpálya. Továbbra is azt az
elvet követik, hogy Bábolnán jó legyen lakni, élni és dolgozni.

Az Életfa ünnepség Bábolna Város Önkormányzatának egyik
kiemelt fontosságú rendezvénye. Az úgynevezett babazsúr
eddig csak a Bábolnai Fórum hasábjaira szorítkozott, most
kikerült a nyilvánosság elé.
Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, hogy a babazsúr
mindig az adott évben, az elmúlt negyedévben született babák tiszteletére rendezett ünnepség, melyet az elmúlt időszak járványhelyzete felülírt. Az ajándékcsomagokat a védőnőn keresztül juttatták
el a családoknak, most viszont személyesen is tudták köszönteni a
babazsúr résztvevőit. Az édesanyák a virág mellé kaptak egy nyomtatványt, amellyel az önkormányzat támogatását igényelhetik. Az
életfaünnepségen pedig az előző évi, azaz a 2020-ban született
babákat köszöntötték, és az ő nevük került fel az Életfára, illetve a
családok ajándékcsomagot és egy szál virágot kaptak.
Az utóbbi években nagyon sokan települtek le nálunk, sokan
vásároltak családiházat vagy lakást, és sokan várják az újonnan
megépülő, 28 lakásos társasház megépülését is, melynek munkálatai a jövő évben kezdődnek meg. Jó hellyé vált Bábolna, nyugodt
település, de az autópálya közelsége miatt könnyen megközelíthető Győr, Tatabánya, Budapest, külföldön pedig Pozsony és
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Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke elmondta, ők is azért itt telepedtek le, mert a gyermekek
nevelésének intézményrendszere, a bölcsőde, óvoda és iskola
színvonalát megfelelőnek találták, ami egy nagyon fontos szempont lehet minden szülő számára. Ezzel az Életfa ünnepséggel
pedig még közelebb lehet hozni a települést a családokhoz,
hiszen mindenki megnézheti gyermekének, unokájának nevét
az Életfán. A korábbi GYÖK-park is egy hasonló kezdeményezés
volt, ahol fát ültettek a gyermekeknek, ami mind-mind egy kis
kötődés a gyermekeknek is. Később láthatja, honnan indult az
élete, lesz hova visszajönnie, jó érzéssel töltheti el, hogy szerepel
a neve ezen az emlékművön, és melegséggel tölti majd el, hogy
bábolnainak mondhatja magát. Ezzel pedig a szülő szeretet és
kötődés mellé a város szeretete is társulhat.
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Önkormányzati híradó
Augusztus 5-én Bábolna
Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülést tartott.
Több olyan téma merült fel
a nyár folyamán, mely szükségessé tette a grémium
összehívását.
A testület a kiküldött tájékoztató anyagok tárgyalásával
kezdte meg munkáját, mely
során a Bábolnai Gazdanapok
kapcsán közútkezelői hozzájárulást, valamint útlezárásra
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot adtak a Bábolnai
Ménesbirtok számára. A szeptember 9-11-én megrendezendő esemény során az eddigi
években megszokott módon
történik majd az útlezárás.
A napirendi pont kapcsán a
gázenergia-beszerzés lezárására és a szolgáltatóval való
szerződés megkötésére is sor
került. A Coop Szolnok Zrt.
parkoló kialakításra, valamint
a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület a Bábolna
név és logó használatára
vonatkozó kérelmeket úgyszintén támogatta a testület.
A tájékoztató anyagok sora a
közbiztonság állapotával kapcsolatos beszámolóval, a Kardirex jelentésével és a Tatabányai
Tankerületi Központ levelével
folytatódott. Ez utóbbi a Bábolnai Általános Iskola számára
a takarításhoz szükséges
álláshely bővítésére vonatkozó engedélyt tartalmazta.
A következő napirendi
pontban a Mérleg és a Petőfi
utca felújítására kiadott közbeszerzés lezárása került előtérbe.
A beadott árajánlatok alapján
a Széles Út Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlata bizonyult
a legkedvezőbbnek. A Magyar
Falu Program keretében,
100%-os pályázati támogatást

nyert projekt még ebben az
évben megvalósul.
A negyedik napirendi pont
során a C.T. & Partner Tanácsadó és Szolgáltató Kft., valamint a Sza-Bi-Qualit Épitőipari
és Ingatlanforgalmazó Kft.
ajánlatáról tárgyalt a Testület. Az Akácfa utcában lévő,
mintegy 4349 m2-es telek megvásárlására és ott egy társasház
építésére beadott árajánlatot a
grémium hosszasan tárgyalta.
A döntést gondos mérlegelés
előzte meg. Végül a Győrben
már megépült, referenciákként
szolgáló ingatlanok és a látványtervek megtekintése után
a Képviselő-testület egyhangú
döntéssel hozzájárult az egy,
kettő és három szobás lakásokat tartalmazó társasház megépüléséhez. A kivitelező tervei
szerint az ingatlanokat a jövő
év őszén vehetik át új tulajdonosaik. A telek eladási árát közművesítetlen területként 4500
forint/ m2 +ÁFA összegben
határozta meg a Testület azzal
a vállalással, hogy a kivitelező
az ingatlan körül saját költségén elvégzi a közművesítést,
és utakat és parkolókat alakít
ki. A társasházhoz kapcsolódva
a településkép javítására és a
zöldfelület növelésére, fák
ültetésére egy győri cég által
benyújtott, mintegy 2.200.000
forint összegű kötelezettségvállalási nyilatkozat tudomásul
vételéről és elfogadásáról is
szó esett, melyet külön napirendi pontban tárgyaltak. A
felajánlás megvalósítására az
épülő ingatlan és az Ácsi út
környékén kerül majd sor.
A folytatásban a HD Plaza
Kft, a K-53-as kút problémáját
vizsgáló jegyzőkönyvét, valamint az Olvisz Kft. által benyújtott árajánlatot tárgyalták. A
szakértő a kútfúrásos technika

alkalmazását javasolta, a
hosszas előkészületet igénylő
munkálatokat a megfelelő
referenciákkal rendelkező
Olvisz Kft. fogja elvégezni
szeptemberben. A munkálatok mintegy 18 millió forintba
kerülnek, melyet az általános
tartalékok terhére vállalt a
Képviselő-testület.

épületében található gyermekorvosi rendelő felújításáról, újabb sikeres útfelújítási,
valamint belvíz-elvezetési
pályázatokról és a Bábolnai
Mentőállomás számára elnyert
új gépkocsiról is. Szóba került
a Tanuszoda ügye is, mely kis
lépésekben ugyan, de halad a
megvalósulás felé.

A következő napirendi
pontban dr. Bacsárdi József
jegyző ismertette az Akácfa
utca folytatásában kialakítandó 33 telek közművesítéséről szóló beszámolót, valamint
a tervezői ajánlatok elfogadását. A nyolcadik napirendi
pontban a Tiamo Modern
tánc csoport kérelme került
előtérbe, melyet a grémium
egyhangúlag támogatott.
Ezután ismét egy kérelmet tárgyaltak, melyben a komáromi
Street Generations csoport
szeretne edzési lehetőséget
kapni a Sportcsarnok épületében. A döntés értelmében
december 31-ig biztosítanak
számukra helyszínt azokban a
hétvégi időpontokban, amikor
a helyiek nem veszik igénybe
a Sportcsarnok szolgáltatásait.

Az Egyebek napirendi
pontban több dologról is
döntött a Testület. Az egyik a
Balaton Men Triatlon Kft. futóverseny szervezésére vonatkozó részletes árajánlata volt,
melyet elfogadtak és támogattak. Ennek nyomán terveik
szerint a jövő évben kerülhet
megrendezésre a nagyszabású
futóverseny, melyhez helyi és
megyebeli cégek, támogatók
jelentkezését is várják. A folytatásban a Peresztegi Gábor
által felajánlott téglagyűjteményből a Szabadidőparkban
megépítendő Téglárium tervezésére beadott árajánlat előterjesztése hangzott el, majd
a korábban megvalósított
közvélemény-kutatás eredményeinek értékelésére került sor.
A kutatás eredményei alapján
a lakosság pozitívan nyilatkozott az Önkormányzat járvány
idején tanúsított munkájáról,
valamint a megvalósuló projektekről. A Képviselő-testület
a jövőben is szeretne hasonló
kutatást végeztetni. Szó esett a
fürdőről, a szúnyoggyérítésről,
valamint a közvilágítás kérdéséről, lámpabúrák cseréjéről is.
Végül a testület hozzájárulását
adta a Belügyminisztérium
által meghirdetett tűzifa pályázaton való részvételhez.

A folytatásban egy részletes
és hosszú összefoglaló anyag
hangzott el Bábolna Város
Önkormányzatának környezetvédelmi célkitűzéseiről, a már
elvégzett tevékenységekről. A
környezet- és klímavédelemre
mindig nagy figyelmet fordított
az Önkormányzat, ez a jövőben
is így lesz, számos tervvel és
céllal készülnek. Az egyik célkitűzés a Nagyigmánd-Bábolna-Bana kerékpárút kiépítése,
melyhez külön napirendi
pontban járultak hozzá.
Az ülés a folyamatban lévő
pályázatokról való tájékoztatóval folytatódott. Többek
között szó esett a Kardirex

A következő testületi ülésre
szeptember végén kerül sor,
reményeik szerint nyilvános
formában, a Bábolnai Televízió
közvetítésében.
www.btv.hu
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Új mentőautóval gazdagodott a mentőállomás
Új, B típusú mentőgépkocsi állt szolgálatba Bábolnán
augusztus 25-én.
Az Országos Mentőszolgálat – a kormányzat támogatásának köszönhetően – biztonságosabbá, gyorsabbá és kényelmesebbé tudja tenni a
munkavégzést, ami az ellátottak komfortérzetét is növeli.

Jelentős eseménynek adott otthont a bábolnai mentőállomás augusztus 25-én, ahová egy új, B típusú mentőautó érkezett. Az átadó ünnepségen jelen volt az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Dr. Csató
Gábor, aki beszédében kiemelte: a kormányzat prioritásként kezeli a
mentőállomások fejlesztését, melyből jelenleg 255 van az országban,
és 8500 főt foglalkoztatva a legnagyobb egészségügyi szervezetnek
számít Magyarországon.
„A B típusú autó tulajdonképpen a mentőautót jelenti, melyen egy
mentőápoló vagy mentőtechnikus illetve egy gépkocsivezető teljesít
szolgálatot, és minden olyan feladatot el tud látni, ami az életmentéshez
szükséges. Szükség esetén eset- vagy rohamkocsi és mentőhelikopter

is riasztható hozzá. Jelenleg az országban mintegy 500 ilyen B típusú
autó teljesít szolgálatot” – mondta el Dr. Csató Gábor, aki hozzátette,
az elmúlt 10 évben 1000 mentőautó beszerzése valósult meg. A cserék
pedig nem azért történtek, mert a gépjárművek elérték a maximális
életkort, hanem azért, hogy magasabb színvonalon, biztonságosabban
és komfortosabban történhessen a munkavégzés.
A főigazgató érdekességként megemlítette, hogy az OMSZ gépjárművei éves szinten 40 millió kilométert futnak, ami százszorosa a
Föld-Hold távolságnak. A koronavírus-járvány miatt csak Komárom-Esztergom megyében plusz 1,5 millió kilométert tettek meg a mentőautók.
Horváth Klára, Bábolna polgármestere kiemelte, több mint tíz éve
működik már a mentőállomás a városban, amire a kiegyensúlyozottság
és a harmonikusság jellemző. „Örülünk az új mentőautónak, hiszen így
újra két mentőautóval láthatják el feladatukat az állomás dolgozói.
Mindannyian hatalmas erővel és energiával vették ki részüket a koronavírus-járvány okozta időszakban, azonban mindenképpen beszélni kell
arról is, hogy az itt dolgozók a mindennapokban is jelentősen segítik a
bábolnaiak és a környékbeliek életét, legyen szó szülés levezetéséről,
stroke-ról vagy gyors kórházba szállításról” – fogalmazott a városvezető.
Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke
hangsúlyozta, a mostani fejlesztés nagysága meghaladja a 40 millió
forintot. Ezzel a beruházással az ellátás biztonsága jelentősen növekszik, hiszen modernebb lett a technika.
Czunyiné Dr. Bertalan Judit pedig arról beszélt, hogy mindennél
fontosabb, hogy a fejlesztéseknek hála jelentősen lerövidült az az idő,
amíg a mentőautók megérkeznek a betegekhez, sérültekhez.
Szinak Evelyn

Felhívás

Várjuk jelentkezését faültetési akciónkhoz!

