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Eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánun
minden kedves olvasónknak!
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Tisztelt Bábolnaiak!
Eltelt a 2021-es év, melyet
örömmel vártunk, s bíztunk
benne, hogy könnyebb lesz
az életünk, véget ér a járvány.
Sajnos csalatkoznunk kellett! A
járvány mindennapunk részévé vált,
sok nehézséggel kellett szembenéznünk, illetve megoldani azokat.
Településünkön is sok rendezvény
maradt el, kénytelenek voltunk projektjeinket átütemezni, átgondolni.
Családjaink, ismerőseink körében is sok aggódás kísérte napjainkat.
Bízom azonban abban – mint ahogy önkormányzatunknak
is voltak sikerei az elmúlt évben –, úgy a családok körében is
voltak az elmúlt évnek boldog emlékei.

Amint azt előző lapszámunkban olvashatták, október 8-án,
várossá válásunk 18. évfordulóján Farkas Gábor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya – aki
nem mellesleg Bábolna szülötte – Bábolna Város díszpolgára címmel tüntette ki a település önkormányzata. A
díszpolgári cím és oklevél mellé egy gyűrű is dukál, mely
a kitüntetett méretére készül. A Bábolna Város címerével
díszített pecsétgyűrűt december 8-án vehette át városunk
díszpolgára dr. Horváth Klára polgármestertől.

Kedves Bábolnai Lakosok!

Elbúcsúztattuk a 2021-es évet, s nekiindultunk a 2022-es esztendőnek! Legfőbb értékünk az egészség, s ez már meghozza
– bízzunk benne – a többi jó dolgot! Türelmet, erőt, és kitartást
kívánok Bábolna lakosainak, mindnyájunknak!
Segítsük egymást, figyeljünk a másikra, hogy sikeresen és
örömmel élhessük meg az új évet!
„Legyen olyan az új éved, amilyet szeretnél,
Jó lenne ha ez évben még többet nevetnél!
Vidámságban, szeretetben bőven legyen részed,
Kívánok egy szebb világot, s boldogabb új évet!”

Hosszú-hosszú évek után a tél megmutatta szebbik arcát. A friss, ropogós hó mesebelivé változtatta a tájat, a szikrázó napsütés
különös hangulatot kölcsönzött Bábolna szabadidőparkjának. A gyermekek belekóstolhattak a szánkózás örömteli pillanataiba.
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Bábolnán is járt a Mikulás
Városnéző kisvonattal érkezett december 5-én vasárnap este a Mikulás Bábolnára. A tavalyihoz hasonlóan a
„Barátok Bábolnáért” elnevezésű közösségi szervezetnek
köszönhetően látogathatott el településünkre.
A gyermekek már nagyon várták. „Tivadar” nevű kisvonatán utazva
először végigjárta a környező pusztákat. Ajándékokat vitt Farkaskútra, Kajándra, Csemerházára, Darányiba és Ölbőre az apróságok
legnagyobb örömére. Bábolnára érve a Kisfaludy lakótelepnél
már nagy tömeg várta, a hideg, havasesővel tarkított időjárás

sem tántorította el a gyermekeket, hogy személyesen is találkozhassanak vele. Egy-egy Mikulásról szóló énekért természetesen
szaloncukor járt. Hosszú útján bejárta a település lakóövezeteit,
utcáit, mindenütt nagyon várták már.
Másnap, hétfőn, az óvoda udvarán találkoztunk a Mikulással,
ajándékokkal teli zsákjával ott sétálgatott az apróságok legnagyobb örömére. A bölcsődések kikészített cipőibe elhelyezte
ajándékait, majd a gyermekek hívó szavára minden ovis csoportot
meglátogatott. Minden gyermek ünneplőben várta már, szép
énekeik hallatán az ajándékok is előkerültek „telizsákjából”.
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Önkormányzati híradó
December 6-án rendkívüli ülés
keretében ült össze városunk
Képviselő-testülete, hogy ismét
megtárgyalják a települést érintő
fontos ügyeket. A rendkívüli ülés
a november 25-i testületi ülést
hivatott pótolni, melyet a polgármester betegsége folytán el
kellett halasztaniuk.
A tanácskozáson a novemberre kihirdetett napirendi pontok mellett két
további ügyről döntött a hét fővel
határozatképes grémium. Az első
napirendi pontnál beszámolót adtak
ki a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról, valamint elhangzottak a
bizottságok napirendi pontokat nem
érintő határozatai is. Ezek keretében
került sor az önkormányzati intézmények 2022. évi felújítási és fejlesztési
elképzeléseinek elfogadására, valamint az idén lefuttatott és folyamatban lévő pályázatok ismertetésére is.
Ezúttal is több sikeres pályázatot tudhatott magáénak városunk, melyekkel
a település fejlődését szolgálják.
A napirendi pont keretében még
civil támogatási kérelmekről is döntöttek: az általános iskolában működő
vívócsoport kérelme mellett, valamint
a Tiamo moderntánccsoport támogatási kérelmét tárgyalta a Testület,
mely során mintegy 160 ezer forintnyi
értékben fellépőruhák beszerzésére
irányuló támogatást javasoltak és
fogadtak el. A bizottsági üléseken
került sor a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatra beérkezett jelentkezések elbírálására, illetve a karácsonyi
díszkivilágítás le- és felszerelésére
irányuló árajánlat tárgyalására, így az
ülés során ezekről is döntést hoztak.
Ezután a Medicover egészségügyi
szolgáltató ajánlata került a képviselők asztalára, melyet elfogadásra
javasoltak az intézményi dolgozóik
jóléti juttatása tekintetében.
Településrendezési terv módosításával is foglalkozott a grémium,
melynek eredményeképp a Virág
Trans Kft. kérelme alapján a Szabadidőpark mellett lévő, korábban
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kertészetként működő területet
gazdasági övezetből lakóterületi
besorolásra módosították. A cég
ezután ott kisebb épületeket, apartmanházakat és albérleteket szeretne
építeni, segítve az idegenforgalom
fellendülését. Végül a Nemzeti Földalapkezelőhöz intézett megkeresések
kerültek sorra, melyet két földterület
megvásárlása tekintetében adtak be
annak érdekében, hogy a településen működő gazdálkodó szervezetek bővülését és ingatlanigényeit ki
tudják szolgálni. Szó esett az újabb,
már lebonyolított ingatlanvásárlásokról is, melyek keretében az OSI
Food Solutions Kft. és a Bábolna Sped
Logisztikai Központ közötti mintegy
két és fél hektáros területet is sikerült értékesíteni a magukat bővíteni
kívánó bábolnai vállalkozásoknak.
Emellett a Hong Kong Dragon Food
Kft. tulajdonában lévő leégett terület
is új gazdára lelt egy helyi érdeklődő
személyében, így településünk azon
részének városképe is rendeződhet.
A második napirendi pont keretében ismét a bábolnai járóbeteg szakellátás került terítékre. A kardinális
kérdéssel több, mint egy éve folyamatosan foglalkozik az Önkormányzat. Az
orvostörvény megjelenése, az orvosok
létszámhiánya, valamint az orvosi
bérek növekedése problémát okozott
a Kardirex Kft.-nek, így a 2021-es évet
már negyedévenkénti szerződéskötésekkel finanszírozták. Bábolna Város
Önkormányzata évente mintegy 33
millió forinttal egészítette ki az állami
támogatást annak érdekében, hogy
a Kardirex Bábolnán szakellátásokat
működtessen. Az erre irányuló szerződést azonban október végén, három
hónapos felmondási idővel, január
31-ével a Kardirex felmondta, mivel
Dr. Vasas István főigazgató főorvos
szerint Bábolnán a már említett
okokra hivatkozva nem lehet sem
általuk, sem önállóan a szakellátást
működtetni. A társaság javaslatot
tett arra, hogy a bábolnai betegeket
a győri központjukban, magánegészségügyi tevékenység keretében
lássák el. Ezen ajánlat keretében

