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Bábolna nagyadózói
bővült a legtöbb adót befizető cégek köre a településen
A Bábolna legnagyobb adózóit köszöntötte a városvezetés február 24-én a Bábolna Strand- és Termálfürdő éttermében.
A város fejlődését támogató helyi gazdasági társaságok köre a tavalyi év során bővült, az adófizetési morál is kitűnően
alakult.

Bábolna legnagyobb adózóit köszöntötte a városvezetés február 24-én a Bábolna Strand- és Termálfürdő éttermében. A város fejlődését támogató helyi
gazdasági társaságok köre a tavalyi év
során bővült, az adófizetési morál is kitűnően alakult.
Dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a helyi vállalkozások képviselőit azon az összejövetelen, ahol az
adóbevételeket gyarapító gazdasági
társaságok vezetői jelentek meg. Az
esemény több okból is rendkívüli volt.
Egyrészt a helyszín, mely ezúttal a Bábolna Strand- és Termálfürdő étterme
volt, másrészt pedig az időpont. Évek
hosszú sora óta a nagyadózók fogadását
december 13-án Luca-napkor rendezte
az önkormányzat, a járványhelyzet miatt azonban a tavaly év végi esemény
elmaradt. Most egy másik népi hagyományhoz kötődő napon, Mátyás-napon
tartották meg a hagyományos fogadást,
mely napot jégtörőként, a tavasz előhírnökeként ismerjük.
A meghívottak körében volt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics György megyegyűlési
elnök, valamint dr. Veres Zoltán megyei
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főjegyző, illetve dr. Bacsárdi József Bábolna Város jegyzője. A polgármester
a jelenlévő cégvezetőknek bemutatta
Kovacsics Imrét, a bábolnai fürdő üzemeltetőjét, aki több hazai fürdő tulajdonosa és üzemeltetője, illetve dr. Szabó
Ákost és kollégáját, Szabó Sándort, akik
Bábolnára befektetőként, beruházóként
érkeztek. Egy 28 lakásos társasházat fognak építeni az Ácsi út, Rózsaerdei út és
az Akácfa utca által határolt területen,
mely lakásokat értékesíteni fogják.
A városvezető, dr. Horváth Klára köszönetét fejezte ki a Bábolnán működő gazdálkodó szervezetek tulajdonosainak,
vezetőinek elmúlt évi segítségükért.
Hangsúlyozta: „nagyon sok támogatást
kap az önkormányzat, ezáltal a település a különböző kulturális- és sportrendezvények lebonyolításához, de ami a
legfontosabb, hogy a guruló adóforintokból Bábolna tud épülni, beruházni
és szépülni. Ennek köszönhetjük tartalékainkat is, és azt, hogy ebben az évben
tovább tudunk lépni újabb beruházásokkal, fejlesztésekkel.” Több pályázati
projektről is említést tett polgármester
asszony, melyekben részt vesz Bábolna, egyet azonban kiemelt közülük. Az

