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Áldott, békés karácsonyt és 
boldog új esztendőt kívánunk! 
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 Jeles alkalmat ünnepelt Bábolna, hiszen a település 
immár 18 éve viselheti a városi rangot. A jubileumi 
évfordulóról október 8-án, a Sportcsarnokban egy 
nagyszabású ünnepély keretében emlékezhettek meg 
a meghívott vendégek. A jeles eseményen a képvi-
selő-testület, az intézményvezetők és a város lakói 
mellett tiszteletét tette Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba kormány-
megbízott, Popovics György megyegyűlési elnök, dr. 
Veres Zoltán, a megyei közgyűlés jegyzője, Molnárné 
dr. Taár Izabella komáromi járási hivatalvezető, vala-
mint Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány is.

A nagykorúvá vált város tiszteletére megrendezett ceremónia 
dr. Horváth Klára polgármester köszöntőjével vette kezdetét, 
aki ünnepi gondolataiban az elmúlt két évtized kemény mun-
káját és nehézségeit felidézve vetett számot az eddig elért 
eredményekről és a jövőbeni tervekről. „18 évvel ezelőtt hideg 
ésszel, de meleg szívvel döntöttünk képviselő társaimmal 

arról, hogy elindítjuk településünk várossá nyilvánításának 
folyamatát. A józan ész azt diktálta, hogy közösségünk javára 
válik a változás. Ma már elmondhatjuk, hogy ez a várakozásunk 
nem volt hiábavaló. Ezt igazolják az elmúlt évek történései. 

Így tudtuk elérni azt, hogy Bábolnán jó legyen élni, lakni és 
dolgozni. Biztonságos, lakható és szerethető várossá váltunk. 
Sok ember közös munkájára volt szükség ehhez, hogy terveink, 
sőt álmaink megvalósulhassanak” – fogalmazott a városve-
zető, aki beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik 
Bábolna fejlődésért dolgoztak, céljaik elérésében támogatólag 
közreműködtek. 

A várossá válás folyamatát 2003-ban indította el Bábolna 
Nagyközség Önkormányzata. A rang elnyeréséhez benyújtandó, 
rendkívül nagy felkészültséget és komoly előkészületeket 
igénylő pályázatot önerőből készítettük el, így joggal lehetünk 
büszkék a cím elérése. „Egy jelentős, Bábolna életét nagymér-
tékben meghatározó személy, Dr. Burgert Róbert álma volt ez, 
mely 18 évvel ezelőtt teljesülhetett” - árulta el a polgármester. 

Az ünnepély Czunyi dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő 
beszédével folytatódott, aki mindig támogató partnerként állt 
önkormányzatunk mellett, hogy a fejlesztésekhez szükséges 
erőforrásokhoz hozzájuthasson a város. Munkájáért és támo-
gatásáért köszönet illeti. 

A város ünnepén ezúttal is kitüntetésekkel hálálták meg 
mindazon személyek és szervezetek munkáját, akik tevékeny-
ségükkel hozzájárultak Bábolna elismertségéhez. Bábolna Város 
Díszpolgára címmel köszönték meg Farkas Gábor, r. dandártá-
bornok, rendőrségi főtanácsos, Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya munkáját, aki Bábol-
nán született, lokálpatriótaként minden megkeresésükben 
partner volt, véleményeivel segítette terveik megvalósítását.  
Farkas Gábor 23 éves koráig Bábolnán élt, nyomozói kineve-
zése után Győrbe költözött. 2013-ban kezdte meg munkáját 
megyénkben, ahol rendőrfőkapitányként gondoskodik bizton-
ságunkról. 2002-ben aranygyűrű emléktárgyat kapott, 2005-ben 
pedig rendőrségi főtanácsosi címmel gazdagodott, a Magyar 
Köztársaság Elnöke pedig 2017-ben rendőr dandártábornokká 
nevezte ki, majd 2021. március 15-én Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést adományozott részére. Elmondása szerint 
soha nem szakadt el a szülőhelyétől, mindig különleges kap-
csolat fűzte Bábolnához és a megyéhez. Áldozatos munkájával 
hozzájárult városunk biztonságához, segítségével a polgárőrség 
is hatékonyabban végezheti tevékenységét. „Egy közösség 
megbecsülését fejezi ki a díszpolgári cím. Számomra ez külö-
nösen nagy értékű, mivel a szülőhelyemtől kaptam eme címet. 
Ezután is szeretettel gondolok Bábolnára, és örömmel teszek 
meg mindent a fejlődéséért” – köszönte meg az elismerést. 

Bábolnáért Emlékéremmel ismerték el Popovics György, 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökének munkáját, 
aki mindig elszántan harcolt városunkért. Popovics György 
mintegy 31 esztendeje dolgozik Bábolnáért, munkája és csa-
ládja mellett a társadalmi és közéleti munka aktív szervezője 
lett a településen. Kezdetben az önkormányzat képviselőjeként 
tevékenykedett, 1990-től a megyei közgyűlés munkájában is 
részt vett. Jelenleg a megyegyűlés elnöke. „Ez alkalmat adott 
arra, hogy tegyek a megyémért – mely számomra mindennél 
fontosabb –, valamint tegyek a városomért. Mindenkinek azon 
a helyen kell megtennie a magáét, ahol arra lehetősége van. 
Bábolnáért pedig hatványozottan küzdök” – fogalmazott a 
kitüntetett. A sportélet lelkes támogatójaként kezdeménye-
zésének köszönhetően új alapokra kerülhetett a gyermekfutball 
városunkban, sokat tett és tesz azért, hogy a fiatal reménysé-
gek támogatásokhoz és sportfelszerelésekhez juthassanak, és 

magas színvonalon sajátíthassák el a labdarúgás fortélyait. Az 
önkormányzattal és országgyűlési képviselő asszonnyal való jó 
együttműködés eredményeképpen pedig Bábolna sikeresen 
szerepelhetett az uniós pályázatokon, valamint TAO támoga-
tásokban is részesülhetett. 

Szintén Bábolnáért Emlékérmet adományoztak a T-Kopiker 
Kft. részére, akik 1999-es megalakulásuk óta szintén sokat tettek 
a település fejlődéséért. A társaság fontosnak tartja a helyi 
munkahelyek bővítését és a helyi munkavállalók alkalmazását, 
valamint a szép és rendezett, élhető környezet kialakításával 
Bábolna városképének javítását, fenntartását. Munkájuknak 
köszönhetően az idei évben megújulhatott a régi malom 
épülete és annak környezete, valamint támogatásukkal rend-
szeresen hozzájárulnak a helyi és környező rendezvényekhez, a 
tehetségek és civil szervezetek segítéséhez is. A díjat Koppen-
dorfer Tamás, a cég ügyvezető igazgatója vehette át.

Az elismerések sora ezután a mintegy 70 éves múltra visszate-
kintő Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde közösségének 
jutalmazásával folytatódott, akik Bábolna Városáért kitünte-
tésben részesülhettek. A pandémia időszakában mutatott 
helytállásuknak és elkötelezettségüknek hála az intézmény a 
járványhelyzet közepén is biztosítani tudta a helyi gyermekek 
megfelelő ellátását, nevelését, jólétét. A Lipótné Horák Valéria 
intézményvezető által vezetett kollektíva büszke arra, hogy 
egy összetartó nevelőtestületet alkotnak, egységes nevelési 
elveket és gyakorlatot követnek. Szoros kapcsolatot ápolnak a 
szülőkkel, a fenntartójukkal, valamint a helyi civil szervezetekkel 
is, kiknek támogatását hálásan fogadják. 

Szintén Bábolna Városáért címet tudhat magáénak a Tiamo 
Moderntánccsoport, kiknek tevékenységét az 1997-es indulás 
óta végigkíséri vezetőjük, Lajos Henriett. Az elmúlt 12 évben 
egy generáció nőtt fel Heni keze alatt. ”Törekedtem arra, hogy 
egy közösséget tudjak létrehozni, melynek magját a tánc szere-
tete és tisztelete adja, de emellett egy igazi közösséget tudtunk 
kialakítani. A táncosoknak szervezett programok mellett nagyon 
sok programot szervezünk a külsősöknek, valamint a csalá-
doknak is. Nagyon összetartóak vagyunk. Ez az elfogadásról 
szól, és arról, hogy bárki tartozhat hozzánk. Valahova tartozni 
pedig nagyon jó dolog” - jellemezte csoportját Heni. Az együtt 
megélt számtalan siker nem csupán a tánccsoportot, hanem 
Bábolnát is országosan ismertté tette. Az idei évtől a Ritmus 
Alapfokú Iskola berkeiből kiválva saját egyesületként folytatják 
tevékenységüket, közösen kitűzve céljaikat és terveiket. 

Az ünnepi rendezvény lezárásaként a Bagossy Brothers 
Company mintegy másfél órás koncertjét élvezhették a jelen-
lévők. A biztonsági és járványvédelmi intézkedések miatt jelen-
leg csupán korlátozott számú nézőközönséget fogadhattak, 
azonban a jövőben remélhetőleg ismét élőben hallgathatja 
városunk lakossága az erdélyi testvérpár által alapított formáció 
fülbemászó, pop-rock stílusú dalait. 

A mintegy 3600 fős lakosságszámú városunk tarsolyában 
még rengeteg megvalósítandó lehetőség rejlik, a sok zöld-
felület, az autópálya és a közeli nagyvárosok elérhetősége, a 
szabadidős tevékenységek széles kínálata mellett a helyiek 
összetartó közössége is hozzájárul ahhoz, hogy Bábolna ma 
egy biztonságos, jól élhető és rendezett településsé vált, mely 
–Polgármester Asszony szavaival élve- rendelkezik a városi 
létforma biztosította előnyökkel, és a vidéki életmód kínálta 
lehetőségekkel egyaránt. 

„Csak akkor születtek nagy dolgok, 
ha bátrak voltak, akik mertek…” 

– városunk felnőtt korba lépett 
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Önkormányzati híradó
(október 28-i testületi ülés)

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Az 1956-os forradalomra emlékeztek az egybegyűltek 
október 22-én az önkormányzat által szervezett ünnep-
ségen Bábolna ’56-os emlékművénél. 

Dr. Horváth Klára polgármester ünnepi beszédét követően 
Józsy László Levente előadásában hangzott el Juhászné Bérces 
Anikó Eltaposott dicsőség című verse. Az emlékműnél helyi 
cégek, pártok, szervezetek helyezték el koszorúikat, végül a régi 
temetőben felállított kopjafánál is lerótták tiszteletüket az ünnepi 
alkalom résztvevői.

Polgármester asszony ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy 
csak az az esemény sűrűsödik történelemmé, amelyik kiállja az 
idő próbáját. Az, amelyik évtizedek múltán is elgondolkodtat, 
foglalkoztat, lázban tart. Az, amelyik igazsága évtizedek múltán 
sem halványul el, és nem válik jelentéktelenné számunkra. Ilyen 
értelemben mindannyian, a jelenben élők felelősek vagyunk a 
múltunkért. Mert csak a jelentőségteli múltra emlékezünk, de csak 
az emlékezetben tartott múlt telik el jelentőséggel. Bő hatvan 
esztendő távlatából elmondhatjuk, hogy az 1956-os magyar for-
radalom és szabadságharc kiállta az idők próbáját. Mindszenty 

József jelmondata akár a forradalom és szabadságharc jelmon-
data is lehetne: „Legyőzetve győz”.

Dr. Horváth Klára ezután beszélt Mindszenty József életéről, 
munkásságáról. Megalkuvást nem tűrő ember volt. Már a második 
világháború alatt – még veszprémi püspökként – nyilvánosan 
vállalta békepárti nézeteit; Szálasi Ferenc rémuralma alatt sem 
hunyászkodott meg: elutasította a zsidókkal való embertelen 
bánásmódot, és nem volt hajlandó hálaadó misét celebrálni a 
hungarista vezetés üdvére. Sorsát az 1956-os forradalom és sza-
badságharc vérbe fojtása után sem kerülte el. Mert – bár a harcok-
ban nem vett részt, és híres rádió-szózatában is csak a megbéké-
lésre, a bosszú elkerülésére, a Szovjetunióval való megegyezésre 
buzdított –, mégis, „főbűnösként” 1956-ért őt tették felelőssé. 
Mindszenty József végül ötven évvel ezelőtt, 1971-ben elhagy-
hatta az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségét, 
ahol 1956. november 4-én kapott menedéket. Először Rómába 
utazott, majd Bécsben lelt otthonra. Kegyelmet nem kért cserébe, 
szabadságáért ekkor sem hunyászkodott meg. Nemzetéhez való 
hűségét jelzi, hogy soha nem mondott le az érseki hivataláról és 
a Magyarország prímása címről. Hazájának elhagyása haláláig 
bántotta a lelkiismeretét, ahogy az államtitkár Casaroli bíborosnak 
mondta: „Magyarországon kellett volna meghalnom.”

A polgármester beszédét a következő sorokkal zárta. Mindszenty 
József jelleme, példája méltó jelképe a magyar forradalomnak és 
szabadságharcnak. És nem csupán a már említett – „Legyőzetve 
győz” – jelmondata miatt. Hanem legfőképpen azért, mert sze-
mélyében 1956 legfontosabb tulajdonsága, legfőbb jellemzője 
öltött testet. Az a magatartás, amelynek köszönhetően az anarchia 
helyett a rend, a félelem helyett a nyugalom, a törvénytelenség 
állapota helyett a törvények tisztelete állt helyre. Nemzeti ünne-
pünkön, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlék-
napján emlékezzünk erre az igazságra, és emlékezzünk az Igazakra.

Bábolna Város Képviselő-testülete 
2021. október 28-án munkaterv sze-
rinti, nyilvános, valamint zárt ülésén 
ismét fontos kérdéseket tárgyalt. A 6 
fővel határozatképes Testület mellett 
a Hivatal dolgozói, intézményvezetők, 
valamint a napirendi pontoknál meghí-
vott vendégek is megjelentek az ülésen. 

Az első napirendi pontban beszámoltak 
a két ülés közötti eseményekről, valamint 
a lejárt idejű határozatokról. E pontnál 
ismertették a Szociális és Oktatási Bizott-
ság, valamint a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság által hozott, napirendi 
pontokat nem érintő döntéseket is. Szó 
esett a Bábolnai Általános Iskola felvételi 
körzetének megállapításáról, valamint 
védőoltás programról. Támogató döntés 
született csomagautomata elhelyezésről is, 
mellyel a város lakói számára lehetőséget 
biztosíthatnak az interneten rendelt áruk 
gyors és megbízható átvételére. Szintén 
támogatásra lelt a Kisalföldi ASZC Pett-
kó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola 
és Kollégium kérelme, így a szalagavató 
ünnepségük helyszíne ezúttal is városunk 
Sportcsarnoka lesz. Ezen túlmenően a Tata-
bányai Járási Ügyészség megkeresésére az 
Ölbői útra sebességkorlátozó tábla kihe-
lyezését támogatta a Képviselő-testület.