20%-os árengedményt adnának a
bábolnaiaknak, melyért cserébe az
Önkormányzat tulajdonában álló
állami finanszírozás végleges átadását
–melyet az egynapos sebészeti ellátásba kívánnak beforgatni-, valamint
ezen túlmenően még évi 57 millió
forintnyi önkormányzati támogatást
kérnek. Az ajánlat elfogadásával az
Önkormányzat támogatása mintegy
duplájára nőne, és ennek ellenére
nem Bábolnán, hanem Győrben látnák
el a betegeket. Városunk vezetői igyekeznek mindent megtenni a lakosság
megfelelő ellátása érdekében, ezért
hosszas gondolkodás és tárgyalások
sora kezdődött, melyek eredményeképp jelenleg két érdeklődő is akadt
a szakellátások üzemeltetésére. Arra
vonatkozólag még nem tudnak nyilatkozni, hogy Bábolnán vagy Győrben
kerülne-e sor a szakellátások működtetésére, azonban eme önként vállalt
és részletes elszámolást igénylő feladatra szánt éves támogatás összegét
–melyet a Kardirex 57 millió forintban
fogalmazott meg- szeretnék csökkenteni. Szó esett arról is, hogy amennyiben mégis a Kardirex mellett döntene
a grémium, akkor egy európai közbeszerzési eljárás lebonyolítása
válik szükségessé, mely a megadott
határidőnél jóval hosszabb időt vesz
igénybe. A két másik érdeklődővel is
tárgyalnak, az eredményekről természetesen beszámolnak a lakosság felé
is. Jó hírként számoltak be arról, hogy
a Fürdő területén megindult a gyógyfürdői szolgáltatások – egy úgynevezett medical wellness center – kialakítása, mely a szakellátások keretében
működhet. Emellett a laborszolgáltatás tovább működésének érdekében
labordiagnosztikai műszerek kerülnek
beszerzésre -melyeket a háziorvosok
fognak működtetni-, valamint a jelenleg a Kardirexnél dolgozó bábolnai
dolgozóknak is további foglalkoztatást szeretnének biztosítani.
A következő napirendi pontok
során az Önkormányzat III. negyedévi
költségvetéséről szóló beszámoló
elfogadására, valamint a követelésállományról és a selejtezendő eszközök
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Önkormányzati híradó

– 2021. december 13-i képviselő-testületi ülés
kivezetéséről is tárgyaltak.
Ezután városunk óvodájának 2022. évi munkaterve és
a 2022. évi belső ellenőrzési
terv került jóváhagyásra. A
továbbiakban az alapellátó orvosokkal folytatott
egyeztetések után a Pfizer
gyógyszergyártó cégtől
kapott ajánlat alapján 50
db tüdőgyulladás elleni
védőoltás beszerzéséről
döntöttek, melyeket a háziorvosok fognak ajánlani és
beadni a veszélyeztetett
korcsoportba tartozó pácienseknek. Az oltásra mutatkozó igények függvényében
további szállítmány beszerzésére is sor fog kerülni.
A folytatás a jövő évi rendezvények terveiről szólt.
Hajnal Dóra intézményvezető sajnálatos távozása
miatt városunk művelődési
intézményének munkáját
egy rendezvényszervező
cég bevonásával fogják
segíteni. A tervek szerint
június 18-án kerül sor egy
grandiózus futóverseny
lebonyolítására, majd júliusban egy nagyzenekari
élőkoncert, augusztusban
pedig egy gyermekeknek
szánt rendezvény kerül
megrendezésre, melyekhez
a professzionális cég segítségét veszik igénybe. Szeptemberben a hagyományos
Kukorica Fesztivál zárná a
programok sorát.
Végül a rendkívüli ülés
végén, az egyebek napirendi
pontban a Csónakház jövő
évi bérlésére vonatkozó
pályázati kiírásra került sor,
valamint az IKR. Agrár Kft.
adásvételi szerződésének
jóváhagyásáról döntött a
Testület, mellyel új székhely
és irodaház létesítésére adtak
lehetőséget a sok éve városunkban működő cégnek.

A rendkívüli testületi ülés után december 13-án ismét, ebben az évben utolsó
alkalommal ült a tárgyalóasztalhoz
városunk Képviselő-testülete. Az ülés
előtt a Szociális és Oktatási Bizottság,
valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tartotta meg munkaterv
szerinti rendes ülését. A Testület 6 fővel
határozatképes volt, Bierbauer Imre
képviselő betegsége folytán nem tudott
részt venni a testületi ülésen.
Az első, szokásos napirendi pont során beszámolókat adtak ki a lejárt idejű határozatokról,
valamint elhangzottak a napirendi pontot nem
érintő bizottsági határozatok. Az egyik ilyen
határozat szólt arról, hogy a 2022-es évben is
lehetőség nyílik a „Termelj otthon! – Mozgalom
a konyhakertek felvirágoztatásáért való csatlakozásra, melynek keretében a kertészkedni
szerető lakosok jelentkezését várják. A projekthez az Önkormányzat a január-februári időszakban térítésmentesen biztosítja az elültetendő
növénymagokat, a nyári időszakban pedig
figyelemmel kíséri a zöldellő és szépülő konyhakerteket. A Szociális és Oktatási Bizottság zárt
ülésén került sor a karácsonyi segélyekről való
döntéshozatalra, míg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság házszámmódosításokról és
ingatlan adásvételi szerződésekről határozott.
A következő napirendi pontban az önkormányzati bérlakások, a temetkezéssel összefüggő díjak, a közterület használati, valamint
az ékezési térítési díjak, illetőleg a Sportcsarnok bérleti díjai kerültek terítékre. A Kormány
ismét befagyasztotta az emelés lehetőségét
az Önkormányzatok számára, így az említett
díjak a korábban meghatározott összegben
kerültek megállapításra. A képviselő-testületi
határozatban helyet kaptak az építési telkek
is, melyek áráról közművesítést követően fog
döntést hozni a grémium.
A folytatásban a jogszabályi kötelezettségeknek és előírásoknak tett eleget az
Önkormányzat, így sor került a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására,
majd pedig a Szociális és Oktatási Bizottság
mellett a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, valamint a képviselők is beszámoltak a 2021-es évben végzett munkájukról és
tevékenységeikről.
A hetedik napirendi pont keretében a
Csónakház, faház és teniszpálya bérletére
vonatkozó, korábbi testületi ülésen kiírt