energiaközösségek kialakítását
célzó pályázat érinti a településen működő cégeket, többen
közülük csatlakoztak a projekthez. Több új rendezvényről is beszámolt dr. Horváth Klára. Mint
mondta, június 18-án egy nagyszabású, országos futóversenyre
készülnek, melynek fő szponzora a Bábolna Bio Kft. Egy nagy
volumenű koncertet szerveznek
júliusban, augusztusban pedig a
gyermekeknek szeretnének egy
egész napos rendezvényt tartani.
Az adózók ünnepi fogadásán szót kért Popovics György,
a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés elnöke. Amint azt elmondta, az utóbbi időkben a
legnagyobb boldogság számára az volt,
amikor jelen lehetett a fürdő átadásán. Fantasztikus, különleges helynek
nevezte a város büszkeségét, ahol jó
lenni. A folytatásban azokról az uniós
pályázatokról beszélt, melyek a megyei
önkormányzat hatásköréhez tartoznak,
és Bábolnához kapcsolhatók. Kiemelte,
hogy Komárom-Esztergom megyében
körülbelül 40 milliárd forintot költhettek el a településfejlesztési és területi
operatív programban. Ebből 1,813 milliárd forint érkezett Bábolnára, melyből
115 millió forintért megvalósult a Köves
János út felújítása, 677 millió forintból
a Szabadidőpark, 258 millió forintból a
csónakház, 60 millió forint jutott az óvoda felújítására is, továbbá 505 millió forintból a csapadékvíz elvezető rendszer
is felújításra kerül a közeljövőben. Elnök
úr megjegyezte, örömmel tölti el, hogy
mindezekhez közreműködésével ő is
hozzájárulhatott. Végül így fogalmazott:
„az a település, amelyik erős, az a település, amelyiken jók a vállalkozások, jók
a szolgáltatások, az a település minden
nehézséggel sokkal jobban meg tud
küzdeni.”
Elnök urat Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő követte beszé-
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dével, aki az imént említett eredményes
pályázatok lebonyolításával kapcsolatban kiemelte a közös önkormányzati hivatal munkatársainak szakszerű, pontos
tevékenységét. A továbbiakban köszönetét fejezte ki a vállalkozásoknak, vezetőiknek, hogy a pandémia idején a munkahelyek megőrzése érdekében és iparűzési
adóik befizetésével sokat tettek a gazdaság működőképességének fenntartásában. Mint mondta, a bábolnai cégek nem
csak erősnek látszanak, hanem erősek is,
mert gazdasági teljesítményük a város
kasszájába érkező iparűzési adó formájában jelentősen mutatja gazdasági erejüket. Kiemelte, hogy a pályázatok nyomán
megépített létesítmények immár szerves
részeiként beépültek a bábolnaiak életébe. Beszélt a Bábolnát az autópályával
összekötő út felújítási lehetőségéről, az
energiaközösségi pályázat jelenlegi helyzetéről. Örömét fejezte ki a polgármester asszony által említett nagyszabású
programok megvalósításához, melyhez

kitűnő helyszíneket épített a város. Említést tett a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok hosszabb távú állami fejlesztéséről,
mely szervesen kapcsolódik a település
életéhez. Az együttműködés erejét hangsúlyozta a folytatásban, hiszen a város
korábbi pályázatainál ez kitűnően működött, következő pályázati igényeihez
erre is szükség lesz. A következőképpen
fogalmazott: „amit eddig elért a város,
az annak az erőnek köszönhető, ami a
település vezetése és a gazdasági szféra
együttműködéséből következik. Ha jók
a javaslatok, jó az együttműködés és az
akaratok egyfelé mennek, akkor e mögé
könnyű beállni és támogatókat szerezni.
Én ezt köszönöm meg, hogy lehet képviselni azokat a terveket, javaslatokat, kéréseket, amikkel a város vezetése hozzám
fordul.” Képviselő asszony ígéretet tett a
bábolnai egészségügyi szakellátások jelenlegi helyzetének megoldásához szükséges segítségre is. A befejezésben szólt
a kialakult orosz-ukrán háborús helyzet-

ről, melynek nyilvánvalóan negatív gazdasági hatásait fogjuk hamarosan érezni.
Kovacsics Imre, a fürdő üzemeltetője,
mint házigazda mondta el gondolatait
képviselő asszonyt követően. Beszélt a
létesítmény belső átalakításának filozófiájáról, arról az életérzésről, amit az idelátogató vendégek számára szeretnének
nyújtani szolgáltatásaikkal. Mint mondta,
a medencék környezete, a szaunavilág és
az étterem is a régmúlt világ vidéki hangulatát idézi, az itt fogyasztható ételekkel
is egy picit a házias ízeket igyekeznek
megmutatni a látogatóknak.
Kovacsics úr ezután fürdőlátogatásra
invitálta a fogadás résztvevőit, melynek
során részletes és szakszerű tájékoztatást
kaptak a létesítmény minden szolgáltatásáról, az igénybevétel lehetőségeiről. Az
est természetesen vacsorával és hasznos,
spontán jellegű kreatív beszélgetésekkel
zárult.