A folytatásban az egészségügyi alapellá-
tás beszámolói következtek, mely keretében 
dr. Tóth Beáta és dr. Fatán István háziorvo-
sok, dr. Kiss Katalin gyermekorvos, dr. Vámos 
Gábor és dr. Szathmáry Ákos fogszakorvo-
sok, Zsömbölygei Erzsébet védőnő, Lőrikné 
Nemes Mária szakgyógyszerész, továbbá 
dr. Gyurics János, a Háziorvosok Ügyelete 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője, 
a Bábolnai Mentőállomás, valamint a dr. 
Bacsárdi József jegyző fogorvosi ügyeletről 
készített beszámolói kerültek elfogadásra. 
Az írásos beszámolók mellett többségük 
a Bizottságok, valamint a Testület előtt 
szóban is kiegészítette a 2020-as évben 
zajló tevékenységről szóló tájékoztatást. 

A harmadik napirendi pont során Szedla-
csekné Buza Ildikó jóvoltából a Magyar Vörös-
kereszt Helyi Alapszervezetének beszámolóját 
hallgathatta meg a grémium. Szó esett a véra-
dások és az utánpótlás kérdéseiről, hangsúlyt 
helyezve az akár életet is menthető véradások 
szükségességére és fontosságára. 

Ezután a szociális tűzifáról szóló rendelet 
elfogadására került sor, valamint a Szerve-
zési és Működési Szabályzat friss technikai 
szabályokkal való bővülése került terítékre. 

A folytatásban a Százszorszép Óvoda és 
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását 
vitatták meg. A Magyar Államkincstár által 
kért módosítások megszületésével lehető-
ség nyílik -a meghatározott feltételek fenn-
állása esetén- a bölcsődei férőhelyek 12 főről 
14 főre történő bővítésére, ezért természete-
sen támogatásra lelt eme napirendi pont is. 
A nyilvános ülést követően zárt ülés kere-
tében hoztak döntést az energiaközösség 
létrehozására irányuló pályázatról, melynek 
benyújtására november 15-ig volt lehetősé-
gük. Terveik szerint a Bábolna Városgazda 
Kft-vel és a helyi gazdálkodó szervezetekkel 
közösen valósítanák meg ezt a pályázatot, 
mellyel a klímavédelemhez és a fenntart-
ható fejlődéshez is hozzájárulhatnak. 

A tanácskozás további részében elhang-
zott a fürdőberuházással és a K53-as kút 
helyreállításával kapcsolatos beszámoló, 
mely lehetőséget adott arra, hogy reményeik 
szerint december első napjaiban gyógy- és 
melegvizes medencékkel várja látogatóit a 
Bábolna Strand- és Termálfürdő. Ezután helyi 
cégek ingatlanvásárlási kérelmei, valamint 
települési kiemelt projektté történő nyilvání-
tásai kerültek terítékre. A Testület hozzájáru-
lásával az IKR Agrár Kft. mintegy két hektáros 
terület megvásárlásával kap lehetőséget új 
székhelye megépítésére, valamint a Bábolna 
Sped és Bábolna Bio mögötti, illetve az 
Osihoz vezető út melletti terület adhat hely-
színt egy új logisztikai központnak és további 
fejlesztési céloknak. 

A zárt ülés utolsó napirendi pontjában 
az intézményi dolgozók jutalmazásáról 
való döntésre került sor, melynek ered-
ményeként december hónapban a SZÉP 
kártyára történő utalással köszöni meg 
az Önkormányzat az egész évben végzett 
áldozatos, a település megfelelő működé-
sét elősegítő munkájukat. 

A következő tanácskozásra november 
25-én került volna sor, ám dr. Horváth Klára 
polgármester megbetegedése és karan-
ténba helyezése miatt a Képviselő-testület 
ülését későbbi időpontra halasztották. Előtte, 
november 22-én a két bizottság tagjai már 
megtárgyalták az aktuális kérdéseket, de a 
Képviselő-testület döntéseire még várni kell.

Hasonlóképpen elmaradt a november 
24-re tervezett közmeghallgatás is, ahol 
a polgármester a lakosságot tájékoztatta 
volna az év eseményeiről, aktuális kérdések-
ről, illetve a jövő terveiről. Ennek időpontját 
is később, a különböző internetes felülete-
ken tudjuk majd közölni.

172 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án 13 magyar honvédtisz-
tet végeztek ki Aradon a szabadságharc leverését követően. 

Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a 
nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett 

tizenhárom tisztet tartja számon: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, 
Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, 
Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, 
Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár 
Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halá-
lának napja a forradalom és szabadságharc leverésének szim-
bóluma lett. 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon 
még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 
22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek 
parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 
1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy 
Ferenc fiát, és 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem 
tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén 
az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert 
a börtönben megtébolyodott. 

A nemzeti gyásznapon az általános iskolában diákok közremű-
ködésével tartottak megemlékezést.

Városi megemlékezés az ’56-os 
forradalom 65. évfordulóján

Járóbeteg szakellátások 
– a Kardirex felmondta 
a szerződést
Utolsó napirendi pontként a bábolnai 
járóbeteg szakellátás kapcsán a Kar-
direx Egészségügyi Központ Bábolna 
Kft. beszámolóját tárgyalta a Képvise-
lő-testület. A napirendi pontnál tiszte-
letét tette dr. Vasas István főigazgató 
főorvos, valamint dr. Nagy Lehel Csaba 
igazgató főorvos is, akik a nyilvános 
ülésen is tájékoztatták a testületet, 
valamint a város lakosságát a jövőre 
vonatkozó döntésükről, mely szerint 
a hosszú évek óta fennálló együttmű-
ködést 2021. október 21-én kelt leve-
lükben felmondták. Elhatározásukhoz 
a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, 
a lecsökkent orvosi létszám, a magas 
orvosi fizetések, valamint a csökkent 
beteglétszám vezetett. A szakellátást 
2022. január 31-ével, három hónapos 
felmondási határidővel kívánják meg-
szüntetni Bábolnán. 

Döntésük sok fontos kérdést vetett fel, 
melyek tisztázására a Képviselő-testület 
nagy gondot fordított. Ennek kereté-
ben szó esett a dolgozók átvételéről, a 
szakellátások jövőbeni igénybe vételi 
lehetőségeiről, illetve egyéb finanszíro-
zási kérdésekről. A megbeszélés alapján 
a bábolnai szakellátás munkavállalói – a 
takarítónők kivételével, kiknek foglal-
koztatásáról később, az egészségügyi 
alapellátással és a gyógyszertárral 
történő megállapodás alapján hoz 
döntést a grémium - a győri székhelyen 
továbbra is segíteni fogják a betegek 
ellátását. Emellett az önkormányzat 
további tárgyalásokra készül annak 
érdekében, hogy a város lakói a Kardirex 
Győrnél továbbra is igénybe vehessék – 
esetlegesen - a járóbeteg szakellátást. 
Természetesen foglalkoznak a laborel-
látás további fenntartási kérdéseivel 
is. A novemberi testületi ülésen ismét 
napirendre kerülnek e fontos területek, 
Bábolna Város Önkormányzata mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a 
bábolnai lakosok ellátása a jövőben is 
magas színvonalon biztosított legyen. 
Újabb szolgáltatókkal is tárgyalásokat 
kezdeményez a szakellátások helyben 
történő biztosítása érdekében.
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Ahogy azt olvasóink az országos 
és regionális újságokból, televíziós 
híradásokból nap mint nap tapasz-
talhatják, a koronavírus okozta 
járványhelyzet negyedik hulláma 
Magyarországon is komoly nehéz-
ségeket okoz, a megbetegedések 
száma ismét rekordokat dönt. 

A november végén és december elején 
lebonyolított oltási kampány hosszú távon 
nyilván elősegíti a betegség terjedésé-
nek csökkenését. A kétszer és háromszor 
beoltottak körében a betegség lefolyása 
enyhébb, a tapasztalatok alapján ezáltal 
elkerülhetőek a súlyosabb szövődmények, 
a kórházi ápolás, a tüdő károsodása, a halá-
lozás. A hivatalos tájékoztatás szerint az első 
két oltást követő néhány hónapban a vizs-
gálatok szerint jelentősen csökken a védett-
ség, ezt azonban a megerősítő harmadik 
oltással ismét körülbelül 90 százalékra lehet 
emelni. A kórházba kerülés esélye négyszer 
nagyobb az oltatlanoknál, az intenzív osz-
tályra kerülés esélye pedig tízszeres.

Lapunk hasábjain nem vállalkozunk 
aktuális adatok közlésére, hiszen azok 
a megjelenés időpontjára már egészen 
más képet mutathatnak, helyi adatok 
beszerzése pedig gyakorlatilag lehe-
tetlen. Bábolnán is sok a koronavírusos 
beteg, egyelőre halálesetről nem tudunk. 
Arról azonban tudomásunk van, hogy a 
bábolnai óvodában november elején egy 
gyermek koronavírusos volt. Köszönhe-
tően az intézmény szigorú szabályainak, 
még időben megtették a kellő és haté-
kony intézkedéseket, melynek nyomán 
egy csoportot időlegesen bezártak, így a 
gyermekek és pedagógusok körében nem 
terjedt el a vírus. Az általános iskolában is 
szigorú beléptetési rend lépett életbe, a 
diákok hőmérsékletét mérik érkezéskor, 
szülők, látogatók nem léphetnek az épü-
letbe. Akinek mégis halaszthatatlan dolga 
akad az intézményben, az ő testhőmér-
sékletét is ellenőrzik, illetve a belépés és 
távozás időpontját is rögzítik. Tudomásunk 
szerint egyelőre jelenléti oktatás zajlik, 
koronavírusos megbetegedésekről nincs 
tudomásunk.

Amint azt az önkormányzat a közvéle-
mény tudomására hozta, dr. Horváth Klára 
polgármester is koronavírusos lett, így 
karanténba került, otthonában gyógyult. 
A betegség lefolyása szerencsére enyhébb 
tünetekkel járt a városvezetőnél, de a 
november 24-re tervezett közmeghallga-
tást és a november 25-i képviselő-testületi 
ülést elhalasztották. 

További decemberi hagyományos 
bábolnai rendezvények maradnak el 
a járványhelyzet miatt. Az óvodai és 
iskolai karácsonyi rendezvényeket zárt 
körben tartják meg, a sportolók kará-
csonyi fogadása sem kerül megrende-
zésre. Városunk karácsonyi ünnepi 
összejövetele is elmarad, hasonlókép-
pen a nyugdíjasok szilveszteri mulatsá-
gára sem kerül sor. 

A koronavírus okozta megbetegedés 
leggyakoribb tünetei:

• láz
• száraz köhögés
• légszomj
• izomfájdalom
• fáradékonyság, levertség
• orrdugulás, orrfolyás
• torokfájás
• hasmenés
• íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy 

elvesztése.
A tünetek jelentkezhetnek együtt vagy 
önállóan is.

Mit tegyen, ha a fenti 
tüneteket észleli magán?
Kérjük, hogy maradjon otthon,  ne 
menjen közösségbe, amíg a tünetei el 
nem múlnak! Fontos tudni, hogy a vírust a 
fenti tünetek idején terjesztheti  leginkább.
Háziorvosát ne személyesen keresse, 
hanem telefonon hívja fel! Ha a háziorvos 
telefonos kikérdezése alapján felmerül a 
koronavírus fertőzés gyanúja, akkor tesztet 
rendel el.
Enyhe tünetek esetén nem igényel kórházi 
kezelést, otthonában is gyógyulhat. Az ott-
honukban gyógyuló enyhe és középsúlyos 

tüneteket mutató koronavírusos betegek 
kezelésére a háziorvos felírhatja receptre 
az ingyenesen kiváltható a Favipiravir 
gyógyszert, amely megakadályozza a 
tünetek súlyosabbra fordulását.
Ha a tünetek súlyosabbakra fordul-
nak  (pl.  nem múlik a láz, nehézlégzés, 
légszomj, tüdőgyulladás), akkor kórházi 
kezelésre van szükség.
A koronavírus-fertőzést követően hosszan 
elnyúló betegség is lehetséges. Ezért azok, 
akik olyan tüneteket észlelnek magukon, 
amiknek már tulajdonképpen a fertőzést 
követően el kellett volna múlniuk, de 
mégis fennállnak, ezek jellemzően fára-
dékonyság, izomgyengeség, ízületi fáj-
dalmak, alvászavarok, légzési nehézségek, 
esetleg szív-, tüdőproblémák, forduljanak 
a post-COVID ambulanciákhoz, ahova 
a háziorvos ad beutalót. A post-COVID 
ambulanciákban megtörténhet a teljes 
kivizsgálás, és segítenek abban, hogy a fer-
tőzést követő tüneteket is meggyógyítsák.
Ne feledje, hogy leghatékonyabb fegyver 
a vírus ellen a védőoltás!  Már egy oltás is 
jelentősen növeli a védettséget a betegség 
súlyos lefolyása ellen. Magyarországon az 
oltás ingyenes és önkéntes, regisztrálni 
a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet.
Vigyázzanak magukra, 
vigyázzunk egymásra!

Mindazok, akik már kigyógyultak 
az igazoltan koronavírus okozta 
betegségből sokat tehetnek a 
súlyos betegek gyógyításáért.
A koronavírus-fertőzésnek sajnos még 
nincs teljesen hatékony gyógymódja, ezért 
az egész világon, így hazánkban is sokan 
életveszélyes állapotban vannak. Számukra 
jelenthet segítséget a vérplazma-terápia. 
Ehhez arra van szükség, hogy a gyógyult 
beteg a véradáshoz nagyon hasonló eljá-
rásban vérplazmát adjon, ami azt jelenti, 
hogy a véréből csak plazmafolyadék kerül 
levételre. Ez nem jelent veszélyt a szerve-
zet számára, hiszen a vérplazma néhány 
napon belül újratermelődik.   Ennek az 
ellenanyagokat tartalmazó plazmának a 
felhasználásával történik a súlyos állapot-
ban lévő betegek kezelése.

Hagyományos babazsúrra várta a városvezetés a pol-
gármesteri hivatal dísztermébe november 3-án azokat a 
babákat és szüleiket, akik az év harmadik negyedévében 
születtek Bábolnán. 

Dr. Horváth Klára polgármester fogadta és köszöntötte a megje-
lent szülőket és gyerekeket. Az alkalmon megjelent Zsömbölygei 
Erzsébet védőnő is, aki a mindennapok során felügyeli a még álla-
potos kismamák és magzataik egészségét, majd a megszületett 
csecsemők fejlődéséhez nyújt hasznos tanácsokat. 

2021. július, augusztus és szeptember havában nyolc baba 
született – 5 lány és 3 fiú –, akik közül hatan érkeztek az ese-
ményre. Dr. Horváth Klára minden anyukának egy-egy szál virágot 
és minden apukának egy-egy babacsomagot adott át, valamint 

kérte a szülőket, hogy gyermekeiknek nyissanak egy Start számlát, 
melyre negyvenezer forintot utal majd át az önkormányzat.