pályázat árajánlatait ismertette dr. Bacsárdi
József jegyző. A kiírásra két pályázat érkezett
be, melyek során a korábbi üzemeltető és egy
ácsi vállakozás adott ajánlatot. A Pénzügyi
Bizottság tanácskozása után született javaslat
alapján az ácsi pályázó ajánlatát fogadta el a
Képviselő-testület, aki a magasabb bérleti díj
mellett a három egységet komplexen kívánja
üzemeltetni. A korábbi üzemeltető csupán
a Csónakház és a teniszpálya bérletére tett
ajánlatot, így az ő pályázatát nem tudták elfogadni. Az egységeket várhatóan január-februárban tudja birtokba venni az új üzemeltető, változatos és tartalmas programokat és
szolgáltatást kínálva majd a helyi lakosság és
a Szabadidőparkba látogatók részére. A továbbiakban városunk Kisbér városával együttes
klímastratégiáját tárgyalták a képviselők. A
KEHOP-pályázat keretében finanszírozott
stratégia az elkövetkezendő időszak európai
uniós pályázataihoz előfeltételként szolgál, így
elkészítése mindenképpen elengedhetetlenné
vált az Önkormányzat és a település számára.
Az utolsó előtti napirendi pont során ismét
beszámoló hangzott el, ezúttal a Helyi Értéktár
2021-es évben végzett munkájáról és az elért
eredményeiről. Örömre adott okot, hogy ebben
az esztendőben a Bábolnai Életfa a Komárom-Esztergom Megyei Értéktár értékei közé
is befogadásra került, melyről szeptemberben
oklevelet vehettek át. Az Egyebek napirendi
pontban ismét a Kardirex által nyújtott bábolnai járóbeteg szakellátások kerültek előtérbe. A
legutóbbi tájékoztatás óta eltelt időtartamban
ismét érkezett egy levél a Kardirex Egészségügyi Központ főigazgató főorvosától, aki a
Győrben történő szakellátás működtetéséhez
korábban kért támogatási összeget csökkentette. Polgármester Asszony ismét tájékoztatást
adott arról is, hogy további két, a szakellátások működtetése iránt érdeklődő megkeresés
érkezett be hozzájuk. Arról jelen pillanatban
még nincs információjuk, hogy sikeres megállapodás esetén a szakrendelések Bábolnán,
avagy Győrben várják-e a bábolnai lakosokat.
Városunk Képviselő-testülete ismét hangsúlyozta, hogy nem hagyják szakellátás nélkül a
helyieket, továbbra is biztosítani kívánják ezt a
szolgáltatást, ennek érdekében pedig mindent
meg is tesznek. Az érdeklődőkkel már kezdetüket vették a tárgyalások, nagy valószínűséggel
januárban rendkívüli testületi ülés keretében
kerülhet sor döntésre, melyről természetesen
a lakosságot is tájékoztatni fogják.
www.btv.hu
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Adventi áhítat a városi betlehemnél
Az adventi időszakhoz kapcsolódva a település önkormányzata idén is felállította a katolikus templom mellett
városunk betlehemét, ami idén is a település egyik
kedvelt látványossága volt.

A kulturális intézmény szervezésében ide vártak minden érdeklődőt a négy adventi vasárnapon este öt órától, hogy Bábolna
lakossága közösen élje meg a karácsonyvárást, együtt készülhessen a szeretetteljes ünnepre.

Karácsonyra készülve
– pedagógusok énekeltek diákjaiknak
A negyedik adventi gyertyagyújtás és a diákok karácsonyi műsora sajnos elmaradt az általános iskolában,
ugyanis a járványügyi szabályok miatt több osztályt
karanténba kellett helyezni az év utolsó két hetére.
A pedagógusok alkalmi kórusa viszont a földszinti aulában adott
rövid koncertet, így az alsó- és felső-tagozatosok is élvezhették
előadásukat. A pedagógusok műsorában két dal csendült fel
zongorakísérettel. Elsőként a közismert és közkedvelt Hallelujah
című szám magyar nyelvű változatát énekelték, majd a „Békés
legyen a karácsony” kezdetű dal hangzott el. Végül Bajcsainé
Hajagos Ildikó intézményvezető kívánt mindenkinek áldott,
szeretetben gazdag karácsonyt.
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Az első adventi éneklés házigazdái az Idősek Klubja nyugdíjasai
voltak, az ő vezényletükkel énekelték a már jól ismert kedves
karácsonyi dallamokat az ünnepvárók.
Advent 2. vasárnapján a hideg, esős idő ellenére is sokan gyülekeztek városunk betlehemi installációjánál, hogy közösen éljék
meg a karácsonyvárás hangulatát. A 2. adventi éneklés házigazdai
teendőit az óvodapedagógusok vállalták, az ő irányításuk mellett
csendültek fel a karácsonyi dallamok.
Advent 3. vasárnapján Kiss Máté evangélikus lelkész az Úrjézus
szavaival köszöntötte a városi betlehemnél egybegyűlteket, majd
Ézsaiás könyvéből mondott el egy igét. A 3. adventi éneklés házigazdái a Cseperedők néptáncosai voltak.
A 4. adventi vasárnapon is szép számmal érkeztek olyanok, akik
közösen szerették volna megélni a karácsonyvárás hangulatát. Az
utolsó adventi összejövetelen Milus Ferenc katolikus plébános
áldotta meg a betlehemet, majd a Tiamo moderntánccsoport
növendékei vezényletével énekeltek az egybegyűltek.
Az adventi készülődés részeként a bábolnaiak minden alkalommal jelképesen meggyújtották a körforgalomban található koszorún a gyertyákat, majd mindenkit saját készítésű süteménnyel,
forralt borral, meleg teával kínáltak az aktuális alkalom házigazdái.