Babazsúr
Köszöntötték a az elmúlt esztendő negyedik negyedévében születetteket
Hagyományos babazsúrra várta a városvezetés a polgármesteri hivatal dísztermébe január 26-án azokat a babákat
és szüleiket, akik a 2021. év negyedik negyedévében születtek Bábolnán.
Dr. Horváth Klára polgármester fogadta és köszöntötte a megjelent szülőket és gyermekeket.
Az alkalmon megjelent Zsömbölygei Erzsébet védőnő is, aki a mindennapok során felügyeli a még állapotos kismamák és magzataik egészségét, majd a megszületett csecsemők fejlődéséhez nyújt hasznos tanácsokat.
2021. október, november és december havában négy baba született – 1 lány és 3 fiú –, akik közül hárman érkeztek az eseményre.
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.
Október, november és december hónapokban született kisbabák:
Lencse Hunor 2021. október 11-én született Horváth Ágnes és Lencse Tamás gyermekeként.
Némedi Zsombor 2021. október 18-án látta
meg a napvilágot, édesanyja Ladányi Nóra,
édesapja Némedi Norbert.
Zsígó Linda 2021. október 22-én született, Szakács Nikoletta és Zsígó József kisbabája.
Mucsi Zente 2021. november 29-én született Róth Viktória és Mucsi László gyermekeként.
A város vezetője örül a település gyarapodásának, hiszen az elmúlt évben összesen 32 kisbaba született. A legtöbben, 13an az első negyedévben érkeztek, hónapot
tekintve pedig a március volt a legtermékenyebb, ekkor 7 kisbabával gyarapodott
Bábolna Városa.
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Január 20-án rendkívüli Képviselő-testületi ülést tartott a grémium, nyolc napirendi pontot tárgyalva.
A rendkívüli ülésén a képviselők és bizottsági tagok előkészítették a város költségvetését, megvitatták az
egészségügyi szakellátás kérdését, valamint a pályázatokkal foglalkoztak.
– A költségvetés tekintetében az első fordulós tárgyaláson (a
több mint 1,9 milliárd forint fő összegű költségvetésbe) betervezésre kerültek a béremelések, a jubileumi jutalmak, valamint az intézmények által benyújtott fejlesztési-beruházási
elképzelések. Sor kerülhet az óvoda csoportszobáiban, valamint a Főzőkonyha éttermében és konyhájában klímák beszerelésére, valamint az Idősek Klubjának tetőfelújítására is.
– A pályázatok érintik a Magyar Falu Program keretében a Kardirex épületében a gyermekorvos és a védőnő által használt

helyiségek felújítását, melynek ideje alatt a gyermekorvosi
rendelés a főépületben kap helyet.
– Szó esett a Helyi Szabályzási Terv felülvizsgálatáról, egy turisztikai pályázat Három Magyar Falu pályázat benyújtásáról
döntöttek. Egy tanyagondnoki busz, illetve egy kommunális
eszköz beszerzésére, valamint útfelújításra is benyújtják a pályázatot.
– A Zöld Város Programot az egészségügyi alapellátások javításának, fejlesztésének érdekében nyújtják be.

Február 15-én rendes képviselő-testületi ülésre került sor.
– A nyilvános ülésen szó esett a Zrínyi, Dózsa és a Móra Ferenc
utca belterületi vízrendezéséhez benyújtott pályázatról, melynek közbeszerzési eljárása már elindult, elbírálás alatt áll. Döntöttek, hogy az új OTP Bankautomata helye az Egészségügyi
Központ épületében lesz.
– A második napirendi pont keretében a költségvetési rendelet
módosítását tárgyalta ismét a grémium. A több mint 2 milliárd forint fő összegű költségvetés tartalmaz minden bevételi
forrást.
– Döntött a Képviselő-testület, valamint a Bizottságok tagjainak
tiszteletdíjainak emeléséről, majd beszámolókat fogadtak el:
többek közt Bacsárdi József jegyzőét, a város kulturális életéről szóló 2021. évi beszámolót, illetve idei programtervezetét.
Rábólintottak a Maratonman versenysorozatban való részvételre, azután a Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság előterjesztésének, a polgármester éves
szabadságolási ütemtervének, valamint a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének jóváhagyására is
sort kerítettek.
– Megválasztották a Szavazatszámláló Bizottság tagjait és a póttagok listáját is összeállították.