Július, augusztus és szeptember 
hónapokban született kisbabák:
Szuknai Gabriella 2021. augusztus 3-án született 
Szuknai Mária és Soós Tibor gyermekeként.
Ruskó Annabella 2021. augusztus 4-én látta meg a napvilágot, 
édesanyja Ruskóné Vörös Beatrix, édesapja Ruskó József.
Vincze Gréta 2021. augusztus 6-án született, Vinczéné 
Igaz Krisztina és Vincze Dávid kisbabája. 
Terdik Blanka 2021. augusztus 13-án született Ter-
dik-Bors Bianka és Terdik Ferenc Ákos gyermekeként.
Tóth Endre 2021. augusztus 18-án érke-
zett, Tóth Fruzsina és Tóth Ádám kisfia.
Kovács Borka 2021. augusztus 25-én született, 
Dombi Noémi és Kovács László kislánya. 
Ratimorszky- Kiss Botond 2021. szeptember 7-én született, 
Ratimorszky-Kiss Zsófia és Ratimorszky József Viktor kisfia.
Takács Zénó 2021. szeptember 15-én született 
Takács Mónika és Takács Ferenc gyermekeként.
A város vezetője örül a település gyarapodásának, hiszen ebben 
az évben – a harmadik negyedévet is ideértve – 28 kisbaba szü-
letett, és a védőnő tájékoztatása szerint december 31-ig még egy 
baba születése várható.

A szociális szférában dolgozókat ünnepelte a város önkor-
mányzata november 11-én a segítők napja alkalmából. 
Dr. Horváth Klára polgármester az Ötösfogat étteremben 
köszöntötte a Vöröskereszt helyi szervezetének aktivistáit, 
és a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ munkatársait.

A szervezet aktivistái és az intézmény munkatársai mellett meg-
jelentek a Képviselő-testület tagjai is. Köszöntő beszédében dr. 
Horváth Klára megköszönte az ő jelenlétüket is, hiszen a fokozódó 
vírushelyzet miatt el is maradhatott volna az esemény – ahogyan 
történt a tavalyi évben is. Mindennapi munkájuk során a megje-
lent segítők azok, akik a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve, 
hiszen ők tartanak közvetlen kapcsolatot embertársainkkal. 

Polgármester asszony elmondta, hogy a civil szervezet és az 
intézmény munkája nélkül a szociális ágazat jóval hiányosabb 
lenne. A megjelentek munkájuk és életük során rengeteget tesznek 
azért, hogy az egészség megőrzés és a szociális ellátás megfelelő 
legyen, és kellő ismeretanyaggal szolgáljon a lakosoknak. Ezért is 
működik olyan rendkívül jól nálunk a szociális háló. Emellett pedig 
sok olyan szolgáltatást nyújtanak az elesetteknek, rászorulóknak, 
mindazoknak, akik igénybe veszik, amellyel még inkább kiemelked-
nek a szociális szférában. Nem csak a környék településeivel össze-
hasonlítva példaértékű a munkájuk, de más megyékkel összevetve 
is kiemelkedő munkát végeznek. Ez köszönhető annak is, hogy nem 
csak a városban, hanem a külső településrészeken is ugyanolyan 
gonddal és figyelemmel fordulnak a lakosok felé.

A Vöröskereszt helyi szervezetének aktivistái is példaértékű munkát 
végeznek. Bár egy-egy véradást követően picit elszontyolodnak, mert 
egyre kevesebben érkeznek vért adni. Azonban azt nem szabad elfe-
lejteni, hogy az ezt megelőző 10-15 év teljesen más volt. A mostani 
bizonytalan, rohanó világunkban élni és fenntartani magunkat sokkal 
nehezebb, és az emberek is elidegenedtek egymástól. Ma már nem 
az az elsődleges gondolatunk, hogy akár egy véradással segítsük 
egymást. Viszont így is kiemelkedő munkát végeznek.

A polgármester köszönő szavait követően az est libavacsorával 
és kötetlen beszélgetéssel folytatódott.

Járványhelyzet  
– már a negyedik hullám szedi áldozatait

Babazsúron köszöntötték a harmadik 
negyedévben születetteket 

Szociális segítők napján
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Immár 26. éve cseperednek tehetséges táncosok a Cse-
peredők néptánccsoport szárnyai alatt. A tavalyi, 25. 
évfordulóra tervezett gálaműsort ugyan a járványhely-
zet miatt nem tudták megtartani, azonban idén október 
16-án a Szabadidőközpontban megrendezett gálaestjü-
kön ismét színpadra állhattak.

Bors Erika és Török Sándor kezei között generációk sora nőhetett 
fel a népi muzsika és tánc szeretetének hódolva. Erika annak idején 
lelkesen vágott bele a tánccsoport megalakításába, azonban nem 
gondolta, hogy rövid idő alatt ekkora népszerűségre tesznek szert. 
„Szerettük csinálni, és nem akartuk abbahagyni” - emlékezett 
vissza Erika. Három évvel később, 1998-ban Sándor is csatlako-
zott a csoporthoz, aki néptánctanári végzettségével a szakmai 
színvonalat mélyítette. 

A gálaest megnyitóján elhangzott köszöntőben nem lehetett kife-
jezni azt a sok-sok élményt, melyet az elmúlt 26 év során átéltek 
a Cseperedők. A számtalan próba és színpadi produkció mellett 
bejárták fél Európát, valamint Ázsiába is eljutottak. „Egyszer egy 
éjszaka egy benzinkúton is tartottunk rögtönzött előadást. Azóta is 
emlegetjük” – idézte fel Erika egy felejthetetlen külhoni élményüket. 
A bemutatott koreográfiákban Erdélytől a Felvidéken és Délvidéken 
át a magyar tájegységek táncai is helyet kaptak. Tudásuk széleskörű, 
nagyon sokféle táncot ismernek, a repertoár azonban nem teljes, 
hiszen a számtalan tájegység és település táncfajtáinak megtanulá-
sához elmondásuk szerint legalább egy emberöltő szükségeltetik. 

Az egykori csapat gyermekei közül sokan még ma is – felnőtt-
ként, családanyaként, családapaként - aktívan részt vesznek a 
Cseperedők életében. Erika és Sándor végtelen szeretettel végzett 
munkájának ékes bizonyítéka és legnagyobb öröme, hogy sikerült 

továbbadniuk a néptánc szeretetét, hiszen hajdani apró tánco-
saik közül soknak már a gyermeke is csatlakozott a csoporthoz. 
A „legendák” külön műsorszámot is kaptak, mely során a már 
aktívan nem táncoló, de a jeles alkalom miatt visszatérő csoport-
tagok is színpadra léptek.

„Felneveltünk egy nemzedéket. Nagyon büszkék vagyunk, mert 
a saját gyerekeinkből lettek a tánccsoport oktatói, mely fantasz-
tikus dolog… A nálunk táncoló kisgyermekekből felnőtt férfiak 
és nők lettek. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy második anyu-
káik és apukáik voltunk, hiszen sok időt töltöttünk együtt, láttuk 
felnőni őket és a magunk módján próbáltuk egyengetni az útjukat 
mi is” – utaltak a vezetők arra, hogy ma a néptánc oktatását és 
szeretetének továbbadását az egykori apró cseperedők végzik.  
Erika és Sándor két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy átadják a 
stafétát egykori tanítványaiknak, és ezentúl a háttérből egyen-
getik a Cseperedők útját. Szakmai kérdésekben természetesen 
bármikor a fiatalok rendelkezésére állnak, és bíznak abban, hogy 
24 év múlva ismét együtt ünnepelhetnek. Életművük biztos 
kezekbe került, hiszen Tóth Georgina, Török Márton és Trescsik 
Hanna vezetésével hasonlóképp töretlen lelkesedéssel és szere-
tettel folytatódik az egyesület munkája. 

Gina és Marci a középső csoportosok oktatását végzi, míg Hanna 
az apróságoknak adja át tudását. A nagyokat közösen oktatják, a 
gálaműsorra készült koreográfiákat is együtt dolgozták ki. Elkép-
zeléseiket kicsik és nagyok esetében is a csoport fejlettségének 
és tudásának megfelelően gondolják át és valósítják meg, így 
valóban élménytelivé válik a tánc. Munkájuk során az Erika és 
Sándor által kapott alapokat szeretnék tovább vinni, újdonságo-
kat is beleszőve. Terveikhez szeretettel várják mindazokat, akik 
kedvet kapnak autentikus táncaink elsajátításához. 

November 11-én, számos vendég részt vételével került sor az 
az Ács-Bábolna Rendőrőrs felújított épületének átadására. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság és Ács Város Önkormányzata 
hathatós együttműködésének köszönhetően a közel 52 millió 
forint összegű felújítás 2 ütemben valósult meg. Ennek eredmé-
nyeképpen a rendőrőrs 11 fős állománya a korábbinál sokkal 
komfortosabb körülmények között végezheti munkáját, kulturált 
ügyintézési lehetőséget biztosítva a rendőrőrs illetékességi terü-
letéhez tartozó öt település lakosainak.

Az átadón jelen volt Kovács István rendőr vezérőrnagy, az 
Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-he-
lyettese, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, 
Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, dr. Horváth Klára Bábolna 
és dr. Szentirmai István Ács város polgármestere.

Kovács István rendőr vezérőrnagy beszédében kiemelte a ren-
dőrség és a helyi önkormányzat eredményes együttműködését, 

melynek nyomán az egykori orvosi rendelő épülete az átépítés 
nyomán ma már rendőrőrsnek adhat otthont. „A 2020-as évben, a 
felújítás első szakaszában a rendőrőrs alsó szintjének felújítása, az 
irodák kialakítása, gépészeti felújítása, burkolása és festése valósult 
meg. A második szakaszban készült el az épület teljes homlokzata, 
szigetelése, az ereszek felújítása, valamint a kazánház is elbontásra 
került” – ismertette az elvégzett munkálatok menetét. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is az együtt-
működés fontosságára mutatott rá, mely a térség közbiztonsá-
gának szolgálatában jött létre. A település földrajzi fekvése miatt 
az ácsi és komáromi rendőrök is nehezített munkát végeznek, 
hiszen az autópálya közelsége számos beavatkozásra ad okot 
és lehetőséget. Ezért szükségessé vált a tevékenység bővítése. 

Farkas Gábor rendőr dandártábornok hangsúlyozta, hogy a 
projektnek köszönhetően a rendőrőrsön szolgálatot teljesítő 11 
rendőr a jövőben korszerűbb épületben teljesíthet szolgálatot. 

Az ünnepi beszédeket követően Farkas Gábor átadta az épület 
kulcsát az őrs parancsnokának, majd a díszvendégek átvágták 
az objektum átadását jelképező nemzeti színű szalagot, végül a 
jelenlévők megtekintették az épületet.

Racsné Galambos Gréta rendőr százados, megbízott rendőrségi 
szóvivő lapunknak elmondta, hogy az átadót követően másnaptól 
kollégái már birtokba is vehették az épületet. Az őrsparancsnok és 
kollégái minden nap a rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 
települések lakosainak rendelkezésére állnak, hogy az eddig a 
kapitányságokon intézhető ügyekben nyújtsanak segítséget. 
Tevékenységeik emellett széleskörűek, hiszen közterületi, járőri fel-
adatokat, valamint bűn- és balesetmegelőzési feladatokat is ellát-
nak. A helyben történő ügyintézés mellett jelenlétük a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét is pozitívan befolyásolja, és remélik, 
hogy a kisebb-nagyobb bűncselekmények száma is csökkenni fog.

A nemrég bezárt OTP fiók helyén egy bábolnai vállalkozás 
nyitott baromfitermékeket árusító üzletet. A boltban nagy-
részt helyi cégek vágott baromfitermékei állnak a vevők ren-
delkezésére, mint pulyka- és csirkehús, illetve belsőségek.

A boltot megnyitó bábolnai székhelyű vállalkozás elsősorban 
pulykaneveléssel foglalkozik, nevelőtelepei Bábolna környékén 
és a közeli települések külterületein működnek. Régi vágyuk volt, 
hogy az általuk előállított pulykatermékek számára Bábolnán 
is nyithassanak üzletet, hiszen helyben ebből nincs választék – 
tudtuk meg Borsos Esztertől, a PJ’S Kft. tulajdonosától. Amint azt 
lapunk számára elmondta, több nagyvárosban már saját boltban 
árusítják a pulykahúst, de áruik megtalálhatók a nagyobb üzlet-
láncok pultjain is. A bábolnai üzlettel kapcsolatban elsőrendű 
céljuk, hogy termékeiket alacsonyabb árszínvonalon tudják 
eladni, mint azt a hazai üzletek teszik. 

A vágóüzem, ahol az általuk nevelt pulykát feldolgozzák, a Zala 
megyei Pacsán található, ahol több bábolnai baromfitermelő 
vállalkozás is feldolgoztatja termékeit. A pulyka mellett minőségi 
sárgacsirke is kikerül az üzemből, melyeket a bábolnai bolt is árusít. 
Nem csupán baromfi húsáru kapható az üzletben, hanem különféle 
belsőségeket is árusítanak, melyek igen keresett cikknek számítanak.

Életük a tánc  
– 25+1 éve ropja a Cseperedők

Együttműködés a lakosság biztonságáért  
– átadták a rendőrőrs felújított épületét Ácson

Új baromfibolt – helyi vállalkozások termékeit árusítják
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Ebben az évben a járványhelyzet feloldásának időszakában 
Bábolna Város Önkormányzata, illetve intézményei, valamint helyi 
civil szervezetek több kisebb-nagyobb volumenű rendezvényt 
is lebonyolítottak településünkön. Ilyen volt például a Bábolnai 
Hölgyek Egylete által megszervezett jótékonysági családi nap a 
szabadidőparkban, vagy az önkormányzat Kukorica Fesztiválja, 
illetve a várossá válás 18. évfordulójára rendezett nagyszabású 
ünnepség. Az itt élők kulturális és közösségi igényeinek kielégítését 

szolgáló rendezvények nem jöhettek volna létre bábolnai vállal-
kozások és magánszemélyek anyagi támogatása nélkül. Huszonöt 
támogató 1.170.000,- Ft-tal járult hozzá településünk 2021-es 
rendezvényeinek létrejöttéhez. Mindezért köszönet illeti őket. A 
következő felsorolásban a támogatókat olvashatják.
Barama Könyvvizsgáló Kft., Galliform Kft., Peresztegi Gábor, Gallovet 
Kft., ANDEVA-INVEST Kft., EcoMotive Kft., Capsula Bt., T-Kopiker Kft., 
Dezsényi Gábor, Dezsényi László, Aliter-P Kft., OSI Food Solutions 
Hungary Kft., Bábolna Környezetbiológiai Kft., SOM-TAN Ügyvitel-
szervező Kft., AGROÁZIS-MON Kft., Bábolna Brojler Kft.