Adventi műsorokkal
hangolódtak karácsonyra
az általános iskolában
Már november utolsó napjaiban karácsonyra hangolódtak a Bábolnai Általános Iskolában. Az alsó tagozatosok
hagyományaikhoz híven advent vasárnapjait megelőző
péntek reggel az intézmény emeleti aulájában gyülekeztek, hogy a karácsonyvárás jelképeként meggyújtsák a négy adventi gyertyát.
Három alkalommal a két negyedik osztály növendékei adtak
zenés műsort, melyek a tél örömeiről, a karácsonyvárás adventi
megnyugvásáról szóltak, de feldolgozták a Mikulás történetét és
a Luca-napi népszokásokat is. Sajnos a negyedik adventi műsort
már nem tarthatták meg, mert a járványügyi szabályok miatt
több osztályt karanténba kellett helyezni az év utolsó két hetére.
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Karácsonyi hangulat az óvodában
A járványhelyzet miatt idén sem mehettek be szülők, hozzátartozók, hogy megtekinthessék az óvodások karácsonyi
műsorait. Pedig az apróságok ez év végén is kitettek magukért, a csoportok karácsonyi énekekkel, versekkel készültek,
így hangolódva a legmeghittebb egyházi ünnepre.

A Bábolnai Televízió ezúttal is engedélyt kapott, hogy rögzítse
a Katicás csoport előadását, illetve bekukkanthattunk a többi
csoportba is, ahol már karácsonyi hangulat uralkodott.
Az intézmény nagy épületében lévő csoportok a bejáratnál
feldíszített karácsonyfánál találhatták meg az általuk úgy vágyott
játékokat, a „kisoviban” pedig szemtanúi lehettünk a gyermekek
felhőtlen örömének, amikor a két csoport közös karácsonyfája
alatt felfedezték a vadonatúj bicajokat és rollereket.

www.btv.hu
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Családként ünnepeltek
városunk Idősek
Klubjában
A járványhelyzet miatt az ovisok hagyományos karácsonyi látogatása ismét elmaradt
városunk Idősek Klubjában, azonban ezúttal
egy szűk körű, meghitt ünnepséggel sikerült
egy kis ünnepi hangulatot varázsolni városunk nyugdíjasai számára.

A családias hangulatú délelőtt Berkesné Szűcs
Ágnes intézményvezető köszöntőjével vette kezdetét, aki a kis közösség összetartását méltatta szavaival. „Olyanok vagyunk, mint egy kis család, hiszen
nagyon gyakran találkozunk egymással, osztozunk
egymás örömében és bánatában. Mindenki dolgozik, éli az életét, de mindig találnak időt arra, hogy
beszaladjanak, és váltsanak pár szót egymással.” –
hangsúlyozta. Ezután dr. Horváth Klára polgármester
ünnepi gondolatai következtek, aki az elmúlt év
örömeit és a járványhelyzetben megélt nehézségeit
emelte ki. „Sok olyan személy van, akit szerettünk,
tiszteltünk, de sajnos el kellett búcsúznunk tőlük.” –
emlékezett azokra, akik már nem lehetnek közöttük.
A folytatásban a klubtagok közös énekléssel idézték
meg a vidám, karácsonyi hangulatot. Szívhez szóló
ünnepi versekkel készültek, majd ismét felcsendültek
a jól ismert, szívet melengető karácsonyi dallamok.

A közös műsort követően dr. Horváth Klára polgármester átadta Bábolna Város Önkormányzata
karácsonyi ajándékát, egy édességekkel, italokkal
és minden finomsággal telerakott ajándékkosarat.
A meghitt délelőtt kellemes beszélgetéssel és az
Alapszolgáltatási Központ munkatársai által szeretettel készített sütemények elfogyasztásával zárult.
8
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Életük egyik legfontosabb
eseményére készültek
A december beköszöntével városunk
lovasiskolájában is eljött a végzősök
által egyik legjobban várt esemény,
a szalagavató ünnepség napja.
A járványhelyzet mintegy másfél éves
megpróbáltatásai után december
11-én, a járványügyi szabályok betartásával ismét nyilvánosan, szüleik
és hozzátartozóik előtt ünnepélyes
keretek között tűzhették fel a felnőttkor elérését is szimbolizáló szalagot.
Jónás Melinda, a Kisalföldi ASzC
Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
lapunknak elmondta, a végzős diákok
már szeptember óta készültek a nagy
eseményre. Szerencsére mindezt
együtt, jelenléti oktatás keretében
tehették meg, hiszen a fertőzés csak
egy-egy diákot és tanárt érintett az
elmúlt négy hónap alatt. A gyermekek, tanárok és szüleik biztonságát a
bál estéjén is igyekeztek biztosítani,
a rendezvényekre és az iskolába való
belépésre vonatkozó járványügyi

szabályokat mindvégig betartották. A
szalagtűzést követően a végzős diákok
mókás videón elevenítették fel az
elmúlt évek pillanatait, majd a keringő
eltáncolása során csaltak könnyeket
szüleik és pedagógusaik szemébe.
A 38 végzősre a szalagavató bál
után vár a legnagyobb megmérettetés, számukra most kezdődik csak
igazán a munka legjava. A bál után, félévkor próbavizsgák keretében adnak
számot tudásukról, majd év végén, a
szakvizsgákon is túl kell jutniuk ahhoz,
hogy igazi lovászként léphessenek ki
a nagyvilágba. Mindeközben szorgalmasan készülnek a szakma kiváló
tanulója versenyre, melyet áprilisban
ezúttal a bábolnai intézmény falai
között rendezhetnek meg.
Az elmúlt másfél év digitális
oktatása sajnos a diákok tudásán is
nyomot hagyott, azonban pedagógusaik segítségével mindent megtesznek azért, hogy „Pettkósokhoz” méltó
szakmai tudással rendelkezzenek.
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Szebbé tették az ünnepet
Karácsony közeledtével a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központban dolgozók a Magyar Vöröskereszt helyi aktivistáival és a helyi cégekkel karöltve ajándékozták meg
a városunkban élő rászorulókat.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által összegyűjtött
adományokkal a Bábolnán és külterületein élő, nehéz helyzetben
lévő családokat és személyeket lepték meg.

maga által gyártott gyorsfagyasztott hústermékeket ajánlotta fel.
A mintegy 360 kilogrammnyi húsmennyiséget a megszabott
jövedelemhatár alatti bevétellel rendelkezők kaphatták, akik
egy jelentkezési lap kitöltésével részesülhettek az adományban,
melyet az Idősek Klubjának udvarán vehettek át.

Az adománygyűjtő akció ismét bizonyította Bábolna lakosságának
összefogását, valamint a helyi cégek nagylelkűségét, így a karácsonyi ünnepek idején senki sem maradt étel vagy ajándék nélkül.

Gasztronómiai élmény
ajándékba
Az évek óta tartó hagyományhoz hűen december 22-én
ismét egy tál finom meleg étellel várták városunk öregfiúk
labdarúgó csapatának tagjai a városközpontban járókat.

Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető és csapata már november
eleje óta azon dolgozott, hogy a védőnővel, a Vöröskereszttel és
mindenkivel, aki jól ismeri a településen élőket, közösen összegyűjtsék azon családokat vagy egyedül élő személyeket, akiknek
karácsony táján jól jön a segítség, a támogatás. Ezután meghirdették az adománygyűjtést, mely során a város lakossága és a helyi
vállalkozók is aktívan közreműködtek a segítésben. A magánszemélyek által adományozott tartós élelmiszerek, ruhák, játékok
mind-mind oda kerültek, ahol a legnagyobb szükség volt rájuk. A
vállalkozók által felajánlott összegekből célzott segítség nyújtására
is lehetőségük nyílt, így két személy is az általuk felajánlott adományokból vásárolt kályhák mellett tölthette az ünnepeket. „Bábolna
lakói mindig jólelkűen adakoznak. Rendkívül aktívak, gondolnak
másokra” – emelte ki a lakosság összefogását az alapszolgáltatási
központ vezetője. Szüleik segítségével az óvoda Pillangós és Sárga
csoportja is apró ajándékokkal kedveskedhetett a rászoruló gyermekeknek. Az egyik csoport édességeket gyűjtött, a másik csoport
pedig játékokat hozott gyermektársainak.
Az ünnep szebbé tételéhez hozzájárult az idén alakult Bábolnai Horgoló Klub is, akik saját kezűleg készített macikkal csempésztek mosolyt a bábolnai gyermekek arcára. A Vöröskereszt a
saját maga által összegyűjtött édességekkel és élelmiszerekkel
készült a nehéz helyzetben lévők számára, akikhez a családsegítők segítségével juttatták el a csomagokat. Az ünnepi asztal
bőségét az OSI Food Solutions Hungary Kft. is segítette, aki a saját

Tornyos Ferenc, a BSE labdarúgó szakosztályának vezetője és
barátai a karácsonyi ünnepekre való tekintettel kedveskedtek a
város lakosságának a csülkös babgulyással, melyből a jól bevált
recept alapján több mint 100 adag rotyogott a kávézó mellett. Az
üstnél a már megszokott módon az örökifjú Tóth József forgatta a
fakanalat, csapattársai pedig szívesen kóstolták a készülő remekművet, melynek illata már messziről csalogatta a bábolnaiakat.
Bajnokságokon ugyan már csak ritkán vesznek részt, ám az
öregfiúk immáron 30 éve rúgják együtt a bőrt, a minden héten
hétfőn és pénteken tartandó edzéseken a kemény mag minden
alkalommal megtalálható. A közös főzés a bizonyítéka annak,
hogy nem csupán a pályán társak, hanem az életben is jó,
összehangolt csapatot alkotnak. A tartalmas, házias alapanyagokból készült étel minden arra járó szívét megmelengette.
www.btv.hu
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Értünk is dolgoznak,
fejlődnek
Mintegy „karácsonyi ajándékként”
a Banai Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata új eszközökkel bővíthette felszerelését.
Bábolnán azért tudósítunk most a
szomszéd település önkénteseiről, mert
szoros együttműködésben tevékenykednek a bábolnaiakkal, segítő munkájuk, felszereléseik a helyiekkel együtt
településünk biztonságát is szolgálják.
Az önkéntes tűzoltók a profikhoz
hasonlóan nagy figyelmet fordítanak
eszköztáruk minőségére, így minden
kínálkozó lehetőséget megragadnak
a bővítésre, fejlesztésre. Legutóbb a
Magyar Falu Program keretében egy
félautomata defibrillátort sikerült beszerezniük, melynek átadásán Czunyiné dr.
Bertalan Judit országgyűlési képviselő
személyesen is tiszteletét tette.

„A banaiak és a szomszédos
településeken élők biztonságban
érezhetik magukat. Nagy
örömömre szolgál, hogy olyan
hasznos eszközöket sikerült
vásárolni, melyekkel gyorsan,
hatékonyabban tudnak dolgozni
és még jobban tudnak segíteni”
– mondta el köszöntőjében képviselő
asszony. Czunyiné dr. Bertalan Judit
hangsúlyozta a további pályázati

lehetőségeket is, mellyel a hivatásos
állománnyal összhangban vonuló civil
tűzoltók – akik a saját szabadidejük
terhére végzik ezt a munkát - ismét
újabb fejlesztésekre pályázhatnak,
hogy segítsék a település és a környék
lakosságának biztonságát.
Ágoston Gábor, a Banai Önkéntes
Tűzoltó Egyesület parancsnoka lapunknak elárulta, a pályázatnak köszönhetően kétmillió forint támogatásban
részesültek, melyből a defibrillátor
mellett egy 400 literes üvegszálas tartállyal és egy hat bar teljesítményű szivattyúval is bővíthették gépjárművük
felszerelését. Az életmentő eszközök
beszerzése azért vált szükségessé,
mivel az utóbbi időben beavatkozásaik
nagy része a különféle autóbalesetekben történt mentések felé tendált.
A gyors és hatékony segítség érdekében a jövő évben ismét részt vesznek
a Magyar Kormány által meghirdetett
pályázaton, melyen az eszközpark
fejlesztése mellett képzésekhez, épületfelújításra irányuló támogatáshoz
és egyéb, a civil szervezetek munkáját
segítő fejlesztésekhez juthatnak hozzá.
Terveik és céljaik már készen is állnak,
hiszen a jelenlegi épületüket egy
emeleti, rendezvényhelyszínként is
funkcionáló szinttel szeretnék bővíteni,
mellyel komoly szerepet vállalhatnak
az ifjabb nemzedékek nevelésében is.