Ajándékozz egy fát!
Egy évvel ezelőtt már meghirdettük ezt a kezdeményezést, de sajnos a veszélyhelyzet miatt nem forrhatta ki magát.
Bábolna Város Önkormányzata ezért úgy döntött, hogy 2021-ben újra indítja az akciót. Ennek
keretében lehetőséget biztosítunk minden bábolnai családnak, hogy fát (vagy fákat) ajándékozzon
a Szabadidőparknak. Az elültetett csemetéket az adományozók gondozhatják, ápolhatják ezzel is
segítve a Szabadidőpark rendezettségének megóvását.
A fákat közösen, egy kis ünnepség keretében ültetjük majd el, várhatóan október végén, november elején. A tervek szerint szeretnénk az adományozók nevét feltüntetni egy emléktáblán, ennek
megvalósítása még kidolgozás alatt van.
A legkedvezőbb ajánlatot a nagyigmándi Pogrányi Kertészettől kaptuk a csemetékre. (A csemeték
szabadgyökerűek, ezért kizárólag ősszel és tavasszal vásárolhatóak.) Négy fafajtából választhatnak
az adományozók:
Acer campestre (Mezei juhar), szgy., 8/10 cm átm.
Crataegus monogyna (Egybibés galagonya), szgy., 4/6 cm átm.
Acer platanoides Crimson King (Vérjuhar), szgy. 6/8 cm átm.
Fraxinus angustifolia Raywood (Keskenylevelű kőris), szgy. 6/8 cm átm.

5000 Ft/db
4400 Ft/db
6000 Ft/db
5000 Ft/db

A facsemeték Bábolnára szállításáról az Önkormányzat gondoskodik.
Jelentkezni lehet: E-mail: info@babolna.hu Telefon: 06-34/568-000
A adományozók a csemeték költségét utalással rendezhetik, a számlaszámról Facebook oldalunkon
és honlapunkon tájékozódhatnak, illetve e-mailben értesítjük a jelentkezőket.
Kérjük csatlakozzanak minél többen az ajándékozási akcióhoz. hiszen ezzel nemcsak a Szabadidőparkot, hanem közösségünket is tovább építhetjük!
Bábolna Város Önkormányzata
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A„Bábolnáért” Közhasznú Közalapítvány
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
Önkormányzat honlapján, vagy a
Hivatalban kérhető.
A beadási határidő:
2021. szeptember 30.
Ez a határidő jogvesztő!
„Bábolnáért” Közhasznú
Közalapítvány Kuratóriuma
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Ezt gondoljuk a világról és Bábolnáról
Nyár elején talán Ön is találkozott az interneten azzal a kérdőívvel, melyet a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület
készített Bábolna Város Önkormányzatának felkérésére.
Az új, online formában lebonyolított közvélemény-kutatás három
témakört érintett: a járványhelyzetet, városunk szolgáltatásainak
megítélését, illetve a fürdővel, szabadidőparki fejlesztésekkel kapcsolatos véleményeket. A kérdésekre végül több mint 500-an válaszoltak, ami igen szép szám településünk lakosságszámához képest.
Minden bizonnyal azonban nem csak őket érdekelheti, hogy
milyen eredmények is születtek, mit is gondolunk mi, Bábolnaiak
a jelenlegi helyzetről.
A koronavírus járvánnyal kapcsolatban a válaszadók 40
százaléka ismert fertőzöttet a saját családjában, míg a tágabb
ismeretségi körre kérdezve ez a szám már majdnem kétharmadra
emelkedett – azaz közvetve, vagy közvetlenül, de szinte mindenkit érintett a járvány. Az egészségügyi vonatkozásokon túl viszont
egyértelműen a bizonytalanság, az emberi kapcsolatok hiánya és
a bezártság jelentett a legtöbbünknek problémát. Ezeket rendre
a válaszadók 30-40%-a említette, szemben az anyagi gondokkal,
melyet jóval kevesebben (7-10%) jelöltek meg negatív hatásként.
A járvány okozta bizonytalanság a jövővel kapcsolatos válaszokban is visszaköszön, hiszen a kérdőív kitöltőinek csak az
egynegyede gondolja azt, hogy visszatérünk a régi életünkhöz,
30 százalékuk szerint már nem lesz ugyanolyan az életünk, sőt,
közülük legtöbben nagy változásokat várnak.
A második témakörben városunk szolgáltatásairól és a fejlesztési igényekről kérdezték a lakosokat. Itt egyfajta kettősség látszik,
dicsért és kritizált területekkel egyaránt. Eszerint a válaszadók
egyértelműen elégedettek a város infrastruktúrájával, a közbiztonsággal, illetve a zöldterületekkel és a lakókörnyezettel. Ugyanakkor a banki, postai szolgáltatásokkal, egészségügyi ellátásokkal
és vásárlási lehetőségekkel kapcsolatban már messze nem ez a

helyzet. A válaszadók többsége inkább elégedetlen ezekkel a
szolgáltatásokkal és értelemszerűen ezek fejlesztését jelölték meg
jövőbeli célként. (fontos azonban tudni, hogy ezen szolgáltatások jó
része vagy állami/kormányzati hatáskört (pl. posta, egészségügy),
vagy versenypiaci területet (pl. bank, szupermarket) érintenek, így
ezekre az önkormányzatnak nincs, vagy csak korlátozott a hatása)
Az utolsó témakör Bábolna turisztikai fejlesztését, a fürdőt és
Szabadidőparkot érintette. Meg kell azonban jegyezni, hogy az
adatfelvétel idején még nem volt nyitva a fürdő, melynek elmúlt
éve elég viszontagságos volt. Ennek ellenére a válaszadók 46%-a
szerint jó irány a fürdő fejlesztése, míg ugyanez a szám 54% a Szabadidőparkkal kapcsolatban. Azoknak az aránya, akik szerint ezek
a fejlesztések nem megfelelőek, 7%, illetve 2% a fürdővel, illetve
Szabadidőparkkal kapcsolatban. A szolgáltatások színvonalára
rákérdezve már nagyobb különbséget látni a fürdő és a Szabadidőpark megítélése között. Míg előbbivel csak a válaszadók 16%
elégedett teljes mértékben, addig ugyanez a szám a Szabadidőpark
esetében 35%. Ez minden bizonnyal összefügg a kényszerű zárással,
illetve azzal, hogy láthatóan vannak még hiányosságai a fürdőnek.
Ezzel kapcsolatban konkrét fejlesztési irányokat is megjelölhettek a
válaszadók, akiknek közel fele a magas árakat kifogásolta (azóta a
strand kedvező árakkal megnyitott), illetve több medencét, fedett
medencét és több árnyékot adó fát, azaz további – az önkormányzat terveiben is szereplő – fejlesztéseket említett.
Összességében az elmúlt évek turisztikai beruházásait jónak
ítéli meg a lakosság, hiszen a válaszadók 29%-a szerint ezek a
fejlesztések kifejezetten előnyösek Bábolna számára, míg csak 7
százalék szerint rossz az irány.
Bízzunk benne, hogy az optimistáknak lesz igazuk, mindenesetre később akár Ön is válaszolhat hasonló kérdésekre, mivel
az önkormányzat rendszeressé kívánja tenni az online közvélemény-kutatás formáját aktuális, a mindennapjainkat és a jövőnket
is érintő kérdésekkel.

Jó kirándulni Bábolnán
A Komáromi Nyugdíjas Egyesület népes, 19 fős kiránduló csoportja látogatott Bábolnára július utolsó pénteki
napján. A látogatókat a helyi művelődési intézmény vezetője, Hajnal Dóra kalauzolta végig városunkban.

Egész nyáron kirándult, túrázott az egyesület, sok helyre elmentek, így adott volt, hogy a Komáromhoz közeli települést is
meglátogassák. Az egyesület elnöke Mészáros Ágota elmondta,
hogy még csak átutazóban járt településünkön, így számára
újdonság volt az ilyen mértékű felfedezése. Akad a csapatban,
aki már járt Bábolnán, azonban a kirándulás során rájöttek, jó
volt, hogy kaptak idegenvezetést is. Hiába van földrajzilag közel a
két település, szinte mindenkinek csak a lovak és a Sonkafesztivál
ugrik be rólunk, így rengeteg újdonságot tartogatott a túra. Meglátogatták a Ménesbirtokot, az arborétumot, a Szabadidőparkot
és a Helytörténeti Gyűjteményt is.
Nagyon szépnek találták a helyet, nagyon jól érezték magukat,
örültek, hogy eljöttek ide is, nem pedig csak a távolabbi, népszerűbb helyeket látogatták meg. Mindenki számára egy nyugodt,
szép, tiszta, csendes, egyszóval élhető város benyomását nyújtotta
Bábolna. Szívesen visszatérnének még ide, akár így csoportban,
akár egyénileg vagy családdal is.
www.btv.hu
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Megyénk körül megyünk körül
A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont
a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felkérésére
július 15-én valósította meg Tát-Bábolna páros találkozót.

A tavaly elmaradt programokat pótolva, némi változtatásra
kényszerülve kelt életre a baráti program. A találkozókat ígérő
kezdeményezés Popovics György megyegyűlési elnök célkitűzése,
a településpárokat is ő állította össze annak érdekében, hogy
megismerjék egymást a megye lakói.
Számtalan érték nyílt meg a bábolnai csapat előtt is, amikor
Táton jártak, és ugyanezt élhették át a tátiak is, amikor Bábolna
értékeivel ismerkedtek. Turi Lajos táti polgármester sem volt rest,
nem hagyta ki a kirándulást, és a vidám hangulatú társasággal
együtt érkezett településünkre. A vendégeket az Idősek Klubjának
szépkorúi szívhez szóló dallal köszöntötték, majd Ruskó József

Tivadar kisvonata szállította a tátiakat a Ménesbirtokra, ahol szakszerű idegenvezetésben lehetett részük Vass Ádám jóvoltából.

A délutáni órákban bemutatkoztak a helyi, bábolnai művészeti
csoportok a vendégek szórakoztatására. Felléptek a színpadom
a Senior Örömtánc Bábolnai csoportja, a Cseperedők Néptánc�csoport és a Tiamo Moderntánc Csoport is. Az ünnepi műsorban
a hivatalos köszöntőre is sor került: beszédet mondtak a polgármesterek, és taglalta az identitás program kedvező hatásait a
megyegyűlési elnök is. A találkozó folytatásában muzsikaszó és
a Bábolnai Borbarátok nedűje örvendeztette meg a lelkes társaságot, szinte mindenki táncra perdült a Szabadidőközpontban.
A tátiak úgy vettek búcsút a bábolnaiaktól, hogy az esemény a
barátság kezdetét ígérte, és közösen nyugtázták: további együttműködésekben gondolkodnának.