Kész a büdzsé
A költségvetés megalkotása az egyik
legfontosabb és legmeghatározottabb
lépés minden esztendőben a város egésze és az intézmények zavartalan működtetése érdekében. A büdzsé kétfordulós
megtárgyalása után a testület és bizottságai egy biztonságos költségvetést tudtak az asztalra tenni, melynek főösszege
több mint kétmilliárd forint. A költségvetés elfogadása a testület részéről egyöntetű volt február 15-ei, munkaterv szerinti nyilvános ülésen. Ebben a büdzsében
már szerepelnek a béremelések, a jubi-
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– Az egyebek napirendi pontban a Mészáros és a Névtelen utcák közötti négy utca aszfaltozására beérkezett ajánlatokat
tárgyalták, és a szokásos évi kátyúzásról is döntöttek.
– Ugyanitt kapott helyet a Helyi Építési Szabályzat módosítása
és a Coop ABC kérelme is. A Testület támogató döntése nyomán a cukrászda felőli oldalon parkolók kialakítására kerül
majd sor.
– A továbbiakban az Önkormányzat által kimért 33 telek földhivatali bejegyeztetésével foglalkoztak, ezért a hivatalos eljárás
meggyorsítása érdekében kiemelt beruházássá nyilvánították
azokat. Végül a 087-es helyrajzi számú, a Wesselényi Miklós
utcából a Lobkowitz felé kivezető külterületi útra irányuló pályázatról is döntöttek a képviselők.
– Zárt ülésen került sor az egészségügyi szakellátások kérdésének tisztázására.
– Végezetül a kormányhatározat alapján az Önkormányzat tulajdonába átkerülő két ingatlan továbbadásáról döntött a Képviselő-testület.

A fejlődés nem áll meg Bábolnán
leumi jutalmak, valamint az intézmények
által benyújtott fejlesztési-beruházási elképzelések, melyeket alapos előkészítés
előzött meg.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően előterjesztett költségvetést a szokásos eljárási rendben folytatta le a város
vezetése. Dr. Horváth Klára polgármester
elmondta: a bevételek tekintetében az
állami közhatalmi bevételek, a múlt évi
pénzmaradványok, valamint a pályázati
támogatások szerepelnek. Jó hír tehát,
hogy valamennyi intézmény fejlesztési és

beruházási elképzelését be tudta fogadni a képviselő-testület, hiszen támogatni
tudja ez a büdzsé. Ennek okán sor kerülhet az óvoda csoportszobáiban, valamint
a Főzőkonyha éttermében és konyhájában klímák beszerelésére, valamint az
Idősek Klubjának tetőfelújítására is. A
háromutcás belvízrendezést is tartalmazzák a számok, amennyiben eredményes
közbeszerzést tud lefolytatni a város, és a
megfelelő ajánlat is beérkezik.
Fontos tudni, hogy a költségvetés megalkotását megelőzően a Polgármester
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minden intézményvezetőt meghallgat,
a velük lefolytatott tárgyalások eredményeképpen állhat össze a városi büdzsé.
Ebben a munkában idén is mindenki
partnerként vett részt, és megalapozott,
ámde gazdaságilag megfontolt és taka-

rékos elképzeléseket fogalmaztak meg.
Nincs más hátra, mint megkezdeni, illetve
folytatni az új költségvetés szerinti munkát, melynek minden mozzanata a város
fejlődési érdekeit szolgálja. Az utóbbi
évek egyébként is a hosszú távú, jövőbe

mutató fejlesztésekről és beruházásokról
szólt, miközben a város vezetése – mint a
település egyik legnagyobb foglalkoztatója - igyekezett a dolgozói állományának
is biztonságos megélhetést nyújtani.

Mindent az egészségünk érdekében!
A település életében az
egészség védelme és az ellátások rugalmasságának biztosítása kiemelt feladat. A Képviselő-testület immár hosszú
idő óta foglalkozott az Egészségügyi Központban elérhető szakellátások kérdésével.
A 2019-es évtől életbe lépő
jogszabályi változások és az
orvoshiány miatt már a tavalyi évben is negyedévenkénti
szerződés-módosításokkal és
hosszabbítással működtették
Bábolnán a járóbeteg szakellátásokat. Végül 2021 októberében
a Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna 90 napos határidővel felmondta a szakellátások ellátására vonatkozó szerződést.
Attól kezdve folyamatos tárgyalások sora vette kezdetét, míg
végül a határidőt közös megegyezéssel március 31-re sikerült
módosítani, így addig a járóbeteg szakellátások az eddig megszokottak alapján működhetnek Bábolnán.
A Kardirex győri központja mellett más szolgáltatókkal is
egyeztettek, valamint a győri Petz Aladár Kórházat és a komáromi Selye János Kórházat is megkeresték. A Kardirex vezetőinek
véleménye szerint az Önkormányzat többlet-finanszírozásával
sem lehetséges a szakellátások Bábolnán történő működtetése.
Ajánlatukban a jövőben győri székhelyen kívánják működtetni
a járóbeteg szakellátásokat. Az Önkormányzat az elmúlt években mintegy 33 millió forinttal finanszírozta a lakosság egészségügyi ellátása érdekében önként vállalt feladatot, mely során
a járóbeteg szakellátás helyben mehetett végbe. A Kardirex
ajánlata alapján azonban az óraszámok és a TVK finanszírozás
átadása mellett további 54 millió forintos támogatás szükségeltetett volna a bábolnai lakosok győri telephelyen történő ellátáshoz. Ez az összeg a későbbi évek során emelkedhet.
A másik magánszolgáltató a helyi óraszámok és finanszírozás,
valamint a telephely megismerése után elállt az ajánlattételi
szándékától. A győri kórházzal történő egyeztetések alapján
az intézmény vezetői nyitottnak bizonyultak arra, hogy az óra-