Lakástüzek
megelőzése
A legtöbb lakástűz emberi mulasztásra,
gondatlanságra vezethető vissza. A tűzesetek kiváltó okai olyan veszélyforrások
lehetnek, mint a nyílt láng használata,
elektromos hiba, fűtési rendellenesség,
főzés vagy a dohányzás. Ezek mindegyike
megelőzhető lenne egy füstérzékelővel, de
mindenekelőtt kellő odafigyeléssel.
A fűtőberendezések esetében fontos, hogy
berendezéseinket megfelelő időközönként
szakemberrel megvizsgáltassuk, a szükséges
karbantartásokat elvégeztessük. Ez vonatkozik mind az elektromos, mind a gázzal, szilárd
fűtőanyaggal működtetett rendszerekre is.
Kiemelten fontos a szilárd tüzelőanyaggal fűtő
háztartásoknál rendszeres vizsgálat, tisztítás a
kéményekben keletkező lerakódások miatt.
Magánszemély lakóháza esetén ez az évenkénti
ellenőrzés ingyenesen igényelhető a 1818-as
telefonszámon, vagy a https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ webes felületen.
A fűtési rendszerek - amennyiben nyílt
égésterűek (a lakótér levegőjét használják az
égéshez) – nem megfelelő karbantartottság
esetén szén-monoxid mérgezés (kandallók,
kályhák esetében füstmérgezés) kockázatát
is hordozzák, ezért az időszakos ellenőrzés
mellett teljes biztonságot szén-monoxid érzékelő, füstérzékelő beszerzésével érhetünk el.
Sokan használnak olyan illatosítókat, illóolajokat, melyek gyertya lángjának felmelegítésével teszik kellemesebbé a szoba levegőjét. Fontos, hogy ha gyertyát gyújtunk, azt
megfelelő óvintézkedések megtétele mellett
tegyük. A gyertya alá helyezzünk tűzálló
alátétet és a környezetéből távolítsunk el
minden éghető anyagot. A felügyelet nélkül
hagyott láng még így is okozhat tüzet, így
abban az esetben, ha elhagyjuk helyiséget,
bizonyosodjunk meg róla, hogy eloltottuk azt.
A zárt térben történő dohányzás szintén
komoly veszélyforrás lehet. Az ágyban,
kanapén nem ajánlatos rágyújtani, a cigarettából kihulló parázs könnyen tűzesetet
eredményezhet.
Ha minden elővigyázatosságunk ellenére
lángra kap valami a lakásban, azonnal tárcsázzuk a 112-es központi segélyhívó vonalat és
kérjünk segítséget. Amennyiben a tüzet méreténél fogva, testi épségünk veszélyeztetése
nélkül el tudjuk oltani, kezdjük meg az oltást.
Tegyünk meg mindent, hogy mi és családunk
is a lehető legnagyobb biztonságban élhessen!
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…hogy mindenki hazaérjen!
December 8-án fokozott rendőri jelenléttel találkozhattak városunk lakói a település utcáin.
A december 6. és 12. között zajló országos, az Európai Közlekedésrendészeti Szervezet által előírt közlekedésbiztonsági akcióhoz
csatlakozva az Ács-Bábolna Rendőrőrs munkatársai a bábolnai
polgárőrökkel közösen elsősorban az autók téli felszerelését
ellenőrizték, mindemellett azonban figyelmet fordítottak a szabálytalankodók kiszűrésére is. Azok az ellenőrzött közlekedők,
akiknél nem találtak problémát, ajándékot kaptak a rendőröktől.
Az év végi időszak és az ünnepek közeledtével a közúti forgalomban részt vevők száma is jelentősen növekszik, a téli időjárásra
jellemző útviszonyok pedig még balesetveszélyesebbé tehetik
az utazást. A közlekedésrendészeti ellenőrzés során összesen
11 esetben került sor helyszíni bírság vagy pedig közigazgatási
bírság kiszabására Bábolna közigazgatási területén. A szabálysértések fő oka a gyorshajtás, a kézben tartott mobiltelefon használata, biztonsági öv használatának elmulasztása, behajtási tilalom
figyelmen kívül hagyása, irányjelzés használatának elmulasztása
volt. Továbbá 2 esetben figyelmeztetést alkalmaztak kisebb fokú
közúti közlekedési szabályok megsértése végett. A rendőrök
hasznos tanácsokkal is ellátták a kevésbé figyelmes sofőröket,
akik így legközelebb már nagyobb biztonsággal vehetnek részt
a közúti forgalomban.
Pogrányi Zsolt rendőrszázados, őrsparancsnok lapunknak
hangsúlyozta, hogy a téli időszakban a járművezetőknek kiemelt
figyelmet kell fordítaniuk autójuk műszaki állapotára, ezen belül
is legfőképpen az akkumulátorok, fékberendezések és a világító

berendezések működőképességére. „Kérem a járművezetőket,
hogy ilyenkor nagyobb követési távolságot alkalmazzanak, valamint ügyeljenek az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebesség
megválasztására” – emelte ki mindazt, amely a balesetmentes
utazáshoz elengedhetetlenül szükséges.
A közlekedésrendészeti akció során nem csupán az autósok
kaptak figyelmet, hanem a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők is. Utóbbiakat fontos tanácsokkal látták el, és olyan teendőkre
hívták fel a figyelmüket, melyek életmentőek lehetnek. Ilyen volt
például a jól látható, rikító színű ruházat vagy felszerelés megválasztása, valamint lakott területen kívül és éjszaka a láthatósági
mellény használata.

Új autó, nagyobb biztonság
A Magyar Falu Program keretében városunk polgárőrei egy új szolgálati gépjárművel gazdagodhattak. Az
átadón Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és dr. Horváth Klára polgármester személyesen is
tiszteletét tette, és ki is próbálhatták az új négykerekűt.
„A lakosság megelégedésére szolgál az, hogy látják a polgárőr
autót, melyből most már kettő is van. Nagyon jó dolognak tartom,
hogy a polgárőrök kommunikálnak a lakossággal, megállnak,
beszélgetnek velük, tájékoztatják őket” – emelte ki a lakosság és
a polgárőrök kapcsolatát polgármesterünk.
Berkes István, a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület
elnöke lapunknak elmondta, az újonnan megalakult egyesületük
megalakulásakor nem rendelkeztek saját gépjárművel, a Farkas
Gábor megyei rendőrfőkapitány és a megyei rendőrkapitányság
által felajánlott járművet használhatták, melyet ma is szolgálatba
állítanak a vonulások alkalmával. Az új, Dacia Duster típusú autó
megvásárlására a Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázatuk adott lehetőséget, mely során mintegy ötmillió forintnyi támogatást nyertek. A terepjáró nem csupán a szolgálatban
résztvevők komfortérzetét javítja, hanem műszaki paramétereinek köszönhetően bármilyen terepen bevethető, hogy a lakosság
biztonságát maximálisan kiszolgálja.

A bábolnai polgárőrök eszköztáruk bővítését még nem fejezték
be, hiszen a következő évben a Magyar Falu Program ismét jó lehetőségeket kínál arra, hogy felszerelésüket fejlesszék, bővítsék. A
polgárőrök az önkormányzati rendészettel együttműködve látják
el szolgálatukat, immáron két autóval, így nagyobb hatékonysággal segíthetik a bábolnai lakosok biztonságának megőrzését.

www.btv.hu
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Jézus születését ünnepelték
A református hívők december 24-én délután fél ötkor
vehettek részt szentesti istentiszteleten a bábolnai protestáns templomban.