„Minden bor társas és igazi lényét
akkor tárja fel, ha közösségben isszák.”
A járványhelyzet miatt elmaradt ugyan
a borverseny februárban, azonban a
Bábolnai Borbarátok Egyesülete éves
közgyűlésén a tagok ismét átélhették a
viszontlátás örömét.
Az immár hatodik évébe lépő egyesület
elnöke, Cseh László lapunknak elárulta,
hogy a közgyűlést eredetileg a tavalyi év
novemberében tartották volna, azonban
a pandémia miatti szigorítások ezt nem
tették lehetővé. Elmaradtak a Kukorica
Fesztiválon hagyományszámba menő
borsátori rendezvények, valamint az év
végi összejövetelükön sem találkozhattak.
A tavaly elmaradt közgyűlésen a lejárt
mandátumú egyesületi vezetők újraválasztásáról is szó esett volna, melyet
idén pótoltak. Cseh László ismét elnöki
6
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pozícióban tevékenykedhet az egyesület
élén, az egy év csúszás miatt 2026-ig. Szívesen vállalta a feladatot, hálás a bizalomért. „Úgy érzem, hogy az elkövetkezendő
öt évben közösen emelni tudjuk a Borbarát Egyesület nimbuszát” – fogalmazott.
A személyes találkozások elmaradása
ellenére telefonon és online mindvégig
tartották a kapcsolatot, hiszen a jóízű
beszélgetések és a termés minőségéről
folytatott eszmecsere fontos szerepet tölt
be a borbarátok életében. Az idei közgyűlésen végre sort keríthettek egymás borainak kóstolására is, elégedetten nyugtázva
az elmúlt években már megszokott finomságú és zamatú nedűk kiváló minőségét.
Az idei Kukorica Fesztiválon városunk
lakói is megkóstolhatják a remek italokat

az elmaradhatatlan és népszerű programelemként szolgáló borsátorban.
Az elmúlt két évben készült borok tényleges értékelésére várhatóan a jövő év februárjában, az elmúlt évekhez hasonlóan szakértő zsűri előtt zajló XXVIII. borversenyen
kerül sor. A zsűri elnökének személyében
változás várható, hiszen Kiss Bertalan korára
való tekintettel visszamondta tisztségét. Az
új elnököt felkéréssel választják ki a jövőben.
A Bábolnai Borbarátok Egyesülete nem
csupán egy szakmai egyesület, hiszen a
tagokat régóta tartó baráti kapcsolat fűzi
össze. A közös kirándulások, pincelátogatások mind-mind erősítik ezt a kapcsolatot,
ezért a közösség tagjai remélik, hogy a
jövőben is számos hasonló jellegű programon vehetnek részt.
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Hála és köszönet az egészségügyi dolgozóknak
Minden év július 1-je a magyar egészségügy legnagyobb
ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az
anyák megmentője.

Bábolna Város Önkormányzata is minden évben megemlékezik
erről a helyi egészségügyi intézményben dolgozókról. Ezúttal
július 15-én dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a bábolnai egészségügyi központ és a gyógyszertár munkatársait.

Hálával tartozunk az egészségügyi dolgozóknak, hiszen az
alapvető ellátáson, a napi munkán túl az elmúlt időszakban más,
új kihívásokkal kellett szembenézniük. Rettentő sok energiát és
kitartást igénylő hónapok vannak a hátuk mögött, több, mint amivel
a korábbi években szembe kellett nézniük. Példaértékű az a munka,
amit elvégeztek. Nem csak a járványhelyzetben álltak helyt, de az
utána következő oltási időszakban is folyamatosan tájékoztatták a
lakosságot, állandóan oltották az itt élőket, így az átoltottság aránya
kiemelkedik a környező települések között. Az egy-egy szál virág
mellé ajándékcsomagot kaptak az alapellátó orvosok, az asszisztencia, a technikai személyzet és a gyógyszertár dolgozói is.
Dr. Horváth Klára polgármesterasszony mellett Dr. Nagy Lehel
Csaba orvos-igazgató is köszöntötte kollégáit. Elmondta, hogy
bár a covid-osztályok dolgozóinak a vállát nyomta a járványban
szenvedő betegek súlya, addig az alapellátásra nehezedett azon
betegek ellátása, akik ebben az időszakban kórházi kezelést
nem tudtak kapni. Ebben munkatársai tökéletesen helytálltak.
Néha voltak fennakadások, mivel itt is előfordult, hogy a háziorvosokat máshova vezényelték, de alapvetően zökkenőmentesen lezajlott ez az időszak is.

Az anyatejes táplálás világnapján
25 éve emlékeznek meg az Anyatejes világnaphoz kapcsolódva az anyatejjel táplálás fontosságáról Bábolnán.

is. Elmondta, hogy különösen
az első hat hónap tekinthető
kiemelt időszaknak.
„Ez a kicsik táplálásának egy
rendkívül természetes formája,
nagy előnye, hogy mindig
»kéznél van«. Tápanyagokban,
vitaminokban, immunanyagokban és fehérjében gazdag.
Anyaként és nagymamaként is
úgy gondolom, hogy a szoptatás a baba-mama kapcsolat
igazán intim és csodálatos része”
– vélekedett a doktornő.

Dr. Kiss Katalin gyermekorvos
szervezésében ezúttal piknikre
került sor a hangulatos Szabadidőparkban, ahol Müller
Anita vezetésével egy ringató
foglalkozáson is részt vehettek
a mamák és a babák.
„25 éve minden esztendőben az Anyatejes világnaphoz
kapcsolódva programot szervezünk a bábolnai anyukáknak
és kisbabáknak. A helyszín vagy
a Polgármesteri Hivatal vagy
a rendelőintézet volt. Tavaly
azonban közbeszólt a járvány,
és mivel van egy nagyon szép

Szabadidőparkunk, ezért
kihoztuk a programot szabadtérre, így egy remek hangulatú
piknik lett belőle, amit idén
megismételtünk” – mondta el
Dr. Kiss Katalin.
A gyermekorvostól azt is
megtudtuk, hogy Bábolnán
pár évvel ezelőtt volt egy nagy
ugrás az új kis jövevények
tekintetében, azonban átlagosan évente húsz kisbabát
köszöntenek a városban.
A doktornő beszélt az anyatejjel való táplálás fontosságáról

Az Anyatejes világnaphoz
kapcsolódva Bábolnán mindig
olyan programot szerveznek,
ami a zenén és az éneklésen
alapszik, ez remek lehetőséget
teremt az anyukáknak és a
kicsiknek is, hogy feloldódjanak
és jól érezzék magukat.
Az idei pikniken Müller Anita,
aki maga is gyakorló anyuka,
egy ringató foglalkozást tartott.
„Nagyon fontosnak tartom az
anyatejjel való táplálást és külön
örülök, hogy nekünk ez Marcival sikerült. Úgy érzem, hogy

ez közelebb hozott bennünket egymáshoz. Marci az első
gyermekünk, így a szoptatással
tapasztalatom még nem volt,
de helyben minden segítséget
megkaptam” – mondta el Anita.
Kovács Petra két éve kislányával, Dórával már részt vett
egy az Anyatejes világnaphoz
kapcsolódó programon, most
kisfiát Bencét is magával hozta.
„Úgy gondolom az a jó,
ha a gyerekek minél tovább
anyatejet fogyasztanak. Dóra
29 hónapos koráig volt ez így,
bár vele sokkal nehezebben
mentek a dolgok, Bence elmúlt
egy éves, de még mindig szopizik. Vele már könnyebb dolgom
volt. Külön örülünk ennek a
pikniknek, hiszen a zene és az
ének közelebb hozza egymáshoz az embereket, hamarabb
megnyílnak és feloldódnak. A
járvány bezártságot hozott,
kevesebb volt a találkozási
pont, ezért is jó, hogy most újra
együtt lehetünk” – vélekedett
Kovács Petra.
Szinak Evelyn Kisalföld
www.btv.hu
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„Bábolnai Téglárium” a Szabadidőparkban
az egykori „téglaplacc” helyén
Egy érdekes, nem mindennapi kezdeményezésről számolhatunk be olvasóinknak.
Peresztegi Gábor helyi lakos és vállalkozó, miután
évekkel ezelőtt egy régi építésű házat vásárolt és újított
fel, melyben ma is lakik, rengeteg régi, jelöléssel ellátott
kisméretű téglára akadt. Elkezdte kutatni azok eredetét, majd beleásta magát a téglagyártás történelmébe,
később felfedezte ennek szakirodalmát is. Azóta gyűjti a
régi téglákat, melyeknek azonosításában komoly tapasztalatokra tett szert, felvette a kapcsolatot szakavatott
gyűjtőkkel. Egy érdekes gondolat érett meg benne,
miszerint történelmi tények, dokumentumok alapján
feldolgozza a bábolnai téglagyártást annak kezdeteitől,
az itt készült téglákat összegyűjti és rendszerezi.
Korabeli források szerint ugyanis a környéken Bábolna
határában volt olyan agyagos terület, ami alkalmas volt
arra, hogy az ott kinyert anyagból téglát lehessen égetni.
Erről korabeli kataszteri térképek jelölései is tanúskodnak. Valószínűsíthető, hogy itt fellelhető agyagból
vetették azokat a téglákat is, amelyekből már az 1700-as
években a Szapáryak is építkeztek.

Ekkor épült:
• A római katolikus templomunk elődje, akkor még
csak kápolna, amit már az 1700-as években felvett
Canonica Visitátio is megemlít: „Bábolnán az egyház,
mely szilárd anyagból van építve és zsindellyel van
fedve, egyrészt az urasági kerttel szomszédos, a másik
részről szabad térség van,…”
• A mai Szapáry-kastélynak hívott épület elődje, ami
akkor még egy U-alakot formáló egyszintes zsindelyes
épület volt;
• 1758-ban az egykori Tiszti Kaszinó, a mai Ötösfogat
étterem és Múzeum elődje, a „szilárd és jó építőanyagból megépített beszálló kocsma”, ahogy az az 1789.
június 21-i dátummal készült birtok átadás- átvételről
szóló leltárban szerepel.
Ugyanebben a leltárban szerepelt még „Az uradalom
saját szükségletére termelő téglavető”. A jegyzőkönyv,
mint hasznot hajtó létesítményt, külön említi a téglaégető kemencét. Az uradalom részéről a becslő-bizottságban résztvevők megjegyzik, hogy „a téglaégetés
jövedelmező, mert a környékbeli falukban annak ezer
darabjáért 6 forintot fizetnek az építkezők.” (forrás: Dancs
József: Bábolna)

• A Kastély falába beépített 1756-os
évszámos téglák egyértelműen a
Győri Városi Téglaégetőhöz köthetőek.
Ugyanilyen évszámmal került elő nem
egy tégla a régi posta épületének
bontásából, vagy a templom padlásáról. Külön érdekesség, hogy csak
1756-os évszámos téglákat találtak
Bábolnán. Hogy hogyan került nagy
mennyiségben Bábolnára, arra még
nem találtunk magyarázatot.
• Az egykor volt Tehenesház, Paplak,
vagy a hajdani igazgatói lakások
bontásából, ill. a Kastély sokadik
átalakításából nagy számban, és több
változatban kerültek elő a CPS monogramos téglák. Úgy véljük, a monogram
Comes Peter Szapary, azaz III. Szapáry
Péter gróf monogramja, aki ez idő tájt
többek között „Bábolnai jószágoknak
örökös földes ura” címet is viselte.
A bábolnai téglatörténelemből egyelőre
a kezdeteket ollóztuk ki Peresztegi Gábor
egy szaklapban megjelent cikkéből. A
szerző nemrég felajánlotta szaktudását
és gyűjteményét Bábolna Város Önkormányzata számára azzal az ötlettel megspékelve, hogy a téglagyűjteményből a
Szabadidőparkban egy kiállításként

szolgáló építményt, „Tégláriumot” hozzanak létre. A képviselő-testület támogatta
az ötletet, legutóbbi ülésén már a tervezésre beadott árajánlatról tárgyalt.
A gyűjtő és ötletgazda külön köszönetét
fejezi ki a bábolnai helytörténet kutatóinak,
Böröcz Ferencnek és Pusztai Józsefnek,
valamint a régi téglák szakértőjének és
gyűjtőjének Molnár Imrének a segítségért.

Ebből a korból származó több pecsétes,
monogramos tégla is előkerült Bábolnán:
• A régi paplak alapjából került elő egy eddig nem
azonosított, feloldásra váró, valószínűleg 1719-ben
vetett tégla.
• Ugyaninnét került elő több feloldásra váró, vélhetően egyházi eredetű dombor nyomatú, keresztet
mutató, valamint egy L formát mutató dombor
nyomatos tégla is.
• A hajdan volt bőrfeldolgozó bontásakor látott napvilágot több, sarkantyúhoz hasonlítható dombor
nyomatos tégla.
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Tisztelt Bábolnai Lakosok!
A Szabadidőpark területén, a hajdan volt „Téglaplaccon” egy állandó helytörténeti kiállítást tervezünk. Itt szeretnénk megmutatni azon tárgyi emlékeket,
téglákat, amelyek a helyi téglavetőben készültek.
A gyűjtemény minél teljesebbé tételéhez várjuk azok jelentkezését, akik
bábolnai monogramos, pecsétes téglával rendelkeznek, és azt szívesen felajánlanák a kiállításhoz. Peresztegi Gábor (20 364 9364)
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XXII.