Városunk tisztasága közös ügyünk. 
Településünk önkormányzata, 
csatlakozva az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium felhívásához 
október 20-ára akciót hirdetett a 
közterületeken elszórt hulladékok 
összegyűjtésére. 

A város takarításához a cégek vezetői, dol-
gozói, továbbá a helyi intézmények diákjai, 
tanárai valamint a képviselő testület tagjai 
és a helyi lakosság is csatlakozott.

Bábolna Város Önkormányzata idén is 
csatlakozott a „TeSzedd – önkéntesen a 
tiszta Magyarországért” akcióhoz, mely ma 
hazánk legnagyobb volumenű önkéntes 
mozgalma. Az akció immár kilencedik 
alkalommal valósult meg, melynek kere-
tében szerte az országban közterületeken 

nagytakarítottak, szemetet szedtek az 
önkéntesek. 2020-ban a pandémia miatt 
sajnálatos módon elmaradt a rendezvény, 
de 2019-ben közel negyedmillió ember 
vett részt az országos akcióban. 3240 hely-
színen közel 2400 tonna illegálisan lerakott 
hulladékot gyűjtöttek össze Magyarország 
egyes közterületeiről. 

Városunk tisztasága közös ügyünk, a 
közterületeken elszórt hulladék össze-
gyűjtésére irányuló kezdeményezés – mint 
minden évben – sokak önzetlen segítségé-
vel zajlott. Az október 20-án lebonyolított 
hulladékgyűjtés eredményességéhez 
nem csak a szép, napsütéses idő, hanem 
a jókedv is hozzájárult. A TeSzedd akció-
hoz kesztyűket és zsákokat biztosított a 
program főszervezője, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium.

Bábolna város takarításához a helyi 
cégek vezetői, dolgozói, továbbá oktatási 
intézmények diákjai, tanárai, valamint a 
képviselő-testület tagjai és a helyi lakosság 
is csatlakozott. Természetesen a Bábolnai 
Általános Iskolások képezték a legnagyobb 
tömeget a szemétszedési akcióban, hiszen 
minden alsó- és felsőtagozatos osztály és a 
pedagógusok is kivették részüket a munká-
ból. A lovasiskolások szorgos kezei is ide-
iglenesen hulladékmentessé varázsoltak 

egyes településrészeket, de a legkisebbek, 
az ovisok is szorgosan gyűjtögették az 
intézményük környékén eldobált hulla-
dékot. A polgármesteri hivatal dolgozói is 
minden évben aktív részesei az akciónak, 
ők is nagy területet járnak be Bábolnán. 
Mellettük az alapszolgáltatási központ és 
a művelődési intézmény munkatársaival is 
találkozhattunk ezen a szép, napos októberi 
délelőttön. Az önkéntes tűzoltók brigádja 
a szabadidőpark melletti erdős területen 
tevékenykedett, de több bábolnai cég 
dolgozóival is találkoztunk településünk 
utcáin, közterületein zsákokkal felszerel-
kezve, amint éppen hajladozva megsza-
badították az általuk vállalt területet az 
eldobált hulladéktól. A Ménesbirtok jelen-
tős létszámú csapata a város központjában 
tevékenykedett, míg a Bábolna Brojler Kft. 
különítménye a Bábolna és Bana közti 
útmenti árkokat takarította.

Az akcióban részt vett még a Bábolna 
Bio Kft., az OSI Food Solutions Hungary Kft., 
az IKR Agrár Kft., a Banai Vadásztársaság 
tagjai, valamint bábolnai magánszemélyek 
szorgos kis csapata.

A közel 500 résztvevő lelkes munkája 
hatalmas segítség volt városunk tisztán-
tartásában. Összesen 91 zsák háztartási 
hulladékot gyűjtöttek az önkéntesek

Komposztálás – Bábolnán 128 db 
320 literes edény került kiosztásra

Bábolna Város Önkormányzata a közösségi komposztálás megteremtésével 
járult hozzá a zöld hulladék felhasználásához, helyben hasznosításához. 

A komposztládákat az életvitelszerű bábolnai lakcímmel rendelkező lakosok 
háztartásonként igényelhették. A program célja az élhetőbb mikrokörnyezet, a 
környezettudatosabb gondolkodás, a zöld javak felhasználása, közösen is szebb, 
jobb, egészségesebb környezet teremtése, a klímatudatosságot szem előtt tartva.

Augusztus óta térítésmentesen összesen 128 db 320 literes komposztláda 
került kiosztásra. Ebből 24 db rendelés alatt, azok számára, akik igényeiket eddig 
jelezték. Az idei ládaosztás ezzel lezárul, több kérelmet az idén már nem 
tudunk elfogadni. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az ingyenes 
lakossági komposztáló program tavasszal újra folytatódik, és akik még 
szeretnének csatlakozni, igényeiket akkor újra előterjeszthetik.

Köszönjük, hogy ilyen sokan csatlakoztak a programhoz és környezetbarát 
módszerrel hozzájárultak a környezet védelméhez!

Köszönettel: dr. Horváth Klára polgármester

Közterületek 
használatáról

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, 
hogy Bábolna Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a közterületek használatáról, 
rendjéről és tisztántartásáról szóló 7/2020. (VI. 
25.) önkormányzati rendelete értelmében az 
ingatlanhasználó köteles az általa használt 
ingatlan közterületnek nem minősülő része 
körüli közterületnek legfeljebb a telekhatár 10 
méteres körzetén belül a burkolt területeken 
a hó eltakarítására és síkosság mentesítésére.

Kérjük, hogy ezen kötelességüknek tegyenek 
eleget, ezzel megelőzve az esetleges baleseteket.

Tájékoztatjuk önöket, hogy az önkormány-
zat kezelésében lévő autóutak hóeltakarítá-
sáról az önkormányzat szerződött partnere 
gondoskodik.

Egyszer volt, hol nem volt, volt 
egyszer a világon egy varázsla-
tos, magyar föld adta áldásos vízű 
kút. Mikor e kút vizének gyógyító 
erejét az emberek felfedezték, úgy 
döntöttek, hogy építenek köré egy 
icinke-picinke fürdőt. Ez a fürdő, 
a Bábolna Strand és Termálfürdő, 
mely az elmúlt időszak viszontag-
ságai ellenére újjászületett, és 2021. 
december 4-től varázslatos időuta-
zásra hívja fürdővendégeit.

Pattanjunk közösen nyeregbe és utazzunk 
vissza az időben, hiszen Magyarország első 
tematikus fürdőjeként, a régi idők paraszti 
világát idézi meg a fürdő. Emlékezzünk 
vissza arra az érzésre, mikor gyerekként a 
nagymama portáján gondtalanul élveztünk 
minden pillanatot. „Azok voltak a jó idők” 
– mondjuk sokszor. Bábolnán most újra 
visszatér ez az érzés és pár óra erejéig elfe-
lejthetjük a mindennapok problémáit…

A Legelő Étteremben a hazai, hagyomá-
nyos illatokat és ízeket idézhetjük majd fel, 
egészen a gulyáslevestől, a töltött káposztán 
át az ízes palacsintáig. Az ételek megelevení-
tik azt az ízvilágot, amit a vasárnapi ebédek-
nél élvezhettünk a nagymama asztalánál.

A Fürdő vezetése vallja, hogy hagyomá-
nyainknak helye van a mai világban is és 
fontos, hogy a legkisebbek is megismer-
kedjenek a gyökereikkel, ezért Bodri kutya, 
Csikós Marci és Manci várja a gyerekeket 
az Egyszer volt játszóházban. Általuk 
közelebbről is megismerhetik a gyerekek 
az őseik mindennapi életét.

Napjainkban sokszor visszasírjuk a régi 
vidék nyugalmát. A megújult és kibővült 
Pajta szauna világban ennek az érzésnek 
megélésében segít a teljes harmónia, ami 

a helyiségben fogadja a vendégeket. Fon-
tosnak tartjuk, hogy a Pajta szaunában nem 
lesz elérhető free wifi sem (az épület többi 
részével ellentétben), hogy a pihenést ne 
zavarhassa meg semmi. Célunk, hogy a 
kikapcsolódás teljes értékű legyen mindenki 
számára, és zavartalanul élvezhessék a pihe-
nést nálunk. Aki pedig igazi álomvilágban 
szeretne pihenni, azt a Pihenő Sarok han-
gulata repíti a nyugalom világába.

A megújult, és önmagára talált Bábolnai 
Strand és Termálfürdő egyszerre kevesebb 
és több, mint egy fürdő. Kevesebb, hiszen 
bizonyos szempontból nem veszi fel a 
versenyt a nagy fürdőkomplexumokkal, 
azonban vidéki bájával, tematikus kinézeté-
vel, és a szolgáltatások színvonalával felteszi 
Bábolna városát a fürdőturisztikai térképre.

A Bábolna Strand és 
Termálfürdő nyitvatartása:
Hétfő: 10:00 - 16:00 
Kedd: 10:00 - 16:00 
Szerda: 16:00 - 22:00 
Csütörtök: 10:00 -16:00 
Péntek: 16:00 - 22:00 
Hétvégén (szombat, vasárnap) 
ünnepnapokon és kiemelt idő-
szakokban: 10:00 - 20:00

Egy nem hétköznapi fürdő/rendez
vényház nem hétköznapi ajánlatai
A Bábolna Strand és Termálfürdőt méretei 
és szolgáltatáskínálata alkalmassá teszik a 
hagyományostól eltérő értékesítésre, egyedi 
csomagok és programok szervezésére is.

Kérjük, fogadják szeretettel ajánlatainkat, 
és amennyiben a jövőben valami valóban 
egyedi rendezvényhelyszínt keresnek, 
jusson eszükbe, hogy valóra vált itt egy 
mese Bábolnán, ahol csak arra várunk, 

hogy egyedi rendezvények helyszínén 
vendégül láthassuk Önöket! 

Étteremmel kombinált 
rendezvényhelyszín
Legelő Éttermünk alapvetően a Fürdő vendé-
geit szolgálja ki, azonban a környék adottsá-
gait figyelembe véve lehetőséget teremtet-
tünk az Étterem kibérlésére is. 24 órával előbb 
történő bejelentkezés esetén, minimum 4 fő 
fölötti rendezvényekre a Fürdő Étterme meg-
nyitja kapuit külsős vendégek számára is.

Az Étterem tökéletes helyszínül szolgál 
üzleti megbeszélések, családi összejövete-
lek (nagyapa szülinapja, ballagás, eljegyzés 
stb.), gyerekzsúrok, borvacsorák, de akár 
esküvők megtartására is.

A komplett Fürdő kibérlése
Egyedülálló módon, akár az egész Fürdő 
kibérlésére is van lehetőség. Legyen szó 
csapatépítésről vagy bármilyen társasági 
eseményről, a Bábolna Strand és Termál-
fürdő tökéletes helyszín a közös kikapcso-
lódásra és minőségi idő együtt eltöltésére, 
mindezt egy igazán különleges, szó szerint 
mesés környezetben, teljesen személyre és 
csapatra szabottan.
Megvalósítjuk egyedi rendezvény elkép-
zelését, kérjük, keresse fürdővel kombinált 
rendezvényházunkat a következő elérhe-
tőségek valamelyikén:
Varga-Szatmári Dorina 
operatív menedzser 
Bábolna Strand és Termálfürdő 
Telefon: +36 30/553-2969 
Email cím: babolna@rabaquelle.hu
Kérjük, vigyék tovább jóhírünket! Szeretet-
tel várjuk Önöket mesevilágunkba!

Bábolna Strand és Termálfürdő 
– Vízzel-lélekkel!

A Bábolna Strand és Termálfürdő 
újjászületése – mese az újranyitásról

Bábolnai rendezvények 
támogatói

Hulladékgyűjtés a 
közösség erejével
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November hónaphoz érkezve ismét az 
egészséges életmód jutott főszerephez 
városunk általános iskolájában. 

Az iskola alsó tagozatosai a korábbi 
évekhez hasonlóan ismét egy egész hetet 
szenteltek a témának, mely során számos 
egészségnevelő foglalkozáson vehettek 
részt. A november 8-12-ig zajló program-
sorozat folyamán kézzelfogható módon 
sajátíthatták el a gyermekek az egészséges 
táplálkozás alapjait, valamint az elegendő 
mozgás nélkülözhetetlenségét. A játékos 
feladatok során kreativitásukat, kézügyes-
ségüket, valamint tudásukat is próbára 
téve szerezhettek új ismereteket. 

A csapatban és önállóan végezhető 
foglalkozások mellett meghívott vendégek 
előadásai is hozzájárultak a hét sikeréhez. 
A Parizek Zoltánnak köszönhető mézbe-
mutató során a gyermekek megismerték 
és megkóstolták a különféle mézfajtákat, 
Zsömbölygei Erzsébet védőnő jóvoltából 
pedig a megfelelő tisztálkodás alapjait vés-
hették a buksijukba. „Igyekszünk abba az 

irányba terelni a gyermekeket, hogy a most 
felnevelt generáció majd tovább tudja adni 
saját gyermekeinek, vagy esetleg a szülei-
nek azt, hogy mennyire fontos odafigyelni 
az egészségünkre és annak védelmére.” – 
árulta el Pillérné Fekete Andrea pedagó-
gus, a programsorozat egyik szervezője.

A hét végén az osztályok közösen készí-
tett plakátokon mutatták be a foglalkozá-
sok alatt szerzett tudásukat. A hét során 

nem a versenyzésre, hanem a figyelem 
felhívására helyezték a hangsúlyt, ezért 
minden osztályt egy-egy doboz müzlisze-
lettel jutalmaztak. A gyermekek ennek elle-
nére sem maradtak versenyzési lehetőség 
nélkül, pedagógusaik idén először útjára 
indították a „Tisztasági Tyúkanyót”, mely a 
hét során a legtisztábbnak bizonyuló osz-
tályba – mely címet ezúttal a 2. B osztály 
nyerte el – költözött be.

A Bábolnai Általános Iskolában a 
mindennapi oktatás során fontos 
szerepe van az egészséges életmódra 
való nevelésnek. A felső tagozatoso-
kat november 10-én számos olyan 
esemény várta, amelyből tanulhat-
tak, vagy frissíthették tudásukat.

Bajcsainé Hajagos Ildikó, az oktatási intéz-
mény vezetője elmondta, ökoiskola lévén 
nem csak novemberben, hanem egész 
évben kiemelt szerepet kap a nevelésben, 
oktatásban az egészséges életmód, mint 
témakör. A felsősöknek négy nagy téma 
köré szerveztek előadásokat. Meghívták 
Lőrikné Markovics Kitti gyógyszerészt, aki 
a sebkezelésről beszélt a gyerekeknek, 
előadását látványos gyakorlati elemekkel 
gazdagította. A diákok megtapasztalhatták 
a különböző típusú sebek gondozásának, 
ápolásának módját, megismerkedhettek 
a különböző sebkötözési eszközökkel, és 
egymáson is kipróbálhatták, hogy egy ilyen 
sérülés esetén hogyan tud segíteni társának. 