Szép Sándor lelkipásztor ünnepi igehirdetését hallgathatták az
egybegyűltek. A korábbi évek ünnepi alkalmain megszokott volt,
hogy a hittanos gyermekek verses, zenés műsort adtak. Idén is
készültek a diákok, de a karácsonyt megelőző héten több általános iskolai osztály is karanténba került, így műsorukat nem
adhatták elő. Egy ifjú hölgy, Kéri Jázmin Sára mégis úgy gondolta,
hogy ne szakadjon meg a hagyomány, bibliai témájú felolvasással
színesítette a szentesti istentiszteletet.

A katolikus egyház hagyományos szentesti miséjét Milus Ferenc
plébános celebrálta. A korábbi években itt is a hittanosok műsora
tette gazdagabbá az ünnepet, ez a műsor sem jöhetett létre az
ismert járványügyi körülmények miatt. Bognár Lilla és Bognár
Péter amatőr zenészek azonban mintegy negyedórás karácsonyi
koncerttel készültek, melyet a szentmisét megelőzően hallgathattak a katolikus hívők.

Az evangélikus egyház istentiszteletére karácsony első napján
került sor, ahol Kiss Máté lelkész hirdette az igét.

Köszönet a bábolnai
katolikus egyház részéről
Bábolna Katolikus Egyházközségünk nevében szeretném
megköszönni mindazoknak, akik 2021-ben is mind anyagilag, virágokkal, valamint egyéb hozzájárulással segítették
egyházközségünk fennmaradását, működését.
Külön köszönjük önkormányzatunk támogatását.
Köszönjük az l % adótámogatást, és az egyházi adókat.
12
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Köszönjük még a tartós élelmiszer csomagok összeállításához
beérkező tartós élelmiszereket, pénzt, egyéb adományokat.
Szeretném még megköszönni a Bábolnai Városi Televízió dolgozóinak egész éves lelkiismeretes munkáját.
Bábolnai Egyházközségünk nevében boldog új évet kívánunk:
Gergely Lajosné
Bábolnai Katolikus egyház nevében
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NÉZZE A BÁBOLNAI
TELEVÍZIÓ ADÁSAIT
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss,
szerkesztett adással, melyben az előző hét
eseményeiről készült műsorszámainkat
láthatják. Adásaink ismétléseit szerdától
naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják
csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos
képújság adás fut a BTV sávján.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ
AZ INTERNETEN:
WWW.BTV.HU
A képújságban közölt hirdetéseket – külön
díj nélkül – saját online felületeinken
is megjelenítjük: www.btv.hu-n, illetve
facebook oldalunkon. Adásaink tartalmát
youtube csatornánkon is megnézheti.
•

adásaink menüpontban bármelyik
műsorszámunkat megtekintheti
akár hónapokra visszamenően

•

képújság menüpontban csatornánkon
futó képújságunk tartalmát
(hirdetések, közérdekű, óvoda és iskola,
egészségügy, sport és televíziónk
hírei) nézheti időkorlátozás nélkül

•

Bábolnai Fórum menüpontban a
Bábolnai Fórum című havonta megjelenő
önkormányzati lap számait olvashatja

•

élő adás menüpontban élőben tekintheti
meg csatornánkon éppen futó adásunkat

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI
SZENT JÁNOS KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
2022. január hónapban
Január 16-án vasárnap
Évközi 2. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Január 23-án vasárnap
Évközi 3. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Január 30-án vasárnap
Évközi 4. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

Február 6-án vasárnap
Évközi 5. vasárnap.

9:30 órakor

szentmise.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (06 70 550 9261)
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

Bábolnai Televízió az interneten: www.btv.hu
www.btv.hu
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Közvilágítási hibákról
– az önkormányzati
rendészet felé jelezzék

BÁBOLNAI FÓRUM

KISALFÖLDI ASZC PETTKÓ-SZANDTNER TIBOR
LOVAS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
BÁBOLNA

Kedves Bábolnaiak! Főleg a téli időszakban
minden lakost érintő problémáról, a közvilágításról szeretnék rövid tájékoztatást adni.
Rögtön az elején fontosnak tartom elmondani, hogy
Bábolnán a köztéri lámpák ellenőrzése minden
hónap elején, az esti, éjszakai közterület-felügyeleti
járőrszolgálatok alkalmával megtörténik, és a szerződött partner felé a nem világító lámpák jelentésre
kerülnek. A jelzést követően általában egy héten
belül megjavítják a nem működő lámpákat, illetve
kicserélik a hibás, nem működő egységeket. Ez abban
az esetben valósul meg ily módon, ha egy-egy lámpa
nem világít az utcában, tehát az adott lámpa egyedi
hibájáról van szó. Előfordulnak olyan esetek, amikor
több egymást követő lámpa hosszabb szakaszon
nem világít. Ilyenkor már a hálózat üzemeltetője felé
jelezzük a hibát, aki a probléma feltárását követően
tudja javítani a meghibásodást.
A Szabadidőpark, Kőrisfa, illetve Patkó utca annyiban más, hogy ott sziget üzemű, napelemes rendszer működik, és ha sokáig nem kapnak elegendő
fényt a napelemek, sajnos nem tudnak feltöltődni
az akkumulátorok.
Kérem Önöket, amennyiben bármikor nem világító
köztéri lámpát észlelnek, azt jelezzék a Bábolnai Önkormányzati Rendészet Facebook oldalán, vagy az önkormányzati hivatal nyitvatartási idejében a 34/568-000
számon, hogy a hiba elhárításáról intézkedni tudjak!
Cziráki Gábor közterület-felügyelő

Bábolna Városi
Sportcsarnok
2943 Bábolna, Arany János u. 3.
Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás:
•

hétfő-péntek: 16.00 – 21.00 óra

•

szombat-vasárnap: előzetesen
történt időpont egyeztetéssel.

Terembérlet: 5.500 Ft/óra
•

az alkalmi, több órát, esetleg napot igénylő
rendezvények bérleti díja külön szerződésben kerül meghatározásra.

•

a Bábolna SE szakosztályai térítésmentesen, előre egyeztetett időpontban vehetik
igénybe a sportcsarnokot

Időpont egyeztetés:
babolnasportcsarnok@gmail.com, tel.: 34/369-989.
14
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230 ÉV LÓTENYÉSZTÉSI TRADÍCIÓJA - VÁLASZ A JÖVŐ KIHÍVÁSAIRA
Történelmi környezet - versenyképes lovas karrier - naprakész tudás - ingyenes kollégium