A KERESKEDŐ UDVAR TERÜLETÉN

2021. SZEPTEMBER
10–11.
Szeptember 10. (péntek)
17.00–19.00 Bábolnai tárlat
helyi alkotók műveiből
Helyszín:
Helytörténeti Gyűjtemény
19.30–21.00 EDDA MŰVEK koncertje
A koncert után TŰZIJÁTÉK

2021. szeptember

Szeptember 11. (szombat)
8.00–11.00 Termelői piac
10.00–11.00 Íjászat gyermekeknek
Helyszín: Íjászpálya
Écsi Gyöngyi bábszínháza
10.00-tól
Alma együttes
11.00-tól
gyermekműsora
A bábolnai Íjászpálya
13.00-tól
hivatalos átadója
Helyszín: Íjászpálya
Polgármesteri köszöntő,
14.00-tól
a fesztivál hivatalos nyitánya
Helyi fellépők műsora:
Vadvirág együttes,
Senior Örömtánc csoport,
Tiamo Moderntánc Csoport
Cseperedők Néptánccsoport
For You Acapella
16.00-tól
– modern külföldi slágerek
acapella előadásban
Bemutató
16.00-tól
a Sokoró-R/C Modell
Közhasznú Sportegyesülettel
Helyszín: Szabadidőpark
Egyházi Géza
17.00-tól
és Mahó Andrea
zenés műsora
Borkóstolás
17.00-tól
a Bábolnai Borbarátok
Egyesületével, 19 órától
zenél a Wittner-Greskó Duó
Márió, a harmonikás
18.30-tól
Tombolasorsolás
19.30-tól
20.00–01.00 Utcabál a Griff zenekarral

A rendezvény ideje alatt:

Gyermekjátszópark
és gyermekfoglalkoztatók a Szivárvány
Kölyökkuckóval, vásár és vidámpark

További információ: 06-20/513-67-40
www.babolna.hu
Vásárral kapcsolatos információ:
06-30/986-82-87
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvényről kép-, hang- és videófelvétel készülhet!

www.btv.hu
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Új tanév, új remények
Szeptember 1-jén megkezdődött az új
tanév a Bábolnai Általános Iskolában.
Az idei év első csengetése utána a megnyitónak Barátfai Judittól a Tanévnyitó
című verset Józsy László Levente 4. a
és Csáki Emma 4. b osztályos tanulók
mondták el. Az eseményen megjelent
dr. Horváth Klára polgármesterasszony,
Toma Richárd banai polgármester, a
település intézményvezetői, egyházi
képviselői, képviselők.
17 osztályban 321 tanuló kezdte meg a
tanévet, ebből 301 diák településünkön,
20-an pedig a banai telephelyen vannak.
1. évfolyamon összesen 43-an vannak,
ebből 39 Bábolnán, 4 fő pedig Banán. A
tanév jelenléti oktatással kezdődött meg.
Bajcsainé Hajagos Ildikó, az iskola intézményvezetője beszédében bíztatta diákjait
higgyenek magukban, legyenek kitartóak
és ne hátráljanak meg az első nehézségnél,
akkor minden célt el tudnak érni. Külön
szeretettel köszöntötte az első osztályos
kisdiákokat, akik félénken, kíváncsian ültek
be az iskolapadba. A két bábolnai osztályfőnök Vasné Hun Judit és Patakiné Rezsek
Gabriella, Banán pedig Vincze Attiláné, Éva
néni fogadta a lekisebbeket. Az óvodások
műsora után pedig a hagyományokhoz
híven megkapták köszöntő emléklapjukat osztályfőnökeiktől. Az elsősök mellett
az ötödikeseket is köszöntötték, akik már
felső tagozatos tanulóként lépték át az
iskola kapuját. Új osztályfőnökeik Fidelné
Móricz Anna Réka és Ágostonné Dobrosi
Ildikó tanárnők lettek. Utánuk a végzős
évfolyamot üdvözölte az igazgatónő.
Elmondta, mi vár rájuk az évben, és bíztatta őket a rendszeres tanulásra, szorgalomra és kitartásra, hiszen neki, és a többi
tanáruknak is fontos, hogy mindenki a
kiválasztott középiskolájába tudjon menni.
Ezután beszélt még az elmúlt esztendő
létszámairól, a tanulmányi átlagok javulásáról. A tanévnyitót megelőző héten megtartották a javítóvizsgákat, ahol 6 tanulóból 5
fő tett sikeres vizsgát. A tavalyi évhez képest
1 pedagógus távozott áthelyezéssel, viszont
érkeztek újak is: Szőke Annamária tanítónő,
Teiszler Krisztina tanítónő és Takács Istvánné
tanítónő és ének-zene szakos tanárnő. Az
idei tanévben is óraadóként fog iskolánkban tanítani Kőrösligetiné Nagy Erzsébet,
Takács Jánosné és Pászthy Györgyné pedagógusok, Tevesz Miklós Gábor, Németh
Gyula és Lakatos László tanár urak.
Zárásként kérte a szülőket, gondviselőket, hogy koronavírus-járvány elleni védekezést segítve csak az egészséges gyermekeket engedjék iskolába. Az iskolába
való bejárást jelenleg nem korlátozzák,
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azonban arra kérnek mindenkit, hogy
csak előzetes egyeztetés után menjenek
be ügyintézés esetén is. A maszkviselés
jelenleg nem kötelező, de megengedett.
A nyár folyamán a közbeszerzési pályázatok kiírása miatt a felújítási munkákat késve
kezdték meg, azonban már az első napon
is szép, tiszta mosdóhelyiségeket vehetnek
birtokba a gyermekek. Az aula, a közösségi
tere és a legfelső szint vizesblokkjainak
festése az ősz folyamán kezdődik meg. Az
idei tanévben szűkösebb felújítási keretet
kapott az iskola, azonban a szülőknek és
az iskola munkatársainak köszönhetően a
tantermek festése megtörtént:
1. b osztály: festett Bujáki József, alapanyag: szülőktől
2. a osztály: festett Perlaki Gábor, az alapanyagot a szülők vették meg
2. b osztály: festett Bakonyi Zoltán, Bakonyi
Rajmund, az alapanyagot az osztálypénzből vették meg

5. a osztály: Bakonyi Zoltán, Bakonyi
Rajmund, alapanyag osztálypénz
5. b osztály: Vörösné Tóth Erika, Harisné
Vidovics Veronika, Szalontai Ágnes, Szakálné Vári Judit, Ágostonné Dobrosi Ildikó,
az alapanyagot osztálypénzből vették meg
6. a osztály: Lipóczki Józsefné, Knoll Károly,
az alapanyagot osztálypénzből vették meg
6. b osztály: Szarkáné Ágoston Orsolya, az
alapanyagot osztálypénzből vették meg
7. a osztály: Veres Zoltán, az alapanyagot
osztálypénzből vették meg
8. a osztály: Veresné Szkocsek Mária, Veres
Zoltán, az alapanyagot osztálypénzből
vették meg
8. b osztály: Szabó Zoltán, László Szilvia,
Bednárné Vizeli Csilla, Lányi Szilvia és a
8. b osztály tanulói, az alapanyagot Szabó
Vincze vállalkozó és Szabó Zoltán szülő
ajánlotta fel.
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A lovas diákságnak is elkezdődött az új tanév
Az újabb tanév a lovasiskolában több változást is hozott.

Többek között új igazgatót köszönthettek a visszatérő és új diákok
egyaránt. A település lakosai már találkozhattak vele a képernyőkön keresztül, hiszen a belovagló vizsgák során már jelen volt.
Az új szakképzési törtvénynek megfelelően lovász képzésben már második éve vehetnek rész a tanulók, azonban a régi
OKJ-s képzés keretein belül is van még kifutó osztály, ők még
egy komplex szakmai vizsgával fogják zárni az idei tanévet. Amit
egyaránt várnak a tanulók és az iskola munkatársai is, az az, hogy
az idei évben előreláthatólag a Szakma Kiváló Tanuló Versenyt az
iskola fogja megrendezni. Ez már nem az első alkalom, hogy az év
elején ez a lehetőség kecsegtetett, azonban a pandémiás időszak
miatt ez nem történhetett meg.

47 új diákot köszönhettek az iskola berkeiben, így összesen
134 tanulóval kezdődött meg a tanév. Felnőttképzés keretein
belül belovagló képzést indítanak, erre jelenleg 10 fő jelentkező
van. A jövőre vonatkozó egyik terv az lenne, hogy az iskola színvonala emelkedjen, ennek következménye lehet az, hogy egy
szigorúbb felvételi rendszert vezetnek be, ami miatt csökkenhet
az itt tanulók száma is, és csak azok kerüljenek be a képzésbe, akik
elhivatottak a szakma iránt. Ezzel párhuzamosan a felnőttképzést
bővíteni szeretnék, több szakma bevezetését fontolgatják a jövő
tanévtől, ilyen lesz a patkolókovács és a gazdalovász képzés, illetve
sportoktató és sportedző képzés lovas sportágban. Bár kialakult a
szakképzési centrumok rendszere, így minden centrumban lehet
gazdalovász képzést folytatni, a tendencia továbbra is az, hogy
az ország minden pontjáról, illetve külföldről is érkeznek tanulók.
A pedagógusi létszám két oktatóval csökkent, de sikerült felvenni
egy gyakorlati oktatót, és óraadó kollégákkal igyekeznek pótolni a
hiányzó álláshelyeket. Az általános pedagógushiány hatványozottan fennáll az iskola életében, hiszen a neves, jól képzett szakmai
oktatókat nehezen lehet bevonni. Ezáltal az a tendencia áll fent,
hogy az itt végzett, esetleg felsőfokú végzettséggel rendelkező
tanulókat próbálják itt tartani kollégának, és őket alkalmazni gyakorlati oktatóként. Szükség esetén továbbképzik őket. Új igazgatóhelyettes is lett, egy több éve ott dolgozó kolléganő pályázta meg
és nyerte el ezt a pozíciót Rónai Zsófia személyében.

Visszatértek a művésztábor alkotói
A tavalyi alkotó tábor a covid-járvány miatt elmaradt, de idén
teljes mellszélességgel állhatott hozzá a szervezéshez Helyes
Jenő festőművész és Bábolna Város Önkormányzata.

Kilenc festő és grafikus művészt sikerült ebben az évben a 10.
művésztáborba Bábolnára csábítani azzal a céllal, hogy városunkról ismét festményeket, grafikákat készítsenek.
Az eredeti tervek szerint 13 művészt invitáltak hozzánk, ám
ebből csak Bárány Terézia, Pék Eszter, Homolya Gábor, Győrfy
Sándor, Csizmadia István, Revák István, Czanik Ferenc, KőrösiPapp Kálmán, és természetesen Helyes Jenő vett részt a táborban.