Ezután a felsősök Sárdi Tímea iskola-
rendőr előadásán vehettek részt, mely 
egy előadássorozat részét képezte. Ezúttal 
a diákok kaptak információkat a zaklatás 
különböző fázisaival, folyamataival, típu-
saival kapcsolatban, hogyan ismerhetik fel 

a jeleket, hogyan segíthetnek a korosztály 
tagjai egymásnak. Az iskolarendőr leve-
tített egy rendőrség által készített, valós 
tényekre épülő dokumentumfilmet, amit 
a gyerekek később kielemeztek.

A következő nagy téma a fogápolásról és 
a különböző fogbetegségek megelőzéséről 
szólt. A pedagógusok tájékoztató anyagokkal 
látták el a diákságot, és közösségként kellett 
ezzel kapcsolatos feladatokat megoldaniuk. 
A totók kitöltése olyan jól sikerült, hogy még 
a legkisebbek, az ötödik osztályosok is rend-
kívül pontos válaszokat adtak a kérdésekre.

Közösségi feladatként plakátokat is 
készítettek az osztályok, melynek során 
kreativitásukra hagyatkozva tették közzé, 
mit tartanak az egészségvédelemben a 
legfontosabbnak, mi az, ami számukra 
időszerű ebben a kérdésben.

Ezen a napon mindössze 3 tanóra állt 
rendelkezésre ahhoz, hogy az egészség-
neveléssel foglalkozzanak, de ahogy azt 
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető 
lapunknak elmondta, a bábolnai diákság a 
tanév folyamán nap mint nap szembesül az 
egészséges életmód őket érintő kérdéseivel.

A napsütéses idő is kedvezett 
október 22-én a Bábolnai Általános 
Iskola nebulóinak, akik a „Rohan a 
suli” elnevezésű projekt keretében 
mérhették össze gyorsaságukat a 
Szabadidőparkban. 

Az egészséges életmód és a mozgás sze-
retetének elsajátítása nagy szerepet játszik 
az iskola tanmenetében, a tavalyi évben 
az iskola fennállásának 150. évfordulójára 

is hasonló programot szerveztek, melyet 
hagyománnyá szeretnének tenni.

Az idei verseny szervezésekor figye-
lembe vették a gyermekek testi fejlettsé-
gét, valamint nemi sajátságaikat, ezért a 
diákolimpiákhoz hasonló korcsoportokat 
alakítottak ki. A rendkívüli délelőttön első-
ként a legkisebbek állhattak rajthoz, akik 
hatalmas lelkesedéssel érkeztek célba és 
érintették meg az azt jelző molinót. 

Csongrádi Péter testnevelőnek és kollégá-
inak köszönhetően a gyermekeken megfi-
gyelhető a fejlődés, a mozgással járó örömök 
és nehézségek egyaránt a mindennapjaik 
részét képezik. A különféle versenyek a 
tehetséges gyermekek felfedezésére is alkal-
mat nyújtanak, számukra a későbbiekben 
külön foglalkozások keretében is nyújtanak 
lehetőséget a további eredmények elérésére 
különféle sportágakban. Rendszeresen sze-
repelnek különféle megmérettetéseken, ahol 
rendre szép eredményekkel térnek haza.

A futással kapcsolatos – korábban hagyo-
mánynak számító – versenyek mára eltűntek 
a településről, ezért az iskola igyekszik saját 
tradícióként népszerűsíteni a legegyszerűb-
ben végezhető sportágat. Csongrádi tanár 
úr szerint egy futóegyesület is remekül helyt-
állna Bábolnán, hiszen városunkban jópáran 
hódolnak eme mozgásforma szenvedélyé-
nek. Ez a szenvedély az általános iskolásokon 
is megmutatkozott, hiszen minden gyermek 
teljesítette a kiszabott távot, melyet az ener-
giát adó Sport szelet mellett a legügyeseb-
bek esetében érmekkel is jutalmaztak. 

A 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meg-
hirdetett országos pályázaton egy klímaváltozáshoz 
kapcsolódó, helyi szinten megvalósítható közösségi 
tevékenységgel lehetett pályázni. 

A tevékenység 2021. szeptember 1– október 31. között megva-
lósuló terv vagy már megvalósult program is lehetett. Az iskolai 
csoportoknak (ez lehet egy 5 fős csoport, de akár egy 30 fős osz-
tályközösség is) egy klímaváltozáshoz kapcsolódó problémára 
kellett megoldást találniuk és megvalósítaniuk. A mi iskolánkban a 
Természetbarát csoport és még néhány érdeklődő tanuló volt, akik 
egy- egy akció nap keretein belül megvalósították azokat a prog-
ramokat, amelyeket a klímavédelem szempontjából kitaláltunk.

A klímavédelmi akció nap programelemei a következők voltak:
• Húsmentes tízórai
• Gyere gyalog iskolába!
• Faültetés az iskolában
• Egyél zöldséget 

és gyümölcsöt!

• Kérdezd az utca emberét!
• Szélkerekek 
• Szelektív hulladékgyűjtés
• Metángázos hőerőmű
• Hibrid autó

A pályázatra 2-3 perces YouTube videó elkészítése volt a feladat 
a cselekvési tervről/megvalósult programról, amelyet a Bábolna 
TV segítségével készítettünk el.

Pályázatunk sikeres lett. Az 5-8.évfolyamos korosztályban a 2. 
helyezést értük el. Nyereményünk 85 ezer Ft, amit az Iskolánkért 
Közhasznú Alapítvány számlájára utalnak. Ennek összegét az 
Ökoiskola programban vállalt tevékenységeink megvalósítására 
szeretnénk költeni.

Nagyon örülünk a sikernek és a nyereménynek, ez egy igazi 
csapatmunka volt!

Hálás köszönet a kollégáinknak, a tanulóinknak a munkájukért, 
segítségükért! Ezzel is hozzájárultak a nevelés-oktatás színvona-
lának emeléséhez, illetve gyermekeink szemléletformálásához, 
a klímatudatossághoz. Tegyünk mindnyájan valamit a környeze-
tünkért! Mi is legyünk klímavédők!

Lányi Szilvia 
intézményvezető-helyettes, Bábolnai Általános Iskola

Középpontban a kisdiákok egészségvédelme

Egészséges életmódról felsősöknek

Együtt rohant a suli

LEGYETEK TI IS KLÍMAVÉDŐK!  
– pályázat az általános iskolában
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Városunk általános iskolájában minden évben kiemelt 
figyelmet fordítanak arra, hogy a lehetőségekhez képest 
a legjobban tudják támogatni a diákok pályaválasztását, 
a számukra megfelelő hivatás meglelését. E célt szolgálja 
a pályaorientációs nap, melyet az idei tanévben novem-
ber 5-én tartottak.

Az egész iskolát megmozgató napon az alsó tagozatosok is bele-
kóstolhattak a különféle szakmákba, hiszen fontos, hogy a tovább-
tanulás időszakához érve minél több ismerettel rendelkezzenek 
a különféle foglalkozásokról, továbbtanulási lehetőségekről. 
Veresné Szkocsek Mária pályaválasztási felelős pedagógus kol-
légáival közösen szervezték meg a programokat, melyek a kiseb-
bek számára játékos formában nyújtottak ismereteket az egyes 
munkakörökről. Egyes foglalkozásokba élőben, a helyszínen is 
betekintést nyerhettek, így a valóságban is megtapasztalhatták 
azok örömeit és nehézségeit egyaránt. Jártak többek között a 
Ménesudvarban, a Gyógyszertárban, valamint a KopiTrans Kft. 
telephelyén, ahol sok-sok meglepetésben is részesültek. Látvá-
nyosságban sem volt hiány, az izgalmas bemutatókról a tűzoltó-
ság és a rendőrség munkatársai gondoskodtak. A pályaválasztást 
segítő rendezvényekbe a szülők is rendszeresen bekapcsolódnak, 
azonban a jelenlegi járványhelyzet miatt ezúttal szűkebb körben, 
kevesebb meghívott szülő mesélhetett saját foglalkozásáról. 

Az ötödik-hatodik osztályba lépve már komolyodik a diákok 
helyzete, hiszen közeleg a középiskolák kiválasztásának időszaka. 
Eddigre általában eldől, hogy ki milyen irányultságú, humán 

vagy reál tantárgyakhoz vonzódik-e inkább. Pedagógusaik nagy 
segítséget nyújtanak az iskolák kiválasztásában is, pontos isme-
reteket közvetítve a gimnáziumokról, technikumokról vagy a 
szakközépiskolákról. 

A pályaorientációs napon a felsősök kisfilmekből is tájékozód-
hattak a különféle pályákról, melyek során hajdani diáktársaik 
vallottak választott iskolájuk és munkájuk szépségeiről. Ezután 
kilépve az iskola falai közül a Bábolna Caféban csöppenhettek 
bele a kereskedelem és vendéglátás világába, majd Kalmár Zsolt 
válogatott labdarúgó jóvoltából pedig a hivatásos sportoló-lét 
rejtelmeit ismerhették meg. A nyolcadik osztályosoknak lehe-
tősége nyílt a Bábolnai Televízió stúdiójába is látogatást tenni, 
ahol a televíziós műsorkészítés csínjáról-bínjáról tájékozódhattak. 

A ballagás és pályaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak az 
idei év még számos megmérettetést tartogat, hiszen a megfelelő 
iskola kiválasztása után a központi felvételi megírása vár rájuk. 
Az erre való felkészülés érdekében tanáraik egy próbafelvételit 
szerveztek számukra, ahol modellezték a rájuk váró feladatokat, 
valamint az éles vizsga előtt visszajelzést kaphattak a tudásukról. 
A hagyományos sulibörzét idén a járványhelyzet miatt sajnos nem 
tudták megtartani, azonban a pályaválasztási szülői értekezletre 
november végén sort kerítettek. Ezután a központi felvételire való 
jelentkezési lapok kitöltése következik. 

Már november utolsó napjaiban karácsonyra hangolód-
tak a Bábolnai Általános Iskolában. Az alsó tagozatosok 
hagyományaikhoz híven advent első vasárnapját meg-
előző péntek reggel az emeleti aulában gyülekeztek, 
hogy a karácsonyvárás jelképeként meggyújtsák az első 
adventi gyertyát.

Ezúttal a két negyedik osztály diákjai rövid műsor keretében 
versekbe foglalva mesélték el az adventi időszak történetét, a 
négy gyertya jelentőségét. A boldog várakozás hangulatát idézve 
együtt énekelték a karácsonyvárás dalait, miközben az első 
adventi gyertya lángja már a szeretetet és békességet jelképezte.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

Nagy örömünkre szolgál, hogy számot adhatunk egy 
újabb sikeres uniós program megvalósításáról. Külön 
öröm, hogy a projekt egy mindenkit érintő és sajnos 
egyre inkább fenyegető veszély mérséklését szolgálja. 

A klímaváltozásról van szó, ami egyre inkább már az ajtónkon kopog-
tat. Napjainkban mindenki a saját bőrén tapasztalhatja, hogy életünk 
gyökeresen megváltozott. Nyaranta egyre kínzóbb hőhullámokat kell 
átélnünk és az özönvíz szerű esők miatt villámárvizekkel kell szembesül-
nünk. Mindenki által ismert és tudott az a kutatók által már bizonyított 
tény, hogy a klímaváltozásért a természetes folyamatokon túl az embe-
riség a felelős. Az üvegházhatású gázok egyre fokozódó kibocsátása 
ugyanis meggyorsítja és megerősíti azokat a folyamatokat, amelyek 
klímánk gyökeres megváltozásáért felelősek. 

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat felismerve a helyzet 
súlyosságát a megyék között elsőként fogadta el klímastratégiáját. A 
stratégia számba vette a megye védendő értékeit, számszerűsítette a 
káros kibocsátásokat, célokat, intézkedéseket fogalmazott meg. Annak 
érdekében pedig, hogy a célokat meg is valósítsák, egy asztalhoz 
ültette a klímaváltozás mérsékléséért tenni képes szereplőket, így a 
nagyipari kibocsátókat, gazdasági érdekképviseleteket, önkormány-
zatokat, hatóságokat és civil szervezeteket, megalakítva a megyei 
éghajlat-változási platformot. A folyamat nem állt meg, a megyei 
klímastratégiák elkészítésével. Most a településeken van a sor. Kisbér 
és Bábolna városok számára a klímavédelem mindig kiemelt szempont 
volt, így nem volt kérdés, hogy csatlakozzanak a megye felhívására és 
egy közös klímavédelmi projekt megvalósításával segítsék, erősítsék a 
megyei klímavédelmi célok megvalósítását. A megyei önkormányzat 
jelen projekt eredményes megvalósítását az általa alapított KEM Fej-
lesztéséért Alapítvány útján segíti.

A KEHOP 1.2.1-18-2018-00046 azonosító számú, „Helyi klímastraté-
giák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletfor-
málás Bábolna és Kisbér térségében” című projekt égisze alatt széles 
körű partnerségi tervezés keretében elkészült a két település közös 
klímastratégiája, zajlik a társadalom valamennyi csoportját megcélzó 
környezeti érzékenyítés és szemléletformálás. A 2021. december végéig 
tartó projekt keretében önkormányzatok, pedagógusok, a lakosság 

és a civil szervezetek, illetve a vállalkozások részére szerveztek work-
shopokat közel 200 résztvevővel. Emellett települési figyelemfelhívó 
akciókat, kreatív-játékos foglalkozásokat bonyolítottak le, a környezeti 
szemléletformálást célzó rajz-és fotópályázatokat valósítottak meg és 
tanulmányi kirándulásokat szerveztek. 

A projekt keretében megrendezett események közül kiemelkedett az 
esztergomi Duna Múzeumba és a lábatlani Dunamente Ökoturisztikai 
látogatóközpontba szervezett kirándulások. A szakirányú klímavé-
delmi kirándulásokon Kisbér, Bábolna, illetve a térségben élő diákok, 
pedagógusok és a projekt keretében létrehozott éghajlatváltozási-és 
klímavédelmi kerekasztal tagjai, továbbá önkormányzati dolgozók 
vehettek részt, akik ellátogattak az esztergomi Duna Múzeumba, ahol 
megtekintették azt a különleges interaktív kiállítást (VÍZEUM) ami a 
vízzel kapcsolatos ismereteket mutatja be különleges és innovatív 
módon infokommunikációs eszközök felhasználásával. A kirándulás 
második részében a kiránduláson résztvevő 80 fő ellátogatott a Terü-
let-és Településfejlesztési Operatív Program keretében uniós támoga-
tásból megvalósult Dunamente Ökoturisztikai Látogatóközpontba, ahol 
a klímavédelemmel kapcsolatos, gyakorlatorientált és élményalapú 
foglalkozásokon vehettek részt. 