LOVAS SZAKKÉPZÉSEINK:
4 0811 17 04 GAZDA-LOVÁSZ SZAKMA
– szakképzési ösztöndíjjal
(tanulmányi eredménytől függően akár 70 ezer Ft/hó)
– duális képzésben, szakképzési munkaszerződéssel
(akár bruttó 120.000 Ft/ hó)
0811 50 01 BELOVAGLÓ SZAKMA:
– felnőttképzés – tanulói jogviszony
– kiszámítható szakmai karrier
JELENTKEZZ MOST!
Szállj lóra Bábolnán, és érezd magad nyeregben a Pettkóban!
InformácIók: www.pettkoiskola.edu.hu; www.kisalföldiaszc.hu
facebook:
Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és
Kollégium
Tel: 34/568-063
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Teke – együttesünk győzelemmel zárta az őszi szezont,
harmadik helyről várják a folytatást
Az őszi szezon utolsó mérkőzését
játszotta NB I-es tekecsapatunk
december 12-én.
Legényeink a listavezető székesfehérvári
Köfém SC együttesét fogadták hazai
pályán, akiket eddigi találkozóik során
még nem sikerült legyőzni. A vendégek
korábban már megjárták a szuperligát is,
két szezont versenyeztek a legjobbak közt.
Nem csoda, hogy ismét visszavágynak oda,
ám szoros küzdelem folyik az elsőségért.
Tekecsapatunk a tabella negyedik
helyéről várta a találkozót, tulajdonképpen nem volt komoly nyomás a
játékosokon, bár az első helyezett
legyőzése mindig nagy fegyverténynek
számít. Fordulatos csatát vívott egymással a két gárda, végig szoros volt
a mérkőzés. Mindkét oldalon szükség
volt cserék lebonyolítására. A vendégek
sérülés miatt kényszerültek cserére, a
mieink esetében viszont Tóth Zoltán
csapatkapitány taktikai megfontolásból
választotta két esetben is ezt a lehetőséget. Változtatása sikeresnek bizonyult,
kitűnő ráérzéssel, jókor, jó helyen nyúlt a
találkozó menetébe. Mindkét csereként
beállt játékos meg tudta fordítani a
pontállást és pontszerzőként fejezték

be mérkőzésüket. A változatos, szoros
találkozón ismét az utolsó gurítások
döntötték el a találkozó sorsát, együttesünk csapatpontokban és ütött fákban
is felül tudta múlni ellenfelét. Bábolna
SE – Köfém SC 6:2 (3282:2370), ifi 1:3.
A Bábolna SE tekecsapata az előkelő
harmadik helyről várhatja a tavaszi folytatást, szorosan mögöttük, mindössze egy
pont hátránnyal három gárda is a dobogóra törekszik. A tavalyi bronzérem után

idén is szép lenne bármelyik színű érem,
amelyre Tóth Zoltán csapatkapitány-edző
szerint a fiúk mind mentálisan, mind
pedig technikailag készen állnak. Mint
mondta, a csapatszellem is kitűnő, valamint közte és a játékosok közt is remek
kommunikáció alakult ki. Nyíltan tudnak
beszélni az edzéseken és a mérkőzéseken
adódó problémákról, így könnyebben
hoz döntéseket is. Mindezek már az őszi
szezon eredményeiben is megmutatkoznak, de előrevetíthetik a jövő sikereit.

Gokart – elkészültek a támogatókat feltüntető pólók,
Varga Ákos rendkívül motiváltan várja az új versenyszezont
A versenyszezon jelenleg szünetel ugyan, de Varga
Ákos ifjú gokartbajnokunkról így is tudunk hírt adni,
köszönhetően édesapjának, aki rendszeresen tudósítja
lapunkat az aktualitásokról.
Most arról adott hírt, hogy december közepére elkészültek azok
a pólók, melyeken megjelennek támogatóik nevei, logói. A jövő
évi versenyeken ezekben a pólókban hirdetik szponzoraikat.
Ezúton is hálás köszönetüket fejezik ki az eddigi támogatásokért.
Amint azt lapunknak Varga Zoltán elmondta, aki 2022-ben
nem tud pénzügyi támogatást nyújtani, az is felkerül a gokartra
matricán és rajta marad a pólókon is. „Mi az eddigi támogatóinkról sem feledkezünk meg. Az eddigi sikereket is együtt
értük el, ezután is közösen éljük meg a sikereket, eredményeket” – hangsúlyozta Ákos édesapja. Azt is tervezik, hogy Ákos
versenyoveráljára is felkerülnek a logók, mégpedig hímzett
formában, ez várhatóan márciusra készül el.
Az édesapa ígéretet tett arra, is hogy a jövő szezonban is részletes beszámolókat küld majd minden verseny után. Reméli azonban,
hogy 2022 tavaszára enyhül a pandémia miatti szigor, melynek

következtében személyesen is el lehet látogatni a versenyekre. Aki
úgy érzi, hogy szívesen megnézné Ákost valamelyik versenyén, azt
szeretettel várják, garantáltan izgalmas versenyek várhatók.
Ákos továbbra is nagyon motivált, alig várja az első kültéri
edzést és a versenyeket. Az új gokartot februárra ígérték.
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Tiamos versenysikerek
December 12-én 11 órakor vette kezdetét a 41. Zuglói Táncfesztivál Mikulás Kupája, ahol a Tiamo moderntánccsoport
három csoportja, illetve szólók és duók versenyeztek.

Az online megmérettetésen a bábolnai sportcsarnokból és a
szabadidőközpontból közvetítették táncaikat a tiamosok. Még
aznap délután kihirdették az eredményeket is.

Az erős mezőnyben a kitűnő felkészítésnek és a táncosok tudásának köszönhetően várakozáson felüli eredmények születtek.
Az elsősök „Szépség és a szörnyeteg” koreográfiájukkal az első
helyen végeztek, ugyancsak legjobbnak választotta a zsűri a
középső csoport „December” című műsorát, illetve első helyet
szerzett és arany minősítést kapott Farkas Bogi és Horváth Gitta
duója junior kategóriában, és a teljes nagy és középső csoport 24
fős csapatát is arany minősítésre érdemesítették. Második helyen
végzett és arany minősítést kapott Farkas Bogi és Takács Anna
duója, Farkas Bogi szólótáncát junior kategóriában ugyancsak
második helyre sorolták és ezüst minősítésben részesítették.
Szintén második helyen végzett a „Rómeó” koreográfia a junior
csoport kategóriában, illetve a „Mercy” koreográfia a junior formáció kategóriában. Harmadik helyet szerzett és bronz minősítést
kapott Illés Eszter gyermek szóló versenyszámban, illetve duóban
a Boga Luca, Horváth Gitta, valamint a Horváth Bius – Kovács Tami
páros, Horváth Gitta szólóját pedig negyedik helyre sorolta a zsűri,
ezen kívül bronz minősítést is szerzett. Ha még mindez nem lenne
elég, a Tiamo teljes csapata kapott egy Fórumház kupát.
Szívből gratulálunk a kitűnő eredményekhez!

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője • Főszerkesztő: Hantos Péter • A szerkesztőség munkatársa: Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. • Telefon: (34) 222-797, (20) 390-4997
E-mail: btv@babolna.hu • Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr • Lapzárta: minden hónap 25-én.
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