Mindenki megelégedésére szolgált, hogy a Közösségi Ház – régi
kis iskola – termeit tudták használni, így több csoportban, lazább
felosztással tudtak alkotni. Akinek szüksége volt, hogy jobban
elmélyedjen a munkájában, az külön teremben tudta kiélni kreativitását, akár zenehallgatás mellett.
Mindenképpen a régi, már ismert művészeket hívták meg, mivel
már egy összeszokott baráti társaságot alkotnak, akik a pandémia
alatt nem tudtak találkozni sem kiállításokon, sem a megszokott
művésztáborokban, mivel azokat nem rendezhették meg. Mindettől függetlenül minden évben fejlődnek, változnak a művészek,
így a megújulás jellemzi munkájukat. Az idei év egyik legnagyobb
meglepetése a pólófestés volt, melyet Csizmadia István csinált.
Czanik Ferenc a tábor alkotóit festette meg. Alapvetően realistább
akvarellista, most viszont a képein a fény-árnyék hatások látszanak
leginkább. A régi stílusában leginkább Győrfy Sándor maradt meg,
de realistább képvilággal próbálja ötvözni munkáit.
Helyes Jenő festőművész képein leginkább a görög Zakynthoson töltött festőtábor emlékei köszöntek vissza, majd a hét
előrehaladtával megjelentek a tipikus képei: vizes, akvarelles
tájképek. A pannonhalmi kirándulás során a pálinkafőzőben a
fény játékai ragadták meg, abból az ihletből is született egy kép.
A kicsivel több mint egy hetet nem csak a műtermekben töltötték. Bejárták Bábolnát, megnézték a települést, az utcákat,
így nem csak névről ismerhették meg városunkat. Munkájuk is
tükrözi, hogy valóban a hely részévé váltak. A jövőben pedig új
művészekkel is szándékozik bővülni a csapat.
www.btv.hu
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Rajzkiállítás, zene és zöld gondolkodás
A klímatudatosságot erősítő program keretében a
Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány
rendezvényére került sor augusztus 13-án a helytörténeti
gyűjtemény udvarán. Az eseményen adták át a Kisbér-Bábolna Klímavédelmi Rajzpályázat nyerteseinek díjait is.

A rajzpályázatot, melyből kiállítás is született, gyermekek részére
hirdették meg. A gyermekek azok, akiket a leginkább érint ez a
komoly klímaváltozás. Dr. Veres Zoltán, a Komárom-Esztergom
Megyei Önkormányzat jegyzője elmondta, hogy nem szükséges
bemutatni a változásokat, hiszen mindnyájan a bőrünkön érezzük
azokat. A forró nyári napokat hirtelen jött viharok, jégesők követik,
ami már mind a változás jele.
Ezt felismerte a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat,
illetve az általa alapított Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért
Alapítvány, és pályázatot nyújtottak be a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív Program forrásaira. Miután ezeket elnyerték,
Bábolna-Kisbér térsége is kidolgozhatta, megvalósíthatta a saját
klímastratégiáját. Kiemelt célterületet képez a jövő generációja,

hiszen ők lesznek a klímaváltozás elszenvedői, illetve ők azok, akik a
legnagyobb hatékonysággal tehetnek ellene. Ezért ennek a pályázatnak a forrásait arra használták fel, hogy a fiatalok számára egy
rajzpályázatot hirdettek, melyre 330 pályamű érkezett 3 kategóriában: óvoda, általános iskola alsó tagozat és általános iskola felső
tagozat. A zsűrizés során az egyediséget, a szakmai tartalmat vették
figyelembe, ezáltal alakult ki a díjazottak névsora, akik emléklap
mellett vásárlási utalványt vehettek át. Óvodás kategóriában
Horváth Péter, általános iskola felső tagozatos kategóriában pedig
Osgyán Eszter és Kozma Izabell ért el helyezést. A fiatalok témára
való érzékenysége visszaköszön a rajzokon, tisztában vannak a
megújuló energiákkal, sokan szélkerekeket ábrázoltak különböző
módokon, nyitottak a megoldás keresésében.
Osgyán Eszter elmondta, hogyan érinti a klímatudatosság. Otthon,
a családjával szelektíven gyűjtik a szemetet, lekapcsolják a villanyt,
hogyha nem szükséges, ventillátort csak a legforróbb napokon használják. Néha néz műsort a klímaváltozással kapcsolatban, és ahogy
látja, elég rosszul állunk ezen a téren. Rajzán azt ábrázolta, hogy a
gyárakból nagyon sok füst jön ki, mely károsítja az ózon-réteget,
ezzel még melegebb lesz a bolygónk.
Hajnal Dóra, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont vezetője elmondta, hogy a zöld gondolkodás mellé
szerettek volna művészet kedvelőinek kedvében is járni, így
a 2. művészi est keretein belül valósították meg a kiállítást. Ez
alkalommal a jazz-zene kapott teret a helytörténeti gyűjtemény
udvarán a Flopp Instrumental közreműködésével. Tagjai: Ónódi
Marcell, Pusztai Máté, Pethő Marcell és Joó Bence. A rajzokat az
utcafronton, az épület előtti kerítésen helyezték el a művelődési
intézmény munkatársai, így kerülhettek a legközelebb az emberekhez. Ezt az is alátámasztja, hogy a rendezvény előtt már egy
órával többen megálltak, megnézték a munkákat, bekukucskáltak
az udvarra és érdeklődtek, mi készül.

A péntek 13 jót is hozhat
Egy régen dédelgetett terv vált valóra augusztus 13-án, pénteken. A hosszú pandémiás időszak után végre újra együtt
lehetett a bábolnai nyugdíjasok lelkes csapata. A cseppet
sem babonás társaság 47 fővel kirándulni indult a Mátrába.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk, kellemes nyári idő kísérte utunkat.
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Első megállónk Gyöngyösön, a Mátravasút állomásán volt. A nyitott
vasúti kocsikon csodaszép erdei útvonalon -időnként fejünket lehúzva
a behajló fák ágai miatt- eljutottunk Mátrafüredre. A hangulatos kis
településen megebédeltünk, fagyiztunk, sétáltunk és a jó erőnlétnek
örvendő társainkkal felmentünk a Kozmáry kilátóhoz, ahonnan csodaszép látvány tárult a szemünk elé.
Ezt követően újra buszra szálltunk és hamarosan az ország legmagasabb hegycsúcsán, Kékestetőn voltunk. Felmentünk a kilátóba, ahol
pazar látvány fogadott bennünket.
Következő megállónk a Farkasmályi Pincesor volt, ahol pár pohárka
borral nagyon szép környezetben leöblítettük az eddig megtett út
porát. Miután mindenki új erőre kapott, ismét buszra szálltunk, és a Pilis
hegység gyönyörű erdei útján keresztül hazafelé indultunk.
Utolsó állomásunk Pilisszentlélek falucska volt, ahol mindenki bemehetett a Mi kis falunk című filmsorozatban is szereplő Teca kocsmájába,
és a film néhány forgatási helyszínét is megnéztük.
Este nyolc óra tájban érkeztünk vissza Bábolnára, sok- sok élménnyel
gazdagodva.
Berkesné Szűcs Ágnes, intézményvezető
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Zenélt az arborétum
Valódi felüdülést nyújtó, nyár végi program volt augusztus
19-én a Zenélő arborétum. Az elsősorban akusztikus hangzásnak teret adó rendezvényen jazz-zenészek, a népi muzsika
képviselői és egy ifjú csellóművész szórakoztatta a közönséget.

A bejáratnál játszó jazz-zenészek már nem először jártak nálunk az
arborétumban. Ők egy folyton mozgó együttes, a tavalyi alkalommal
is egy hasonló, de más formációval léptek fel nálunk. Fiatal zenészek,
barátságból alakult a zenekaruk Flopp néven, de a jazz mellett más
műfajban is jártasak. Sokszínűségüket mutatja, hogy a Felvidékről
is csatlakoztak hozzájuk tagok. Kivétel nélkül zenei tanulmányokat
folytattak, folytatnak, így a saját hangszerük mellett a többiekén is
tudnak játszani, rengeteg munkájuk van abban, hogy ilyen fiatal
létükre ennyire színvonalas produkcióval érkeztek hozzánk.

A komolyzene is szerepet kapott az est folyamán, mely műfajt
egy fiatal csellista képviselt. A komáromi fiatal, Pethő Marcell a
már említett Flopp zenekarral is játszik, a Zenélő arborétumot
megelőző, Helytörténeti Gyűjtemény udvarán tartott zenei esten
a zongora mögött ült. Jelenleg Győrben végzi zenei tanulmányait. A közönség bátortalanabbul ült oda, hiszen a komolyzene
magában hordozza a belső elcsendesedést, ettől függetlenül
hozzá is szép számban érkeztek látogatók. Ez is azt mutatja, hogy
a komolyzenének is van létjogosultsága egy ilyen rendezvényen.
A népzenei kínálat ezúttal egy interaktív foglalkozás keretei
közé került. A Zenélő arborétumnak lehetne egy ilyen irányvonala,
hogy ne csak hallgassák a zenét az ide látogatók, hanem a kezükbe
is vehessék a hangszereket, pláne hogy gyermekek is érkeztek.
Horsa István amellett, hogy kiváló zenész, nagyon jó tanár is, az
Ördöngös Népzenetanoda alapítója. Kitűnő érzéke van ahhoz,
kinek milyen hangszert adjon a kezébe. Gardont, mint ütőhangszert mindenkinek a kezébe adta, amivel prezentálni tudta, hogy
2-3 fő részvételével már zenélni tudtak együtt. Autentikus népi
muzsikát tanítja oly módon, hogy nem igényel nála semmilyen
zenei előképzettséget, csak azt kéri a tanítványaitól, hogy elszántak
és kitartóak legyenek, tudjanak egy hangszert a saját adottságaikhoz választani, és szeressék a népi muzsikát. Kislányával érkezett,
aki a zenetanodában és a Horsa Bandában is szerepel már. Ők
a Köszönjük Magyarország program keretein belül, támogatott
forrásból kerültek a Zenélő arborétum repertoárjába.

Utolsó megmérettetés
A szakmai vizsgák után július 8-án a felnőttképzésben
részt vevő belovaglók vizsgáira is sor került városunk
lovasiskolájában.
A már több évtizede városunkban működő intézmény igazgatói
feladatait július elsejétől Jónás Melinda látja el, így a megmérettetés lebonyolítása is az ő irányításával zajlott.
Melinda a tanári gárda oszlopos tagjaként már a kezdetektől a
Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és
Kollégiumban tevékenykedik. Az iskola az élete szerves részévé
vált, a szakma és a diákok szeretete irányította az igazgatói pozíció
felé. Nagyon fontosnak tartja a szakmaiságot, a lovasoktatás, a
lovas szakmák mellett azonban szívesen nyitna más szakirányok
felé, bővítve ezzel az elérhető szakképzések repertoárját.
A belovagló vizsga során hét végzős tanuló adott számot az
elmúlt években megszerzett tudásáról. A diákok már lovász szakképesítéssel rendelkeztek, a szakképzési törvény változása miatt
azonban csak felnőttképzés keretében folytathatták tanulmányaikat. A több projektfeladatból álló megmérettetés során magas
szinten kellett számot adniuk tudásukról, hiszen tanulmányaik
elvégzése után fő feladatukká a fiatal csikók belovaglása, idomítása válik. A futószáras oktatás, a könnyű osztályú díjlovagló
program és az egy méteres akadályokkal tarkított díjugrató pálya
teljesítése után a végzősök önmaguk is értékelték teljesítményüket, tanulva hibáikból. A szakmai vizsgasorozat végül egy 90

perces interaktív írásbeli vizsga teljesítésével zárult. A végzősök
mindannyian sikeresen vették az akadályokat, oklevelük megszerzése után állásajánlatokkal körbevéve vághattak neki hivatásos
belovagló pályafutásuknak.
A lovasiskolában a vakáció beköszönte után sem állt meg az
élet, a tanulók nyári gyakorlata mellett két tábort is lebonyolítottak a nyár folyamán. A saját szervezésű bentlakásos táborban
a gyermekek megismerkedhettek a lovak körüli teendők és a
lovaglás csínjával-bínjával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
által szervezett szakmakóstoló táborban pedig a pályaválasztás
előtt álló nebulókat célozták meg, bemutatva a lovas szakmák
szépségeit és magát az intézményt.
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Egészséges életmód, mozgás,
csapatépítés, tánc, elfogadás
Pörgősen telt a nyár a városunkban működő Tiamo Moderntánc Csoport számára. A júliusban megrendezett, egy héten
át tartó II. Tiamo mentortábor során sok tánckedvelő lelkes
amatőr is belekóstolhatott a csoport munkájába.