Annak érdekében, hogy minél többen váljanak a klímavédelem elleni 
küzdelemben szövetségeseikké, konferenciákat is szerveztek és létre-
hozták a Kisbér-Bábolna Éghajlatváltozási és Klímavédelmi Kerekasz-
talt. Ezzel a kezdeményezéssel sikerült egy asztalhoz ültetni a klímánk 
védelméért helyi szinten tenni képes, tettre kész szervezeteket. Közös 
céljuk, hogy az elkészült klímastratégia intézkedéseit megvalósítsák, 
és a közbeszéd tárgyává tegyék a klímaváltozás kérdését. A projekt 
keretében szemléletformáló tájékoztató kiadványt is készítenek és a 21. 
századi tudásmegosztás jegyében egy interaktív projekt honlap aloldalt 
is létrehoztak. Az oldal elérhetősége: https://kisber.kehop.roi.dev/

A projektet Kisbér Város Önkormányzata, Bábolna Város Önkormány-
zata és a KEM Fejlesztéséért Alapítvány valósítja meg.

dr. Sági Zsolt  
környezeti szemlélet-formálási szakértő 

Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány

Betekintés a munka világába  
– pályaorientációs nap az általános iskolában

Meggyújtották az első 
adventi gyertyát

Kisbér és Bábolna, városok 
a klímavédelem szolgálatában!

Az uniós forrásból finanszírozott projekt 
megvalósítását a megyei önkormányzat is segíti

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett 

adással, melyben az előző hét eseményeiről készült műsor-
számainkat láthatják. Adásainkat rendszerint heti híradóval 

indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid össze-
foglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától 

naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. 
Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján. 

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ 
INTERNETEN: WWW.BTV.HU
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Bábolna Város Önkormányzata sikerrel zárta facsemete 
ajándékozó akcióját, hiszen 47 fát ültettek el november 
25-én és 26-án a szabadidőparkban és a fürdő mellett. 

Szeptember elején hirdették meg a programot, október 15-ig 
várták a jelentkezőket. Ez idő alatt szép számmal csatlakoztak 
az akcióhoz nemcsak magánszemélyek, de bábolnai civil szerve-
zetek, tánccsoportok, időseink, sőt, még egy óvodai csoport is.

A jelentkezők négy fafajtából választhattak, a legnépszerűbb 
a Keskenylevelű kőris volt, ebből huszonhárom csemete került 
elültetésre. Ezenkívül tizenhárom vérjuhar, nyolc mezei juhar és 
három egybibés galagonya talált gondos gazdára. A csemetéket a 
nagyigmándi Pogrányi kertészetből rendelte meg az önkormányzat, 
szakértelmükkel nagy segítséget nyújtottak, köszönet illeti őket.

November 25-én csütörtökön Zsolnai Dezső településgazda és 
munkatársai segítségével elültették azt a 21 fát, melyeknek ,,gazdái’’ 

nem tudtak részt venni az ültetésben. Az ültetőgödrök előkészíté-
sében Ruskó József és Müller Szabolcs nyújtott segítséget.

A közös faültetés pénteken, november 26-án Zsidi Sándor 
alpolgármester köszöntőjével vette kezdetét, aki elmondta, hogy a 
jövőben az ajándékozó akció folytatását tervezi az önkormányzat. 
Sajnos az időjárás nem volt kedvező ehhez a szabadtéri program-
hoz, de a szakadó eső ellenére mindenki elültette csemetéjét. 
Köszönet illeti a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét 
Németh Istvánt, és két tagját Böröcz Józsefet és Liszkai Dávidot, 
Zsolnai Dezső településgazdát és munkatársait akik segítettek a 
zord időben, hogy a fácskák mielőbb helyükre kerüljenek.

Az akció célja a szabadidőpark szebbé tétele és a közösség építése 
volt, mindkettő sikeresen teljesült. A szervezők bíznak benne, 
hogy ez a sikeres kezdeményezés mindenkit arra ösztönöz, hogy 
még inkább védjük, óvjuk környezetünket, városunkat. 

Ha az időjárás engedi, tegyenek egy kellemes sétát, nézzék 
meg, hogy közösségünk jóvoltából mivel gazdagodott városunk.

Mérföldkő csoportunk október havi terve-
zett túrájára 2021. 10. 16. szombatján került 
sor 28 fő túratárs részt vételével. Túránkat 
illetően összesen öt szuperlatív (kimagas-
lóan dicséretes) dolgot lehet megemlíteni:

1/ Pompás, kényelmes, három tengelyes 
Neoplán luxusbusszal utazhattunk;

2./ Akik ismerték, örömmel fogadták – 
akik nem, meggyőződhettek arról, hogy 
Ónodi Zoltán gépkocsivezetőnk stílusára 
a nyugodtság, a biztonságos vezetés volt 
a jellemző;

3./ Igazi, gyönyörű, szélmentes, napsüté-
ses őszi (Vénasszonyok nyara!) Időnk volt;

4./ Maga a Vértes, mint helyszín kitűnő 
választásnak bizonyult a szemet gyönyör-
ködtető őszi színkavalkádjával és a jól 
járható turista ösvényeivel;

5./ Az elmaradhatatlan luxuskalóriák 
vételezéséhez a Csákvári Csuta cukrászda 
páratlan választéka adta a lehetőséget;
Kilenc óra után leszállva az autóbuszunkról 
Gánt határában léptünk rá a Haraszt tanös-
vényre. Tapasztalhattuk, hogy egy nagyon 
jól karbantartott, rendkívül alaposan felira-
tozott/jelzésekkel ellátott, összesen 10 km 
hosszú, több helyen a járást is nagyban 
megkönnyítő pihe-puha avarral megszórt, 
dimbes-dombos területen haladtunk. Néha 
ugyan voltak un. kaptatók, de összességében 
nem bizonyult nehéznek a terep. Ezt a príma 
idő, illetve a kényelmes tempó is nagyban 
befolyásolhatta! Több helyen is megpihen-
tünk/ejtőztünk túránk során – természetesen 
minden esetben kihasználva az őszi napsü-
tés kellemesen melegítő hatását. Pihenőink 
alkalmával hihetetlenkedve néztünk vissza a 

megtett útra, a dombok/fennsíkok/teraszok 
váltakozására. Később lefelé haladva értük el 
azt a helyet, ahol reggel ráléptünk a tanös-
vényre. Innen még betértünk az átellenben 
lévő erdőbe és azon keresztül ballagva Gánt 
másik felénél értünk ki az országútra, ahol 
jóleső fáradtsággal foglaltuk el buszunkban 
helyeinket. Innen átutaztunk Csákvárra, a 
Csuta Cukrászdába, majd töltekezést köve-
tően megindultunk hazafelé és a jelzett 
időnél kissé korábban ugyan, de rendben, 
probléma mentesen hazaértünk.

Ezúton is emlékeztetem meglévő (és 
leendő) útitársainkat, hogy a következő 
túránkat november 20-ára a Gerecsébe 
szervezzük: az időben jelentkezés célszerű 
és melegen ajánlott! 

Katona László

Idén nyáron alakult meg a Horgoló klub, mely a Helytör-
téneti Gyűjteményben kapott helyet Józsy Judit vezeté-
sével. Külön érdekesség, hogy nem az idősebb korosztály 
érdeklődik első sorban a kézműves foglalkozás iránt, 
inkább a közép- és fiatalabb korú hölgyek ismerkedtek 
meg a horgolás tudományával. Szorgos kezeik már kará-
csonyi ajándékokat készítenek.

Józsy Judit lapunknak elmondta, szerencsére kialakult egy törzsgárda 
csapat, akikre mindig számíthatnak. Az ősz megfázásos időszaka 
miatt kicsit megcsappant ugyan a létszám, de a tagok annál lelke-
sebben álltak neki a jótékonysági macik horgolásának. Már a klub 
indulásakor felmerült a cél, hogy a csapat a novemberi időszakra 
olyan szinten tudjon horgolni, hogy karácsonykor az alapszolgáltatási 
központtal együttműködve egy csapat maci kerülhessen kiosztásra. 

A kezdetekkor változatos volt a tudásszint. Volt, aki a nagyma-
májától tanult gyermekkorában, így van egy kis rutin a kezében, de 

már évek óta nem horgolt. Más az általános iskolai tanulmányait 
hozta magával. De volt olyan is, aki abszolút itt ismerkedett meg 
a horgolás alapjaival. A nehézséget az okozza, hogy nagy különb-
ségek vannak a fonalak és a tűk tekintetében, ezért a művelődési 
intézmény szakértő munkatársai ebben segítették a leginkább a 
kezdőket. A tagok megismerkedtek az anyagok tulajdonságaival, 
melyik fajtát mire és hogyan lehet használni, hiszen teljesen más 
egy pamut, vagy egy műszálas fonal használhatósága.

Bár még él a sztereotípia, hogy a nagymamák készítik a horgolt 
terítőt, de szerencsére ma már egy újraélesztett, és egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő ág lett a fiatalok körében is a horgolás. 
Bábolnán nagyrészt a 20-50 év közöttieket érdekelte a foglalkozás, 
viszont egy 12 éves lány személyében van egy kiemelkedően 
fiatal tag is a klubban. Mindemellett a szervezők az idősebbeket is 
bátorítják, mert nincs korosztályi határ, mindenkit szívesen látnak 
maguk között. De a bátortalanabbakat is biztatják, akik eddig nem 
mertek csatlakozni, mert ez egy abszolút fejleszthető kézműves 
tevékenység, melyet bárki el tud sajátítani. A titka, hogy jó sok 
horgolási mintát meg kell horgolni, több tervezőtől több stílust 
ki kell próbálni, és néhány éves aktív gyakorlás után bárki képes 
lehet saját maga is mintát tervezni, vagy képről horgolni.

Karácsonyra azért a macit választották, mert ez a figura tipiku-
san ennek az ünnepnek a szereplője A maci az a tipikus alapfigura, 
amit bárki könnyen és gyorsan elkészíthet. Mindenki ugyanarról 
a mintáról dolgozik, mégis mindegyik maci egyedi lesz. Egyes 
horgolók horgolási képe is sajátos, emellett azonban kis kiegé-
szítőkkel is ellátják a macikat, amikbe mindenki a saját stílusát, 
egyéni elképzelését tudja belevinni.

A Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezetének fő tevé-
kenysége az évenkénti 3-4 alkalommal rendezett 
véradás szervezése. 

A széles körű hirdetés ellenére sajnos évről évre csökken az önkén-
tes véradók száma – tudtuk meg Szedlacsekné Buza Ildikótól a 
helyi szervezet elnökétől. Mint mondta, örömmel tapasztalták 
ugyanakkor, hogy alkalmanként mégis van 1-2 új véradó. Egy-egy 
véradás alkalmával igyekeztek a megjelent véradóknak egy kis 
ajándékkal is megköszönni önzetlenségüket. 

Míg 2020-ban a három alkalommal lebonyolított véradáson 
146 önkéntes jelent meg, 2021-ben már csak 123-an adták 
vérüket. Esetenként 2-3 jelentkezőt egészségi problémák miatt 
kiszűrnek, de idén is alkalmanként 2-3 fő új véradót regisztrál-
hattak. Elnök asszony azt is hangsúlyozta, hogy a véradások 

alkalmával sosem volt incidens, mindenki fegyelmezetten, az 
aktuális járványügyi előírásoknak megfelelően viselkedett. 
Az továbbra is tendencia, hogy a fiatal korosztály nem jelenik 
meg váradáson. A szervező csoport reményét fejezi ki, hogy a 
jövendő alkalmain a fiatalabbakat is meg tudják szólítani, és 
sokan közülük majd érzékenyen állnak a témához. Ne feledjük, 
egyetlen tűszúrással három embertársunk életét menthetjük 
meg. Ildikó beszélgetésünk során azt is kiemelte, hogy még 
mindig csak kevés cég és vállalkozás gondolja úgy, hogy dol-
gozóit elengedje a munkából egy-egy véradó alkalomra. Pedig 
nagyban hozzájárulhatnának a helyi véradások sikeréhez.

Legutóbb november 23-án volt véradás Bábolnán a Tatabányai 
Vérellátó Szolgálat közreműködésével a Közösségi házban. Ezúttal 
52-en adtak vért – az előző alkalom siralmas 29 főjével szemben 
-, 3 jelentkezőt kiszűrtek és 3 új véradóról is hírt adhatunk.

Öt szuperlatívusz…

,,Ajándékozz egy fát!’’ 2021  
– negyvenhét fával gazdagodott a szabadidőpark

Véradás – 2021-ben kevesebben vállalkoztak 
az életmentő tűszúrásra, mint az előző évben

Horgoló klub – a hölgyek szorgos kezei 
karácsonyi ajándékokat készítenek
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Az adventi időszakhoz kapcsolódva a település önkor-
mányzata idén is felállította a katolikus templom mellett 
városunk betlehemét. 

A kulturális intézmény szervezésében ide várnak minden érdek-
lődőt a négy adventi vasárnapon este öt órától, hogy Bábolna 
lakossága közösen élje meg a karácsonyvárást, együtt készül-
hessen a szeretetteljes ünnepre. 

Az első adventi éneklés házigazdái ezúttal az Idősek Klubja nyug-
díjasai voltak, az ő vezényletükkel énekelték a már jól ismert kedves 
karácsonyi dallamokat az ünnepvárók. Az adventi készülődés része-
ként a bábolnaiak jelképesen meggyújtották a körforgalomban 
található koszorún az első gyertyát, majd mindenkit saját készítésű 
süteménnyel, forralt borral, meleg teával kínáltak a nyugdíjasok. 

A következő vasárnapokon is megélhetjük a karácsonyvárás 
lelket melengető örömét. December 5-én az óvodapedagógusok, 
december 12-én a Cseperedők néptáncosai, december 19-én a 
Tiamo moderntánccsoport növendékei lesznek az esemény házi-
gazdái, akik természetesen a vendéglátásról is gondoskodnak.

Kedves Bábolnaiak!

Szeretettel várunk ismét 
mindenkit az adventi 

vasárnapokon 2021. december 
12-én és 19-én 17 órától 

közös éneklésre városunk 
betleheméhez, melyet a 
katolikus templom előtti 
területen állítottunk fel.

Kérjük, hogy az aktuális 
járványügyi szabályokat 

tartsák be!

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ 
és az Idősek Klubja értesíti klienseit és 

a klub tagjait, hogy utolsó nyitvatartási 
napjuk 2021. december 23., 2022-

ben pedig január 3-án nyitnak újra.

SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. december hónapban

December 12-én vasárnap 9:30 órakor szentmise. 
Advent 3. vasárnapja.

December 19-én vasárnap 9:30 órakor szentmise. 
Advent 4. vasárnapja 17 órakor városi betlehem megáldás.

December 24-én pénteken 22 órakor szentmise. 
Szenteste, Jézus születése.