számok és a TVK átadásával a
győri szakellátó helyen fogadják a bábolnai lakosokat, így
lehetőség nyílik arra, hogy Komárom vagy Tatabánya helyett
a könnyebben megközelíthető
megyeszékhelyen
vehessék
igénybe az ellátásokat. A komáromi Selye János Kórházzal
történő tárgyalások alapján az
intézmény vállalta, hogy a labor-szolgáltatásokat a jövőben
is elvégzik abban az esetben,
ha a technikai és személyzeti
feltételrendszert az Önkormányzat biztosítja.
Egyhangú döntés született arról, hogy az együttműködést
tiszteletben tartva megköszönik, de nem támogatják a Kardirex
ajánlatát, jóváhagyták azonban a szakellátó orvosok megkeresését, melyben a településen magánpraxis nyitásának lehetőségét ajánlják fel.
A Képviselő-testület döntése nyomán az óraszámokat és a
TVK-t a Győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórháznak adják át,
így a szerződés megkötését követően április 1-től, a bábolnai
lakosok ott tudják a szakellátásokat és a fekvőbeteg ellátásokat
is igénybe venni. A szakellátások igénybevételének helyéről és
menetéről márciusban adnak majd bővebb információt a lakosság, valamint az alapellátó orvosok számára.
A Komáromi Selye János Kórházzal is szerződést kötnek majd
annak érdekében, hogy a laborszolgáltatás a továbbiakban is
működhessen. Ehhez az Önkormányzat biztosítja a technikai
és személyzeti feltételeket. A jelenlegi szakellátási szakasszisztenciából egy fő főállású önkormányzati dolgozóként az épület
üzemeltetéséért felel majd, valamint a vérvételben is közreműködik. A vér levételét az alapellátó orvosi praxisok egyikének
asszisztense is segíti. A megfelelő tisztasági körülményeket két
fő takarítónő biztosíthatja, szintén önkormányzati dolgozóként.
Az épületben megüresedő helyiségekre bérlési lehetőség nyílik
majd az egészségmegőrzéssel, egészséges életmóddal és rekreációval foglalkozó szakemberek számára.

Az ülésekről készült felvételeket megtekinthetik a BTV YouTube-csatornáján!
www.btv.hu
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A Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület a környékbeli szervezetekkel szorosan együttműködve immár évtizedek óta segíti
a városban és a környéken élőket.

Németh István elnök és csapata a 2021es évben a tűzoltás és a közlekedési baleseteknél történt segítségnyújtás mellett
különféle rendezvényeken is tevékenykedtek. Viharkárok szempontjából a tavalyi esztendő szerencsésnek mondható, hiszen az előző évektől eltérően nem kellett
nagyobb elemi károkat okozó eseteknél
közreműködniük, vizet szivattyúzniuk Az
év mégis mozgalmasan telt, egyes esetekben a Covid-járvány alatti betegszállítás lebonyolítását is segítették.
A környező településeken működő tűzoltóságokkal nagyon jó kapcsolatot ápolnak, közös munkáik során igazi csapatmunkában végzik tevékenységüket. „Már
fél szavakból is megértjük egymást.” – jellemezte kapcsolatukat István. A remek
összhangnak köszönhetően gyorsan és
hatékonyan tudnak egy-egy káreseményt
elhárítani, vagy akár életet menteni.
A jól felszerelt eszköztárral rendelkező
egyesületnek állandó támogatója Bábolna Város Önkormányzata. Segítségük-

kel, valamint a pályázati erőforrásoknak
köszönhetően mára minden hatékony
szakfelszereléssel és védőfelszereléssel
rendelkeznek. Ikonikus járművük, a régi