Lajos Henriett, a csoport vezetője az „idősebb” tagok közül négy
főt választott ki mentornak, akik a táborban részt vevőkből összeállított csapataik útját egyengették a mozgalmas öt nap alatt.
Farkas Boglárka, Morvai Alexa, Mészáros Ágnes Zsófia és Fekete
Márton mentorok a táplálkozás, az egészséges életmód és a
mozgás témaköreiben zajló kvízkérdésekre, sorjátékokra és egyéb
feladatokra készítették fel a hozzájuk kerülő ifjú tanítványokat. Az
izgalmas versenyfeladatok között Rózsahegyi Franciska dietetikus hallgató, valamint Bagó Zsófia konduktor hasznos szakmai
előadásai szolgáltak pihenőül.
A 31 fővel megrendezett táborba óvodás kortól egészen 16
éves korig jelentkezhettek a gyermekek. A csoporttagokon kívül
külsős résztvevők is szép számmal akadtak, ezért a korcsoportok
sokszínűsége külön kihívást jelentett a kinevezett mentorok
számára. Végül minden csapat összekovácsolódott, melyre az
általuk közösen készített csapatinduló és az egészséges életmódról szóló kreatív plakát szolgált bizonyítékul.
A táborban főszerepet kapott ugyan a tánc, mellette azonban
számos téma és foglalkozás is előtérbe került, melyek segítségével

a gyermekek új ismereteket, készségeket sajátíthattak el. A hét
zárónapján a táborozók szüleik előtt is bemutatták a jól begyakorolt lépéseket és újonnan szerzett tudásukat.
Az idei tanév a koronavírus járvány ellenére is mozgalmasan
telt a Tiamo számára. Töretlen lelkesedésüknek köszönhetően
számos online versenyen vehettek részt, melyeken elsöprő sikereket arattak. Legutóbb a 40. Zuglói Táncfesztiválra küldték be
gondosan felépített és elkészített új koreográfiáik felvételeit,
melyeket több első, második, és néhány harmadik helyezéssel,
valamint kiemelt arany minősítéssel jutalmaztak. Tehetségüknek
köszönhetően a Fórum Ház Kupát is a számos serleg és érem
mellett magukénak tudhatják.
Augusztus 28-án ismét színpadra állhattak, hogy hazai közönség előtt, már hagyománynak számító gálaműsorukon mutassák
be az elmúlt tanévben tanultakat. A műsorban egyéni és csoportos koreográfiáknak tapsolhattak a jelenlévők A táncosok
megmutatták azokat az alkotásaikat, melyekkel versenysikereiket
érték el, de a repertoárban szerepeltek a mentortábor produkciói is. Régi és új koreográfiák is színpadra kerültek a közönség
vastapsa kíséretében. A táncosok az előző tanév lezárásaként
házi-különdíjakat is átvehettek vezetőjüktől. A csoport minden
tagját aranyéremmel jutalmazta Heni, kitűnő munkájuk és teljesítményük elismeréseként. Gazdára talált a leglelkesebb, a legsegítőkészebb, a legapróbb, a legkiemelkedőbb, a legsokszínűbb, a
legtechnikásabb, a legodaadóbb és a legjobb online táncos díja,
valamint a mosolydíj és a grimaszdíj is. Új kezdeményezésként
elindították a Tiamo vándorkupát, melyet egy évig az a táncos
birtokolhat, aki a legtöbbet tette a csapatért. A kupa első őrzője
idén Mészáros Ágnes Zsófia lett. Alapvizsgázókat is köszöntöttek.
Mászáros Ágnes Zsófia, Fekete Márton, Illés Eszter és Farbinger
Kíra sikeres vizsgájuk jutalmaként plakettben részesültek.
Mint ismeretes, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola – melynek
a Tiamo Moderntánc Csoport is része volt - az idei tanévtől már
nem folytatja tevékenységét Bábolnán. Henriett és a szülők
összefogása lehetővé tette azonban, hogy a tánccsoport külön,
egyesületi formában folytathassa munkásságát, örömet okozva
ezzel számos táncrajongó gyermeknek és szüleiknek.

Játékra hív az óvoda
Mérföldkőhöz érkeztek
városunk három éves korú
apróságai, az ősz közeledtével ugyanis számukra is
elkezdődött az ovis élet.
Az ismerkedés megkönnyítése
érdekében a hagyományokhoz
híven idén is nyílt napot tartottak
a bábolnai óvodában augusztus
26-án azoknak a szülőknek,
akiknek gyermekei először lépik
át az intézmény küszöbét.
Lipótné Horák Valéria,
a Százszorszép Óvoda és
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Bölcsőde vezetője lapunknak
elárulta, hogy az iskolába
menő nagycsopor tosok
helyett szeptembertől egy
teljes kiscsoportot indítanak.
A Kék csoportba 21 gyermek
érkezett, kiknek nagy része
már a nyílt nap során elkezdhetett megismerkedni a csoportszobával, az udvari játékokkal
és természetesen az óvónénikkel, akik nagy szeretettel
várták őket. A korábbi évekhez
hasonlóan ezúttal is volt lehetőség vegyes csoportban

történő elhelyezésre is. Az idei
évben négy szülő választotta
ezt a lehetőséget, remélve,
hogy a nagyobb testvérek
jelenléte is megkönnyíti csemetéjük óvodai mindennapokba és a közösségbe való
beilleszkedését.
Természetesen nem mindenki számára teljesen ismeretlen az óvoda világa, hiszen
az eddig bölcsődébe járó
gyermekek már jó barátként
köszönthetik régi bölcsis társaikat. A bölcsődei nevelés

elősegíti a szocializációt, a
beilleszkedést, így az óvodába
való beszoktatás folyamata is
egyszerűbbé válhat.
A nevelési év kezdetekor a
gyermekek létszáma még nem
végleges, a három éves korú,
óvodakötelessé váló gyermekek beszoktatása, valamint a
bölcsődés apróságok átszoktatása egész éven át zajlik,
így hamarosan ismét újabb
aprótalpúakat köszönthetnek
az intézményben.
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Közös örökségünk emlékére
Ünnepi szentmisét és kenyérszentelést tartott Milus Ferenc római
katolikus plébános augusztus 20-án az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén a bábolnai katolikus templomban.

Hazánk nemzeti ünnepnapja a magyar katolikus egyház fő ünnepe,
amikor Magyarország fő védőszentjére, I. István királyunk szentté
avatására is emlékezünk.
Az ünnepi szentmise elején Ferenc atya megáldotta a nemzeti színű
szalaggal átkötött két új kenyeret, majd szentbeszédben szólt a bábolnai

katolikus hívőkhöz. A jelenlévőkhöz intézett mondataiban kiemelte
István király, mint első számú vezető jelentőségét. Mint mondta, általában a vezetőre úgy gondolunk, mint erős kezű emberre, akinek küldetése és feladata van, ami óriási felelősséggel jár. Különösképpen akkor,
ha egy olyan ember az ország első számú vezetője, akinek lelkiismerete
van, akinek mindennél fontosabb Isten ügye. I. István királyt apostoli
szent királyként is szokták említeni. Plébános úr kitért a ház és haza
fogalmának közös jelentésére is, majd a Kárpát-medencei magyarság
ittlétének több, mint kétezer éves múltjáról beszélt, melynek stabilitását
a kereszténység adta és adja. Kiemelte, a történelem viharos időszakai
sem tudták eltántorítani a magyarság létét, maradását. A Szent István-i
kőszikla alapra lehet és kell is építkezni. Szólt a jövőképről is, melynek
kialakítása, végrehajtása az ifjú nemzedék feladata, de mint mondta,
minden a családokon múlik.
Milus atya ünnepi szentbeszédét a következő szavakkal zárta:
„Magyarország fő védőszentje Szent István király. Hallgassunk az ő
intelmeire, tanítására, le ne térjünk az igazság útjáról, mely az üdvösségre vezet! Kérjük Szent István királyt, s magyar szentjeinket, hogy
Isten közvetlen közelségében imádkozzanak, könyörögjenek érettünk
magyarokért, hogy itt, a Kárpát-medencében még sok ezer év múlva is
legyenek magyarok, akik magyarul élnek, gondolkodnak, cselekszenek
és imádkoznak!”
A szentmise elején megáldott új kenyeret végül megszegték és a
jelenlévő hívők egy-egy szeletével térhettek haza otthonukba.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. szeptember hónapban
Szeptember 12-én vasárnap a szentmise elmarad, mivel Budapesten lesz a
Nemzetközi Katolikus Eucharisztikus Kongresszus. Kérem a kedves híveket, hogy
személyesen, vagy televízión keresztül kapcsolódjanak be a pápai szentmisékbe..
Szeptember 19-én vasárnap

9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise.

Évközi 25. vasárnap.
Szeptember 26-án vasárnap
Évközi 26. vasárnap.
Október 3-án vasárnap

9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise.
Szentírás vasárnapja (biblia, hozsanna szentelése).
9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise.

Évközi 27. vasárnap.
Október 10-én vasárnap

9 órakor rózsafüzér ima, 9:30 órakor szentmise.

Évközi 28. vasárnap.
A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (06 70 550 9261)
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
www.btv.hu
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KOMPOSZTÁLJON, MI SEGÍTÜNK!

A HULLADÉKBÓL TÁPANYAG?
KOMPOSZTÁLÁSSAL LEHETSÉGES!
A háztartásokban és kertekben rengeteg zöldhulladék képződik,
melyek komposztálhatók, azaz lényegében – a különböző szerves
anyagok (pl. levágott fű, falevél, gallyak, növény nyesedékek,
faforgács, faapríték, stb.) – termőfölddé alakíthatók.

A komposztálás során a növények számára felvehető és hasznosítható
tápanyagokat tartalmazó, magas humusz tartalmú komposzt keletkezik,
mely javítja a talaj szerkezetét és minőségét.

Bábolna, mint fenntartható zöld város!
Bábolna Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája környezetvédelmi
szempontokat kiemelve tartalmazza a hulladékgazdálkodás fejlesztését
is, ezért Bábolna Város Önkormányzata 320 literes komposztládák kiosztásával zöld hulladék felhasználásához, helyben hasznosításához nyújt
segítséget az itt élők számára. Cél az itt élők életminőségének javítása, az
avar- és nyesedék égetésének megszüntetése, az itt keletkező zöld javak
helyben tartása, ezáltal a szállítás okozta környezetterhelés csökkentése, a
talaj javítása környezetbarát módszerrel, jó minőségű humusz „előállítása”
a háztartásban keletkező kerti és konyhai zöld javakból.
Komposztáló igénylésére díjmentesen családi házanként 2021.
augusztus 25. napjától folyamatosan - a szállítás figyelembevételével az igénylőlap kitöltésével és lakcímkártya fénymásolatával a Városháza
ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtőládába elhelyezve van lehetőség az
életvitelszerű bábolnai lakóhellyel rendelkező lakosok számára.
Az igénylőlap honlapunkon, az Önkormányzat hivatali helyiségében,
valamint hivatalos Facebook oldalunkon is megtalálható. A komposztálók kiosztása a jelentkezés sorrendjében történik, melyre több alkalommal kerül sor.
Érvényes igénylést követően átadás-átvételi elismervény aláírásával, a
jelentkezők vállalják, hogy a komposztálóedényeket a város közigazgatási területén belül, az általuk megadott címen használják, a kertjükben
és a konyhában keletkező szerves hulladékokat, „zöldjavakat” komposztálják. Előzetes bejelentés után a hatóság a komposztáló rendeltetésszerű
használatát ellenőrizheti.
A komposztláda elszállításáról és összeszereléséről az igénylőnek kell
gondoskodnia.
Legyen zöldebb a Föld! Tegyünk érte együtt!
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Navigare necesse est…
„Hajózni szükséges…”
vallottuk magunkénak
az ókori latin mondást
harminchárman
a
Mér földkő
csopor t
tagjai, amikor régi-régi
vágyunk teljesült a július
utolsó napján megejtett
(vízi) túránkon.
Sem az erre, sem a tavalyi évre
tervezett túráinkat a járványkorlátozások miatt nem tudtuk
maradéktalanul megtartani.
A valamennyiünket érintő
„felszabadulás” utáni túráink
iránti érdeklődés arra sarkallt
minket, hogy próbáljuk meg
pótolni az elmaradt túraélményeket – mégpedig egy igazi
nyári programmal.
Ezért a Szigetköz felfedezésére, vadvizek megismerésére
(nem utolsó sorban: vállizmaink megmozgatására!) a
Duna Cikolai Ágrendszerébe
szerveztük aktuális túránkat.
Ebben az esetben nem a
megtett kilométerek számítanak (hiszen egy ingó, labilis
kenuban ücsörögtünk közel
öt órát!), hanem a természet
közelsége, a vízi világ értékeinek, szépségének megismerése volt a cél. Bár az előjelzés
erre a hétvégére hidegfront
betöréssel járó zivataros/
szeles körülményeket jósolt – a
helyszínre érkezve már bátran
remélhettük, hogy kitart a vízitúrához ideális idő! Szakavatott
(rendkívül szimpatikus, humort
is kedvelő) Zoltán nevezetű
helyi vezetővel hozott össze
bennünket jó sorsunk: aki
rövid tanfolyamban részesített
minket, „szárazföldi patkányokat” a kenuba/kenuból szállás,
a megfelelő súlyelosztás, illetve
kormányozást végző csapattárs
kiválasztását illetően. A mentőmellények, az evezők, a vízhatlan müa. hordók kiosztása
után a délelőtt tíz órát nem
sokkal meghaladóan aztán
mind a kilenc hajó megindult.
Helyesebben a vízrebocsátást
követően ott kóválygott/farolt/
billegett a stég körül, mintegy
tanulva az evezők használatát,
a kormányzás fogásait, a billegés csillapítását, stb. (megjegyzem, a kb.13 km leevezése után