December 25-én szombaton 9:30 órakor szentmise. 
Karácsony 1. napja.

December 26-án vasárnap 9:30 órakor szentmise. 
Karácsony 2. napja. Szent István vértanú ünnepe, Szent család vasárnapja.

2022. január 1-jén szombaton 9:30 órakor szentmise. 
Újév napja.

2022. január 2-án vasárnap 9:30 órakor szentmise. 
Karácsony utáni 2. vasárnap.

2022. január 9-én vasárnap 9:30 órakor szentmise. 
Urunk megkeresztelkedése..

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános 
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

November 1-je mindenszentek ünnepe, november 2-án 
pedig minden évben halottainkra emlékezünk. Mindkét 
ünnep egyházi vonatkozású, úgy gondolom, érdemes 
néhány sort szentelni e két őszi ünnep értelmezésének.

Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emlék-
napja, a protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. 
Általános szokás, hogy mindenszentek napján a temetőkben rendbe 
teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi, a 
katolikus egyház szertartása szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is 
elimádkozzák mindenszentek litániáját és megáldják az új síremlékeket.

A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról 
való megemlékezéssé. A megemlékezés a halottakról, elhunyt szerette-
inkről, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztítóhely) katolikus 
hittételén alapul. Eszerint azoknak, akik Isten kegyelmében hunytak el, 
de törlesztendő bűn- és büntetésteher van még lelkükön, Isten színe előtt 
meg kell tisztulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek, 
hogy imával, vezekléssel, szentmisével tehetnek valamit meghalt szeret-
teikért. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt szeretteik 
emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem szerint ennek az a célja, 
hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek” visszataláljanak sírjukba, ne kísért-
senek, ne nyugtalanítsák az élőket. A sírokat is azért kell megszépíteni 
ilyenkor, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. 

Sokan látogattak el október utolsó és november első napjaiban a 
bábolnai temetőkbe, ahol gyertyák fénye árasztotta el a sírokat. Milus 
Ferenc katolikus plébános is mondott imát a temetőkben a halottakért, 
majd sírok megáldására is sor került.

Adventi áhítat a városi 
betlehemnél

Szeretteinkért szólt az ima
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A hidegebb idők beköszöntével a városunkban szerve-
zett lovasversenyek szezonja is véget ért. 

Az utolsó megmérettetésre október 15-e és 17-e között került sor, 
mely során rekordszámú résztvevő versenyezhetett a Bábolnai 
Ménesbirtok által szervezett Országos Military Bajnokság döntőjében.

Haál Gábor igazgató megtiszteltetésnek tartja, hogy országos 
bajnoki döntőt rendezhettek, melyre az idei évben a díjugratás 
szakágban is lehetőségük adódott. Ehhez hozzájárult a pálya 

magas színvonala és kollégáik gondos és odafigyelő munkája. 
A Ménesbirtok pályáját az ország egyik legjobb pályájaként 
tartják számon, mely minden időjárási körülmény között kivá-
lóan működik. Elismertségét bizonyította az is, hogy idén először 
világkupa fordulót is rendezhettek. Természetesen nagy figyel-
met fordítanak a további fejlődésre, melyet a lovasok igényeinek 
megfelelően alakítanak. Céljaik között szerepel a melegítőpálya 
fejlesztése, valamint a szálláshelyek bővítése. 

A díjugratás és díjlovaglás mellett egyre nagyobb népszerű-
ségre tett szert az ezeket egyesítő military is. A megmérettetés 
során a lovasoknak és paripáiknak díjlovaglásból, tereplovag-
lásból és díjugratásból is teljesíteniük kell. A műfaj a legkomo-
lyabb kihívást jelenti a lovassportok között, hiszen magas szintű 
sokoldalúságot követel ló és lovas részéről egyaránt. Ehhez 
professzionális helyszínt biztosított a Ménesbirtok farönkökkel 
és vizesakadályokkal tarkított pályája, így mindenki számára 
kellemes emlékekkel zárult a háromnapos verseny. 

A versenyszezon zárultával kezdetét veszi a felkészülés a követ-
kező évre, mely reményeik szerint ismét sok megrendezett versenyt 
és elégedett lovasokat hoz számukra. A következő évben terveik 
szerint ismét rajthoz áll Bertók Mátyás is, aki a Ménesbirtok lovaival 
számos sikert elért már díjugratásban és a militaryban egyaránt.

A Nemzeti Vágta nemzetközi futamának sorsolását tartot-
ták október 7-én a Ménesbirtok fedeles lovardájában. A 
futamra 9 éve minden alkalommal a bábolnai tenyésztésű 
Shagya-arab fajtából választanak lovakat, melyeken 
ezúttal 12 nemzet lovasai küzdöttek az elsőségért. 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok szakemberei igyekeztek egy-
forma képességű lovakat biztosítani a nemzetek versenyzőinek. 
A versenyszám előtt a Ménesbirtok tudatosan felkészült, lovaikat 
nyugodt szívvel engedték fel most is a vágta pályájára.

Tizennegyedszer rendeztek Nemzeti Vágtát Budapesten, a 
Hősök terén, a nemzetközi futamot pedig 2013 óta illesztik a 
programba – tudtuk meg Szotyori Nagy Kristóftól, a rendezvény 
versenyigazgatójától. Kiemelte, hogy minden résztvevő nemzet 
lovasa a saját népviseletében mutatkozik be a versenyhelyszí-
nen, de tették ezt a bábolnai sorsoláson is, ami külön színes 
érdekessége a rendezvénynek. Idén India, Suriname, Törökor-
szág, az Egyesült Királyság, Olaszország, Szlovénia, Csehország, 
Románia, Ausztria, Mongólia, Horvátország és természetesen 
Magyarország versenyzői mérték össze erejüket.

Hazánk lovasa, Paizs Gábor nem járt szerencsével. A nemzetközi 
futam második elődöntőjében India, Mongólia és Olaszország 
mögött csupán a negyedik helyen ért célba, így nem jutott a 
döntőbe. A döntő futamban végül a Cseh Köztársaság lovasa 
diadalmaskodott Gazal XXI-9 nyergében.

A Bábolna SE Teke Szakosztálya 13. 
alkalommal rendezte meg az ország 
évek óta egyik legtöbb tekézőjét 
megmozgató viadalát, a Nyerges Béla 
Teke Emlékversenyt. A korábbi évek 
több, mint egyhetes időszaka helyett 
idén 8 napot szenteltek a megméret-
tetésnek, melyet két részre osztottak 
három nap közbenső szünettel.

A két hosszú hétvégén, október 21-e és 
október 31-e közt megrendezett viadal idén 
is nagy népszerűségnek örvendett. Igaz ugyan, 
hogy a korábbi évek nemzetközi mezőnyéhez 
képest most „csak” hazai tekézők neveztek a 
versenyre, de világbajnokokból, nagy nemzet-
közi kupákat nyert csapatokból idén sem volt 
hiány – elsősorban a hölgyek körében. Itt volt 
a Ferencváros női csapata, akik az idei világ-
kupán 4. helyezést értek el, megmérettette 
magát Bábolnán is az NBC Kupa idei győztese, 
a szuperligás Ipartechnika Győr női együt-
tese, ahol a bábolnai Istenes Hanna tekézik. 
A még ifjúsági korú, tehetséges versenyzőt 
nem kisebb tisztesség ért, minthogy az imént 
említett kupa döntőjében pályára léphetett, 
és sikeresen teljesített. Évek óta visszatérő 
játékos Méhész Anita, aki a horvát bajnok 
KK Mlaka Rijeka színeiben világkupa győztes 
tekéző. Anita jól ismeri a bábolnai pályát, 
hiszen gyakran jár ide edzeni, így nem csoda, 
ha megnyerte az igazolt női egyéni kategóriát 
620 fás teljesítménnyel. Szokásához híven 
ifjabb Nyerges Béla, a verseny névadójának fia 
is részt vett kis amatőr csapatával a megméret-
tetésen. Amint azt lapunk számára elmondta, 
megtiszteltetésnek érzi, hogy pályára léphet-
nek, még ha rendszeresen nem is tekéznek. 
Felidézte, hogy ifjú korában, amikor édesapja 
a tekepályán tevékenykedett, ők is lejártak, és 

kipróbálták ezt a sportot, azonban ő nem volt 
túlságosan ügyes benne. Néha azért barátaival 
időnként gurítanak néhányat.

A házigazda bábolnai tekecsapat természe-
tesen teljes gárdával vett részt a versenyen. 
Skuba István szakosztályvezető, az emlék-
verseny főszervezője elégedett volt játékosai 
eredményeivel, mint mondta, ha a bajnoki 
mérkőzéseken is így teljesítenének, vérme-
sebb reményeket is táplálhatnának. A Sárai 
Tamás, Szilágyi András, Kiss András, Morvai 
Dániel négyese - Bábolna SE IV-es csapata - 
megnyerte az amatőr férfi csapatversenyt. Itt 
olyan játékosok dobtak, akik a 2020-2021-es 
bajnokságban nem szerepeltek NB-s együt-
tesben. Az igazolt férfiak csapatversenyében 
is Bábolna diadalmaskodott, Mogyorósi Balázs, 
Tóth Zoltán, Kovács Antal és Szász László 
négyesfogata alkotta a BSE I-es csapatát, ők 
nyerték el a vándorkupát. Tomozi Barbara az 
amatőr női egyéni kategóriában indult, és ha 
már itt volt meg is nyerte azt. A serdülő lányok 
közt Istenes Hanna lett a legjobb, a serdülő fiúk 
versenyében Morvai Dániel a harmadik, Szabó 
Taddeus pedig az ötödik helyet szerezte meg. 
Az igazolt férfi egyéni versenyszámban Tóth 
Zoltán második, Kovács Antal pedig ötödik 
legjobb eredményt érte el.

Skuba István külön kiemelte Katona Péter 
szerepét, aki a szervezés és lebonyolítás orosz-
lánrészét végezte, a háttérből még segítette 
őt Tomozi Barbara. A bábolnai tekecsapat 
játékosai idén sem feledkeztek el a névadóról, 
aki a helyi tekesport megteremtője volt. Skuba 
István szakosztályvezetővel meglátogatták 
az új temetőben nyugvó egykori sportvezető 
sírját, és főhajtással rótták le tiszteletüket 
Nyerges Béla előtt.

A lovasversenyeknek továbbra is 
helye van Bábolnán – military országos 
döntővel zárult a bábolnai versenyszezon

Bábolnai lovakkal a Nemzeti Vágtán

Nyerges Béla Teke Emlékverseny – a Bábolna 
SE I-es csapata birtokolhatja a vándorkupát

Teke – hat mérkőzésből három 
győzelem, három vereség 

Október és november hónapban hat 
bajnoki mérkőzést játszott le a Bábolna 
SE tekecsapata. 

Már a tabella második helyére küzdötte 
fel magát NB I-es tekecsapatunk, miután 
október első szombatján a bajnokság ötödik 
fordulójában hazai pályán legyőzte a Herend 
gárdáját, akik ellen még sosem sikerült 
nyerni. Együttesünk eddig négy győzelem-
mel és egy vereséggel szorult a listavezető 
Köfém SC mögé. Bábolna SE – Herend 
VTK 6:2, ifi 3:1.

Idegenbeli találkozó következett október 
17-én Zalaegerszeg-Andráshidán, ahol 
nagykanizsai csapat ellen mérkőztek legé-
nyeink. A szokásosnál gyengébben teljesítő 
tekéseink közül csupán Szász László nyújtott 
kiemelkedőt 607 ütött fával, a többiek nem 
tudták hozni formájukat. NK Teke SE – 
Bábolna SE 6:2, ifi 3:1.

Ritkaságszámba menően izgalmas és 
szoros mérkőzést vívott NB I-es tekecsapa-
tunk november első szombatján a Soproni 
Sörgurítók gárdája ellen hazai pályán. Végig 
fej-fej melletti, szoros eredményekkel telje-
sített mindkét csapat, és amire csak elvétve 
akad példa, a legutolsó dobás döntötte el 
a találkozó sorsát. Bábolna SE – Soproni 
Sörgurítók SE 5:3, ifi 4:0.

NB I-es tekéseink a Sopron elleni nehéz 
hazai győzelmet követően Szombathelyre 
látogattak, ahol a Balogunyom csapatától 
szenvedtek minimális vereséget. Balog-
unyom TK – Bábolna SE 5:3, ifi 3:1.

Aztán megyei rangadó következett, 
együttesünk az Oroszlány gárdáját fogadta 
hazai pályán. Egy meghatározó játékost, Tóth 
Zoltánt nélkülöző csapatunk sajnos nem 
tudta itthon tartani a két pontot, a győze-
lemnek a vendégek örülhettek. Bábolna 
SE – Oroszlányi SZE 3:5, ifi 4:0.

November utolsó szombatján a Nyergesúj-
falu otthonában mérkőztek tekéseink. Szoros 
meccsen több ütött fára kapott két ponttal 
legényeink hozhatták el a két pontot. Nyer-
gesújfalu VSE – Bábolna SE 3:5, ifi 1:3.

Az őszi szezonból még egy találkozó hátra 
van, együttesünk nem kisebb ellenféllel, 
mint a listavezető Köfém SC-vel találkozik 
december 11-én hazai pályán.
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Amint azt korábbi lapszámunkban 
már megírtuk, rendkívül jól kezdte a 
szezont megyei első osztályú felnőtt 
labdarúgó csapatunk. A szeptembert 
a tabella 3. helyén zárták, de októ-
berben már vegyesebb képet muta-
tott az együttes teljesítménye.

Két egymás utáni vasárnapon is a hazai pálya 
előnyét élvezhette megyei első osztályú labda-
rúgócsapatunk. Október 10-én a Tata együtte-
sét fogadták legényeink egy ellenfél által kért 
helyszíncsere következtében. A vendégek 
jó futballt játszottak, gyorsak és agresszívek 
voltak, mégis a mieink szerezték meg a veze-
tést. Józsa Péter vezetőedző szerint a vezetés 
tudatában lassítani kellett volna a játékot, túl 
sok pontatlan passzal sok labdát vesztettünk, 
a rengeteg hiba pedig megbosszulta önmagát. 
Bábolna SE – Tatai AC 1:2.

Egy hétre rá a Környe gárdája érkezett Bábol-
nára, velük sem volt könnyű dolga legényeink-
nek. Az első félidőben nagy elánnal küzdött 
mindkét gárda, de gólt nem sikerült elérni. 
Mivel együttesünk remek fizikai állapotban 
volt, ezért arra lehetett számítani, hogy a Környe 
játékosai nem fogják bírni a tempót, elfáradnak, 
és a mieink a találkozó hajrájában eldönthetik a 
mérkőzést. Ez megközelítőleg így is történt, de a 
vendégek sokkal nagyobb munkabírást tanúsí-
tottak, amint az várható volt. A hazai győzelem 
ezúttal inkább annak volt köszönhető, hogy a 
bábolnai csapat sokkal pontosabb játékkal 
rukkolt elő, mint a Tata ellen. 