a visszaérkezésünk, és maga a
kikötés már simán, zökkenőmentesen, összeszokottan
történt!) Utunk során több
esetben is egymást bevárva (a
kenukkal összekapaszkodva)
hallgattuk Zoltán élvezetes
előadásait a Duna történetéről,
a holtág kialakulásáról, földrajzi
érdekességekről, az itt található élőlények: halak, kormoránok, gémek, vidrák, hódok,
nutriák életkörülményeinek
ismertetéséről. Kitért (a helyszínen jobban meg is érthettük!) az 1992. évi szlovák új
Duna meder kialakítása miatti
tragédiára, melynek eredményeként a régi Duna meder és
a teljes szigetközi holtág rendszer szinte teljesen kiszáradt! A
jelenlegi optimálishoz közelítő
állapotot a Vízügyünk által
időközben kialakított gátrendszer biztosítja – remélhetően
emberileg belátható időn túl
is! Érdekességként említette,
hogy honfoglaló őseink a
Kárpát medencébe érkezvén a
kanyargó Tisza vonala mentén
milyen bőséget találtak/
teremtettek: halban, vadban,
szarvasmarhában, kenyér,-és
takarmánygabonában - valamint minden földi jóban!
Nem tartotta szerencsésnek
a valamikori Tisza – szabályozást, nagymértékben okolható
ugyanis az Alföld (különösen
a Tisza-Duna közének) a
napjainkban tapasztalható
elsivatagosodása!
Kikötésünk után elgémberedett tagjainkat az itteni
büfében frissítők fogyasztása
közben tornáztattuk (volt, aki
ajándék kávénak is örülhetett!),
majd elbúcsúzva idegenvezetőnktől hazaindultunk.
Elmondhatjuk, hogy jól sikerült
program volt ez is!
Augusztus hónapban nagy
valószínűséggel nem szervezünk túrát (sokan szabadságra
vonulnak, családi programokat
szerveznek). Szeptemberben
viszont „Öt templom, Győrben”
témában szervezünk programot, amelyre – aki okos
ember – időben kell, hogy
jelentkezzen!
Katona László
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Közgyűlést tartott a Bábolnai Sportegyesület
Szokásos éves közgyűlését tartotta a
Bábolnai Sportegyesület július 5-én
a BSE sportpályáján.
Az összejövetelen a szakosztályok vezetői
számoltak be sportáguk elmúlt egy éves
tevékenységéről, majd Zsidi Sándor elnök
értékelte az egész éves munkát, taglalta
az egyesület pénzügyi helyzetét, illetve
kitért a jövő lehetőségeire. A közgyűlésen
részt vett dr. Horváth Klára polgármester
is, aki az egyesület legjelentősebb anyagi
támogatóját, Bábolna Város Önkormányzatát képviselte. Jelenleg öt szakosztály
működik a BSE égiszein belül: labdarúgás,
teke, kosárlabda, lovas és kézilabda.
A 2020-as évet Zsidi Sándor elnök különösen rendhagyónak nevezte. Lapunknak elmondta, a járvány szinte teljesen

felborította az egyesület életét. Tavaly
márciusban gyakorlatilag be kellett zárni
a létesítményeket, megszűntek az edzések,
az élet mintegy négy hónap elteltével
indulhatott újra, akkor is korlátozásokkal. Minden sportolónak és vezetőnek
komoly problémákkal járt ez az időszak,
a nyitás sem minden szakosztályban valósulhatott meg. A BSE vezetője kiemelte,
a járványügyi korlátozások sok mindenre
megtanították a sportvezetőket, melyek a
rendkívüli helyzetekben történő szervezőmunkára világítottak rá. A BSE mindezek ellenére jó évet zárt, a szakosztályok
közül kiemelkedtek a tekések, akik életük
legnagyobb sikerét érték el, bajnoki bronz
éremmel zártak. A kézilabda szakosztály
sajnos továbbra is edzőhiánnyal küzd, még
mindig nem találtak megfelelő trénert

ahhoz, hogy ismét bajnokságban szerepeljenek – legalábbis az utánpótlás korosztály. A labdarúgók esetében a 19 éves
korosztály szerepeltetése hiúsult meg, esetükben nem tudnak bajnoki rendszerben
szerepelni. A 14 és 16 éves korosztálynál a
Tárkánnyal történt kooperáció sikeresen
működik, a 14 éveseknél két csapatot is ki
tudnak állítani. A felnőtt labdarúgócsapatnál is játékosproblémák léptek fel a tavaszi
szezon előtt, amely a tabella alsó régiójába
juttatta az együttest.
Az egyesület anyagi helyzetéről szólva
Zsidi Sándor kiemelte Bábolna Város
Önkormányzata 14 millió forintos éves
támogatását, melyet ütemezett támogatás-lehívással kapnak. Emellett több helyi
vállalkozás is segíti a BSE működését, így az
egyesület költségvetése rendezett és stabil.

Az egyik legnagyobb cél
a közösségi élmény volt
Általános iskolás korú gyermekeket csábított mozgásra a
Bábolnai Sportegyesület égisze alatt megrendezett sporttábor.

A Csongrádi Péter edző által szervezett VI. Bábolnai Kölyöktábor
a rengeteg fociedzés és meccs mellett miniolimpiával és az erőnlétet fejlesztő gyakorlatokkal várta az ifjú labdarúgókat. „Öröm
volt nézni, hogy milyen gólokat szereztek. Rengeteget fejlődtek
az elmúlt évek és a tábor során is” – árulta el büszke edzőjük.
Idén mintegy 25, 6-12 éves korú labdarúgópalánta vett részt a
táborban, ahol hamar igazi közösséggé kovácsolódtak. Csapatszellemüket egy közös sátrazással pecsételték meg.
Az izgalmas programokban bővelkedő hét során a gyermekek
foci iránti rajongását a tikkasztó kánikula sem tudta félbeszakítani,
fáradhatatlanul rúgták a bőrt. A játék élvezete mellett a szervezők
nagy hangsúlyt fektettek a profizmusra, a kicsik Csongrádi Péter
és Zsidi Zsombor edzők mellett Karvaly Ottótól, Karvaly Mátétól
és Blitzer Brendontól leshették el a labdarúgás csínját-bínját. A

labdás, a koordinációt fejlesztő és az összjátékot előremozdító
foglalkozásoknak köszönhetően mérhető fejlődés jelentkezett
a gyermekek teljesítményében, egyéni és csapatjátékukban
egyaránt. Lelkes segítőjük, Szilágyi Ági néni az elmúlt évekhez
hasonlóan ezúttal is szívesen közreműködött.

A legmelegebb napon a labdákat félretéve a bábolnai strandon
nyerhetett felüdülést a népes csapat. Természetesen a sport
mellett helyet kaptak az ismereteket bővítő izgalmas kirándulások, melyek során a Súron található tanösvény mellett a kisbéri
Mini Magyarországot, az Ászári Skanzent és a nemrégiben megnyílt Kimba Elefántparkot is megtekinthették a gyermekek. A
hét záróakkordjaként egy fergeteges habpartyval, névre szóló
oklevelekkel és Zsidi Sándor BSE elnök jóvoltából apró meglepetéssel örvendeztették meg a nebulókat.
A szakszerű edzések és különprogramok természetesen a
jövőben is folytatódnak, így nem kizárt, hogy a jövőben bábolnai
gyermekek nyerhetik el azt a bizonyos Aranylabdát.
www.btv.hu
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Labdarúgás
– soha jobb szezonkezdést
Már javában tart a megyei első osztályú felnőtt labdarúgó bajnokság, augusztus hónapban már három fordulót bonyolítottak le.

hisz, ami már az előző bajnokság végén is megmutatkozott egy
olyan helyzetben, amikor meghatározó játékosok hiányoztak
a csapatból. Az idén a nyári igazolások kitűnően sikerültek, de
mint mondta, az újak csapatba történő beépülése időbe kerül.
Jó felé haladnak, hiszen a kupameccseket is látva mindenki ilyen
kezdésről álmodik. A Vértesszőlős ellen már az elején látszott,
hogy ki uralja a találkozót. Soha Máté 5., 9., és 23. percben szerzett mesterhármasával együttesünk nagyon hamar letaglózta a
vendégeket. Ráadásul még ebben a játékrészben Takács Kornél és
Lanczendorfen József is hozzátett egyet-egyet, így a szünetre már
jelentős hazai előnnyel mentek öltözőbe a csapatok. A második
félidőben sokkal óvatosabban játszottak legényeink, bár kisebb
nagyobb helyzetek adódtak, de az előnyt már nem sikerült
növelni. A Vértesszőlős ezen a mérkőzésen gólképtelennek bizonyult, így meglepetésre nagyarányú bábolnai győzelem született.
Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 5:0.