A három pontot sikerült itthon tartani, de ez 
a győzelem nem párosult színvonalas játékkal. 
Bábolna SE – Környe SE 2:0.

A bajnokság 11. fordulója október 24-én a 
tavalyi bronzérmes Nyergesújfalu otthonában 
találta labdarúgóinkat. A hazai csapat kitűnő 
támadójátékkal rukkolt elő, de a bábolnai 
védelem jól állta a sarat. Bár két gólt bekaptak, 
a bábolnai kontratámadások rendre eredmé-
nyesek voltak. Együttesünk a hazai rohamok 
ellenére végig kezében tartotta a vezetést, és 
fontos három ponttal térhetett haza. Nyerge-
sújfalu SE – Bábolna SE 2:3.

Október utolsó vasárnapján labdarúgóink az 
eddig 100%-os teljesítményt nyújtó Zsámbék 
együttesét fogadták. Kiegyenlítettnek mond-
ható első félidőt követően a második játék-
részre elbizonytalanodtak focistáink. Sajnos a 
szünet előtti utolsó perc meghozta a vendégek 

vezető gólját, amit a félidőben legényeinknek 
nem sikerült kiheverni. A második játékrész 
ötödik perce is zsámbéki találatot hozott, ami 
tulajdonképpen megpecsételte a mérkőzés 
sorsát. A vendégek bajnokesélyeshez méltó 
gyors, pontos, határozott játékkal, meggyőző 
gólaránnyal és három ponttal távozhattak 
Bábolnáról. Bábolna SE – Zsámbéki SK 0:5.

Megyei első osztályú labdarúgócsapatunk 
a remek szezon eleji formát követően így a 
bajnokság vége felé jelentősen leeresztett. A 
Zsámbéktól elszenvedett hazai vereség után 
Esztergomban vendégszerepeltek. A vendég-
látók nem dicsekedhetnek jó eredményekkel, 
a tabella utolsó előtti helyén kullogtak, ezért 
együttesünk komoly reményeket táplálhatott 
egy újabb idegenbeli három pont iránt. Az 5. 
percben sikerült megszerezni a vezetést, de 
focistáink túlságosan is próbáltak ráülni az 
eredményre, ami csak a félidő végéig tartott, 
ekkor egyenlített az Esztergom. A második 
játékrészre sem sikerült megújulni, védekező 
felállásban, kontrákra építő csapatunk nem 
tudott eredményes lenni, viszont a vendéglá-
tók a hajrában még egy találattal eldöntötték 
a meccset. FC Esztergom – Bábolna SE 2:1.

A következő novemberi fordulóban ismét 
idegenben játszottak focistáink ezúttal a szintén 
gyengébb teljesítményt nyújtó Vértesszőlős 
otthonába látogattak. A pont, illetve pontok 
szerzésére itt is meg volt a lehetőség, hiszen 
gólnélküli első félidőt követően a második 
játékrészben a mieink találtak be a házigazdák 
hálójába. A hazaiak igyekeztek minél több sza-
badrúgást, illetve szögletet kiharcolni, melyek 
eredményesnek bizonyultak. A pontrúgásokat 
csapatunk nem tudta kivédekezni, így innét is 

vereséggel távozott a bábolnai gárda. Vértesz-
szőlősi SE – Bábolna SE 3:1.

Mindezek után nagy várakozás előzte meg 
a Kecskéd elleni hazai mérkőzést. Sajnos 
focistáink a szezon egyik legrosszabb teljesít-
ményével már az első félidőben elvesztették a 
találkozót. Mindenesetre az első 30 percben öt 
ordító helyzetet hagytak ki legényeink, eddig 
sikerült a vendégek próbálkozásait már a 
középpályán csírájában elfojtani, és innét 
akciókat kialakítani. Aztán az első bekapott gól 
olyan zavart okozott együttesünk játékában, 
ami végigkísérte a találkozót. Négygólos kecs-
kédi vezetéssel fordultak a csapatok, amely 
hátrányt a bábolnai gárda nem volt képes 
ledolgozni, még egy árva becsületgólra sem 
futotta. A szezon talán legfájóbb veresége volt. 
Bábolna SE – WATI-Kecskéd KSK 0:4.

Az utolsó őszi fordulóban november 28-án 
Nagyigmándra látogattak focistáink. A sereg-
hajtó szomszédvár együttese elleni találkozó 
mindig különösen nagy jelentőséggel bír, 
függetlenül attól, hogy ki milyen helyet 
foglal el a tabellán. Mindenesetre meghűlt a 
vér Józsa Péter vezetőedző ereiben, amikor 
közel fél óra elteltével a hazaiak megszerez-
ték a vezetést. Az első félidőben egyébként 
is a Nagyigmánd focizott, a mieink teljesen 
formán kívül játszottak. A második játékrészre 
aztán felébredt a bábolnai legénység, és sorra 
szerezték a találatokat, ötig meg sem álltak. 
Nagyigmándi KSK – Bábolna SE 1:5.

Téli szünet következik, együttesünk 25 
ponttal az ötödik helyről várja a tavaszi folyta-
tást, előttünk a tabellán két, szintén 25 pontos 
csapat, a Tát és a Tata helyezkedik el. Mindössze 
egy szem pontocska kellett volna az őszi harma-
dik helyhez, de talán tavasszal jobban sikerül. 

Miután Varga Ákos, a rendkívüli 
tehetséggel megáldott ifjú bábol-
nai gokart-versenyző az országos 
bajnokság zárófutamát követően 
összesítésben harmadik helyezést ért 
el, október első hétvégéjén részt vett a 
Gokart Talent Cup bajnokság zárófor-
dulóján. Erre a hétvégére nagy remé-
nyekkel érkeztek, mert 5 pontos előnye 
volt Ákosnak ellenfeleivel szemben.

Gokartosunk ismét remekelt a hétvégén. 
Már az edzéseken is folyamatosan hozta és 
javította a legjobb köridőt. A szombati idő-
mérőn megfutotta a legjobb időt, majd az 

elődöntőben szép rajt után végig vezetve 
nyerte a futamot. A saját kategóriájú 
gokartokat leszakította maga mögött, de 
közel maradt a licencesekhez. A döntőben 
a rajtnál egy kis lökdösődés után maradt 
az élen, de utána szintén végig vezetve 
nyerte a futamot. Ezzel a győzelemmel és 
a versenyeken megfutott legjobb körökkel 
Ákos begyűjtötte az összes megszerez-
hető 116 pontot. Ezzel az összetettben 337 
ponttal megnyerte a bajnokságot is – a 
másodiknak 288 pontja lett.

Levezetésként versenyzőnk november 
6-án még benevezett a 16. Gulyás kupára, 
mely nem számít bele egyetlen bajnoki 
megmérettetésbe sem. Itt a szerencsének 
is nagy szerepe van, ugyanis a rajthelyeket 
sorsolják az indulók között. Ákos a 11-es 
utolsó rajtkockát húzta, de ez nem vette el 
a kedvét, kiváló versenyzéssel ötödikként 
ért célba. A második futamban fordított 
rajtsorrend volt érvényben, így az élről raj-
tolhatott, majd második helyen végzett, 
összetettben pedig a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

A téli időszakban, a versenyszezon 
szünetében sem pihen Ákos. Készül a 
következő bajnokságra, ahol új, nagyobb 

teljesítményű gokarttal az úgynevezett 
aktívak közt indul majd. Addig is sokrétű 
a felkészülés. Gokartosunk járt például 
egy szimulátoros tehetségfelmérésen 
Győrben, melyet a megyeszékhely mellett 
még hat városban rendeztek meg, és 
1400 gyermek mérte össze tudását. Az 
összesített végeredményt nézve Ákos a 
20. helyen végzett, ezért további tesztekre 
hívták a verseny szervezői.

Varga Ákos és édesapja kipróbálhat-
ták az új Palóc ringet is Balassagyarmat 
mellett, ahol versenyzőnk nagyobb 
teljesítményű gokartokat tesztelhetett. 
Ugyanilyen teszten voltak november 
20-án és 27-én Mogyoród mellett a 
Gokart Farm pályáján.

Ákos rendkívül motivált, nagyon sze-
retne minél többet menni, de ez télen 
elég nehézkes. Most szimulátoron gya-
korol, indul online versenyeken.

Amint azt Ákos és édesapja lapunknak 
elmondta, a támogatásoknak köszönhetik 
azt, hogy a fenti és korábban említett 
eredményeket elérhették. Nagy–nagy 
köszönetüket fejezik ki ezért minden 
támogatónak, köszönik a bizalmat és a 
lehetőséget.

A Bábolna SE Labdarúgó Szakosztályában kiemelt szerepet 
kap az utánpótlás nevelése. Jelenleg óvodás korosztálytól 
egészen 16 éves korig focizhatnak itt a fiatalok. A közel 150 
sportolót kitűnő szakmai stáb tanítja a labdarúgás fortélya-
ira Csongrádi Péter irányításával. Az őszi szezont minden 
korosztály a vártnál jobb eredményekkel zárta.

A 6 évestől 11 évesig terjedő korosztályok kezdő labdarúgó-pa-
lántái, még nem bajnoki rendszerben, hanem a Bozsik-program 
keretein belül fociznak. A három csoportban – U7, U9, U11 – 
rekordszámú, mintegy 60 gyermek rúgja a bőrt. Az U7-esekkel 
Karvaj Máté foglalkozik, ők az ovis korosztály. Az edzéseken 
a labdarúgás megszerettetése a cél, de a Bozsik-programban 
találkoznak más települések ilyen korú focistáival is. 

Az U9-es korosztály edzéseit Varga Benjámin és Zsidi Zsombor 
irányítja, ugyanis ez a legnagyobb létszámú csoport. Itt már a 

technikai képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek, mely tanultakat 
a Bozsik-fesztiválokon és különféle, más egyesületek által szer-
vezett tornákon kamatoztathatják. Ők legutóbb egy dunaszegi 
tornáról elhozták az első helyet.

Az U11-es gyerkőcök eredményeit már jegyzik a Bozsik-tor-
nákon, bár tabellát nem állítanak fel a helyezésekről. Edzőjük 
Németh Gyula testnevelő, kiváló labdarúgó szakember, aki 
szintén bővelkedik játékosokban.

Az U13-asok együtt edzenek az U14-esekkel, ők már bajnoki 
rendszerben játszanak. A játékoslétszám bő, ezért Karvaj Ottó és 
Csongrádi Péter edzők foglalkoznak a gyerekekkel. Az U14-esek az 
őszi szezonban mindössze egy vereséget szenvedtek el, egy dön-
tetlen és hét győzelem mellett vezetik a tízcsapatos bajnokságot.

A BSE utánpótlásának jelenlegi legidősebb korosztálya az 
U16-os gárda, edzőjük Karvaj Ottó. Jelenleg a tabella második 

Labdarúgás – együttesünk az ötödik 
helyről várja a tavaszi folytatást

Varga Ákos a 2021-es GTC Minimax 
bajnokság amatőr bajnoka

Az utánpótlás korosztályok 
kitűnően zárták az őszi szezont
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helyén állnak hat győzelemmel, egy 
döntetlennel és két vereséggel a 
hátuk mögött.

A tíz csapatos U15-ös lányok 
bajnokságában szerepelnek a BSE 
lelkes ifjú hölgyei, őket Gerencsér 
Gábor edzi. Kilenc fordulót követően 
öt győzelemmel és négy vereséggel 
az ötödik helyről várják a tavaszi 
folytatást.

Csongrádi Péter vezetőedző az 
eddigiekhez fontosnak tartotta 

hozzátenni, hogy nagy előrelépés 
történt a labdarúgás utánpót-
lásának nevelésében Bábolnán. 
Elérték, hogy minden korosztállyal 
külön edző foglalkozik, a nagyobb 
létszámúak esetében pedig ketten 
is irányítják a csapatokat. Ennek 
köszönhetően már látszik az ered-
mény, hiszen minden korosztálynál 
komoly fejlődés tapasztalható, így 
talán hamarosan újra indíthatják az 
U19-es korosztályt is.
Az U9-es és U11-es csapat a dunaszegi tornán

Az idei évben ünnepelte fennállásnak 150. évfordulóját 
a Magyar Sportlövők Szövetsége. A magyar lövészet fel-
legvárában, Százhalombattán megrendezett jubileumi 
közgyűlésen és ünnepségen számos díjat is átadtak, mely 
során a bábolnai Józsy Géza sportlövészetben végzett 50 
éves tevékenységét arany jelvénnyel jutalmazták. 

Géza immár egy emberöltőnyi ideje él a lövészet, azon belül is a 
vadászat szakág bűvöletében. A tavalyi év során a vele készített 
interjú eljutott a Szövetséghez, akik a díjjal több évtizedes, példaér-
tékű munkáját ismerték el. Elmondása szerint nagyon meghatotta 
a pillanat, mivel világbajnokok, olimpikonok és a sportlövészetért 
végzett munka nagyjai előtt vehette át az elismerést. Külön örömére 
szolgált, hogy olyan nagy tisztelettel bíró személlyel foghatott 
kezet, mint a Nemzetközi Sportlövő Szövetség elnöke, Vlagyimir 
Szergejevics Lisin. 

Józsy Géza lövészet iránti szeretete a Soproni Erdészeti Szak-
középiskolába való bekerülésekor indult, ahol a csapatban is 
bizonyíthatta tehetségét. „Így alakult ki egy bizonyos miliő, 
egy megszokás, egy szeretet a lövészet iránt, mely a mai napig 
fennáll” – emlékszik vissza. Tudását munkája során is kama-
toztatta, hiszen a biztonságos és jó fegyverhasználat a vadak 
leterítése során is előnyt jelentett. Szakmai tevékenységén kívül 
hobbiból rangos versenyeken vett részt, ahol a több különféle 
fegyverrel végzett versenyszámban is remekelt. A fegyverek 
paramétereiről, használatukról és karbantartásáról szerzett 
széleskörű tudásának az Ácsi Kinizsi Sportegyesület lőterének 
lövészetvezetőjeként, valamint versenybíróként is nagy hasznát 
veszi. Fegyverei tárháza szinte végtelen, a légpuska, kis és nagy 
kaliberű fegyverek, sörétesek mellett korongvadászatra, önvé-
delemre és a nagyvadak, dúvadak és egyéb szárnyas és szőrmés 
kártevők irtására alkalmas fegyverek is megtalálhatóak benne. 

Legközelebb a szívéhez egy Ausztriában beszerzett Mauser 764 
típusú vadászpuska áll, mely immáron 33 éve hű társa. 

Géza nyugdíjasként sem távolodott el a lövészettől és a 
vadászattól, jelenleg a lőtéren tevékenykedik, valamint a helyi 
és környékbeli versenyeken is szívesen vesz részt.

Egy emberöltőnyi  
szenvedély elismerése