De mindezt megelőzte két megyei kupa mérkőzés, mely sorozatban elsőként együttesünk a Koppánymonostor gárdáját fogadta
még augusztus 1-jén, és meglepetésre 4:2 arányban győzedelmeskedtek legényeink. A második körben a Nyergesújfalu látogatott Bábolnára, velük már nem bírtak focistáink, bár nem sok
híja volt a döntetlennek. Csapatunk 4:3-as vereséget szenvedett.
Az első bajnoki fordulóra augusztus 15-én került sor, labdarúgóink a Vértesszőlős együttesét fogadták. Még mielőtt értékelnénk a találkozót, néhány mondatban érdemes taglalni az
átigazolási időszakban Bábolnára érkezett játékosokat. Tornyos
Ferenc szakosztályvezető lapunknak elmondta, nyolc labdarúgót
sikerült igazolni a négy távozó helyére. A sportvezető úgy érzi,
olyan mentalitású sportolókat tudtak idehozni, akik teljes mértékben a munkában hisznek. Kapus posztra Lébényből érkezett
a 18 éves, magas termetű Szabó Bálint, Illetve Molnár Martin
Ászárról. A védelmet erősíti Németh Zsombor, aki a komáromi
U19-es csapat játékosa volt, középpályán játszanak a Hajnal ikrek
– Krisztián és Péter -, korábban a Győrszentivánban fociztak. Papp
Bencét szintén Lébényből igazolták, aki korábban futsal válogatott kerettag is volt, Czeglédi Ádám pedig Bakonyszombathelyről
érkezett. Karvaj Máté az ETO U19-es csapatában focizott, az ETO
Akadémián nevelkedett, térdproblémái miatt volt kénytelen alacsonyabb szinten folytatni a labdarúgást. A bábolnai sportvezetők
nagy szívfájdalma, hogy alig szerepel bábolnai labdarúgó a felnőtt
csapatban. A szakosztályvezető szerint komoly problémát jelent
az U19-es csapat hiánya, ebben a korosztályban nem tudtak
önálló együttest szerepeltetni, így nincs meg a helyi utánpótlás
a felnőtt csapat számára. Tornyos Ferenc szeretné idecsábítani a
helyi fiatalokat, már akár 17 éves kortól is eljöhetnek a felnőttek
edzéseire. Csupán türelmet és alázatot kér tőlük, mert a sok befektetett energia és munka előbb-utóbb meghozza majd gyümölcsét. Józsa Péter vezetőedző is az edzéseken elvégzett munkában
18
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A második bajnoki találkozót Kecskéden vívták legényeink. Nehéz
mérkőzésre számított Józsa Péter vezetőedző, ismerve a vendéglátók korábbi eredményeit. Mint mondta, számítása beigazolódott, ugyanis korán jött vezetésünk után kicsit kiengedett
a bábolnai társaság, amit a hazaiak ki is használtak. Csapatunk
viszont tudott újítani, így idegenben is magabiztos győzelmet
arattak focistáink. WATI-Kecskéd KSK – Bábolna SE 2:4.
Augusztus utolsó vasárnapján ismét hazai mérkőzés következett,
ezúttal Nagyigmánd volt a vendég. A szomszédvár együttese az
előző bajnokságban az utolsó helyen végzett, de idén is indulhattak a megyei első osztályban. Talán sokan gondolták, hogy nem
lesz nehéz ellenfél a vendégcsapat, de gólzáporos találkozóra
senki nem számított. Már az első félidőt 3:0-s vezetéssel zárták
focistáink Papp Bence, Soha Máté és Lanczendorfen József találataival. A második játékrészben sem tudott újítani a Nagyigmánd,
fáradt, enervált játékosai sokat nem tudtak hozzátenni a mérkőzéshez. A bábolnai gólgyártást Soha Máté, Hajnal Krisztián, Karvaj
Máté és Vörös Miklós folytatták és tették gólokban gazdaggá a
találkozót. Bábolna SE – Nagyigmándi KSK 7:0.
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Teke – a bábolnai csapat a tavalyi
összeállításban ismét megpróbál bajnok lenni
Mondhatnánk, szinte semmi
nem változott a Bábolna SE
tekeszakosztályánál.

Az előző bajnokságot kis szerencsével
meg is nyerhették volna, de a bronzérem

is nagyon szépen fénylik. A befejezést
követően Skuba István szakosztályvezető
megbeszélte a csapat tagjaival a folytatást. Senki nem távozott az együttesből,
maradt a két „idegenlégiós” húzóember,
Tóth Zoltán csapatkapitány és Kovács Antal
is. Mindössze egy személyi változás történt,
az ificsapathoz visszajött Teberi Marcell, aki
az előző szezont Oroszlányban töltötte.
A nyári felkészülést Skuba István szakosztályvezető kicsit felemásnak értékelte.
Már július második felétől elkezdték az
edzésmunkát, de ebben nem mindenki
vett részt teljes mellszélességgel. Több
felkészülési mérkőzést terveztek, mint
amennyit aztán sikerült megvalósítani.
Néhány szuperligás csapat elleni barátságos találkozó elmaradt, de három edzőmérkőzést le tudtak bonyolítani. Hazai
pályán a Sárvár ellen mérkőztek, majd a
Pápa ellen két meccs is létrejött.

Tekéseink a bajnoki szezont a szuperligából kiesett Csákánydoroszló ellen
kezdik idegenben szeptember első
szombatján. Továbbra is Tóth Zoltán a csapatkapitány, aki az edzésmunka mellett
az aktuális csapatösszeállításért is felel.
Szemléletben a tavalyi hozzáállást várja
el a játékosoktól, csak sokkal szigorúbb
feltételrendszer mellett.
Még egy jelentős hírről számolhatunk
be olvasóinknak. A bábolnai Istenes
Hanna – aki jelenleg az Ipartechnika
Győr SE szuperligás csapatának versenyzője – bekerült az augusztus 21-31. között
Szlovéniában megrendezett utánpótlás
világbajnokság U18-as keretébe. Hanna
augusztus 25-én lépett pályára a lányok
sprint számában. Sajnos nem sikerült
túljutnia olasz ellenfelén, de önmagában
az a tény, hogy címeres mezében képviselhette Magyarországot egy világversenyen, már óriási büszkeség.

Küzdelem a csillagok alatt
Izgalmas kihívásra invitálta a helyi pecakedvelőket az Ölbőtavi Aranyhal Horgász Egyesület július 23-án. A megmérettetésen nem csupán a 12 órás időtartam, hanem az éjszakai
sötétség is nehezítette a horgászok tevékenységét.

A szigorú járványügyi intézkedések feloldásával az Ölbői-tó
ismét megtelhetett versenyszellemmel. A gyermekeket megcélzó, nagy népszerűségnek örvendő horgászversenyen számos
szülő és nagyszülő szurkolt a kicsiknek. A jövő pecásainak utánpótlását és a sportág népszerűségét bizonyítja, hogy a tavalyi
évben az általános iskolában szervezett szakkörre is nagy
számban jelentkeztek az aprótalpú horgászpalánták.

A hagyományos, Bábolna Város Kupájáért folyó versenyt
ezúttal a korábbiaktól eltérő módon rendezték meg. Berkes
István egyesületi elnök lapunknak elárulta, hogy a rendhagyó
módon szervezett megmérettetés kísérleti jelleggel zajlott. A
hosszabb időtartam és az éjszakai rendezés mellett a korábban
megszokott egyéni nevezés helyett páros csapatokban indulhattak a résztvevők. A szervezők izgalommal várták tapasztalataikat
és benyomásaikat. A versenyzők egyöntetűen pozitívan vélekedtek az átalakításokról, így nagy valószínűséggel a már hagyományos versenyből új hagyományt teremtenek a későbbiekben.
A verseny ismét nagy népszerűségnek örvendett, a 15 csapat
lelkesen vágott neki az éjszakának. Az időjárás viszontagságai és
a frontok sűrű váltakozása a halakra is kihatott, ciklikus mozgásuk
és kiszámíthatatlanságuk megnehezítette a horgászok dolgát,
így sajnos nem mindenki büszkélkedhetett nagy fogással. Tolnai
Ferenc és Matolcsy István párosa bizonyult a legszerencsésebbnek, 38 kilogrammos fogásukat dr. Horváth Klára polgármester Bábolna Város Kupájával jutalmazta. 4 és fél kilogrammos
fogással másodikként id. Sáhó Lajos és Várközi János állhatott a
képzeletbeli dobogóra, míg a harmadik helyezést Paksi Gábor és
Török Sándor kettőse érte el a 3,9 kilogrammos zsákmányukkal.
Az őszi időszak bizonytalansága miatt idén már nem rendez
versenyt az egyesület, azonban lelkesen készülnek a jövő évi
szezonra, bízva abban, hogy az összes, már hagyománynak
számító rangadójukat megrendezhetik.
www.btv.hu
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Gokart – Varga Ákost újabb szponzor is támogatja
Varga Ákos, Bábolna gokartversenyzője rövid pályafutása alatt különleges
tehetségről tett tanúbizonyságot.

Nem csupán a kis versenyautó vezetésében tett
rendkívüli jártasságot, de egyre inkább kidomborodnak versenyzési képességei, fizikális és
mentális erényei, melyeknek köszönhetően
sorra nyeri versenyeit, eredményei kimagaslóak.
Ákos édesapja egy újabb támogatóról
számolt be lapunknak, akinek köszönhetően
még magasabb platformra léphet az ifjú
gokartos. Immár szponzoraik közt tudhatják
Koppendorfer Tamást, így jövőre már Ákos
még magasabb kategóriában indul, felemelik
a profik közé, licenszes versenyző lesz. Amint
azt Varga Zoltántól megtudtuk, az új támogatónak köszönhetően az idei összes versenyen
indulni tudnak. Az édesapa hatalmas köszönetét fejezi ki ezúton is az új szponzornak.
De nézzük a nyarat, amely Ákos számára sűrű
versenyprogrammal telt. Július 9-én és 10-én
Kecskeméten, a Gokart Országos Bajnokságon
szerepeltek. Csapatának köszönhetően versenyzőnk kipróbálhatott egy erősebb motort,
mellyel repült a pályán. Az egész hétvégén övé
volt kategóriája leggyorsabb köre, az időmérőn
is első lett. Az elődöntőben Ákos a második
kör elején már az élre állt és ki sem engedte az
első helyet a kezéből. Magabiztosan vezetett és
óriási előnnyel elsőként ért célba. Azonban egy
pályaelhagyás miatt időbüntetéssel sújtották,
így csupán a harmadik lett. A döntő második

körében már az élre állt, és végig vezetve nyerte
a versenyt. Ezen a versenyen már utolérte az
aktív versenyzőket és az ő tempójukkal ment
végig. A szuperdöntőben az élről rajtolt, és
nagyon meglépett a mezőnytől.13 mp-cel
előzte meg a 2. helyezettet.
A következő hétvégét is Kecskeméten
töltötte apa és fia, a GTC 4. fordulóján vettek
részt. Ákos ezúttal mindent megnyert, amit
lehetett. A szombati időmérőn is megfutotta a
leggyorsabb kört, majd az elődöntőben végig
vezetve nyerte a futamot. A döntőben szintén
jó rajt után, szépen vezetve nyerte a versenyt.
Itt is az aktívak mögött ment szorosan.
Mindkét versenyen ő futotta a leggyorsabb kört, ami azt jelenti, hogy a maximális
pontszámot is ő kapta, 58 pontot. Nagyon sok
gratulációt kapott Ákos.
Egy kis szünet után augusztus 13-án és
14-én utaztak következő versenyükre Gyöngyös-Visontára, a GTC 5. bajnoki hétvégéjére.
A rettenetes meleg ellenére Ákos jól bírta a
versenykörülményeket, a szombati időmérőn
a második időt futotta, ami csupán néhány
cm-t jelentett. Az elődöntőben szoros versenyzéssel a második lett, de az elsőként célba
érkező időbüntetést kapott, így Ákosé lett az
első hely. A döntőben az első helyről indulva
remek rajt után megnyugtatónak mondható
1 mp-es előnyt kiautózva végig vezetve a
versenyt elsőként futott be. Ákos ezzel a sikerévvel zsinórban a 4. győzelmét szerezte meg.

Ezzel még mindig nem volt vége Varga
Ákos nyári versenysorozatának. Augusztus
20-a és 22-e között az ausztriai Bruckban rendezték a Gokart OB 5. fordulóját. Erre a megmérettetésre új szponzoruk, a Kopitrans Kft.
biztosított számukra egy olyan kisteherautót,
amiben az éjszakát is kényelmesen tölthették.
Ákos tavalyról emlékezett a gokart beállításaira, melynek köszönhetően a 8. helyről megnyerte az egyik futamot. Ez most is bevált, az
edzéseken a legjobb köridőket teljesítette. Az
elődöntőben rajt-cél győzelmet aratott, a 13
körös döntőben pedig szinte végig vezetve
nyerte a futamot. A szuperdöntőben – ahol 16
kört kell teljesíteni – ismét rajt-cél győzelemmel örvendeztette meg szurkolóit. Már-már
egyhangúnak tűnnek az eredmények, de
hadd idézzem Ákost: „győzni jöttünk, nem?”
A fent leírt rendkívüli eredmények alapján
döntött úgy a csapat és a család Ákossal
egyetértésben, hogy jövőre a profik közt
versenyez a bábolnai gokartos. Varga Zoltán
és Ákos ezúton is szeretné megköszönni a
támogatásokat, amit kaptak és kapni fognak.
A fenti összefoglalók Varga Zoltán, Ákos
édesapja és szerelője részletes írásos beszámolói alapján készültek. Lapunk munkatársai
nevében szeretnék gratulálni a sikerekhez a
kivételes tehetségű Varga Ákosnak és édesapjának, valamint családjának kitartó, fáradtságot nem kímélő támogatásukért.
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