Tisztelt Bábolnai lakosok, vállalkozások!
Kérjük, támogassák adójuk 1%-val, adományaikkal
a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját.
ADÓ 1% esetében adószámunk:

18607279-1-11
Egyéb támogatások esetében bankszámlaszámunk:

OTP 11740016 – 20002516
A MI SZABADIDŐNK – AZ ÖNÖK BIZTONSÁGÁÉRT!
További információk az egyesület munkájával, tevékenységével,
gazdálkodásával, a támogatások részleteivel kapcsolatban:
Németh István - 30-914-6772 - ote.babolna@gmail.com

Mindenki támogatását köszönjük!

IFA modernebb járműtársaival is felveszi
a versenyt, minden szükséges és profes�szionális felszereléssel rendelkezve vonulnak az adott esetekhez. Munkájukat
teljesen önkéntes és nonprofit alapon,
főállásuk és magánéletük mellett végzik.
A jelenleg 16 fővel működő egyesület
minden pályázati lehetőséget megragad
a jövőben is. Egy sikeres pályázatot már
magukénak tudhatnak, egy másik kiírás
segítségével pedig régi álmuk válhat valóra a szolgálati helyül szolgáló ingatlan
belső felújításával. Az egyes pályázatokat
a magas követelményrendszer ellenére
maguk állítják össze. Töretlen lelkesedésük nem csupán ebben mutatkozik meg:
az egyesület számos veterán taggal is
büszkélkedhet. Több évtizede tartó szolgálatukért idén a Magyar Tűzoltószövetség Búza Gábor és Zsédely László esetében 30 éves, Szakál Ferenc és Homonnai
Ferenc 40 éves, míg Sáhó Lajos és Tribusz
József esetében 50 éves jubileumi szolgálati éremmel díjazta áldozatos munkájukat.

Bábolnai Önkormányzati Rendészet
Változás a közterület-felügyelő személyében
2020 májusa óta működik városi rendészet Bábolnán, a közterület-felügyelői és mezőőri feladatokat kezdetektől fogva Cziráki
Gábor látta el. Rendszeresen kommunikált a lakossággal a szervezet Facebook oldalán, e-mailen, vagy akár személyes is. Idén februárban azonban más munkalehetőség adódott számára, így Bábolna Város Önkormányzata helyére Peresztegi Zoltánt alkalmazta,
aki bábolnai illetőségű, a helyi polgárőr szervezet oszlopos tagja. Bemutatására hamarosan sort kerítünk.
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ADOMÁNYGYŰJTÉS
AZ UKRÁN MENEKÜLTEK MEGSEGÍTÉSÉRE
Bábolna Város Önkormányzata adománygyűjtést hirdet
a humanitárius válság érintettjeinek segítésére.
Amivel segíthetnek:
– nem romlandó, tartós készételek, konzervek, keksz
– tisztálkodási szerek
– pelenka
– hálózsák
– pléd
– színes ceruza, foglalkoztató füzet, mesekönyv
Adományaikat március 18-ig a Családsegítőben (Bábolna, Zrínyi M. u. 15. tel.: 34/368-467)
vagy az Idősek Klubjába (Bábolna, Arany J. u. 4. tel.: 34/368-587) adhatják le nyitvatartási
időben.
Adományozási kisokos: https://www.szabadeuropa.hu/a/ha-segitene-az-ukrajnabol-menekulokon-igy-tegye/31722869.html

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Február környéke az évnek azon időszaka, amikor rendszerint megnövekszik a légúti és influenzaszerű megbetegedések
száma. A koronavírus világjárvány pedig súlyosbítja ezt, sok általános iskolai osztályt, vagy óvodai csoportot sújtott a
karantén, vagy a tünetek miatti hosszas otthoni tartózkodás.

Városunk gyermekorvosa, Dr. Kiss Katalin a megnövekedett betegforgalom
ellenére eme nehéz időszakban is kitartóan végzi munkáját, napi kapcsolatban
áll az oktatási és nevelési intézményekkel. A doktornő lapunknak elárulta, hogy
amennyiben a tünetek alapján covid fertőzöttség gyanúja merül fel, akkor az e
célra elkülönített helyiségben elvégzett
gyorsteszttel bizonyosodhatnak meg
a fertőzésről. A legtöbb esetben már a
gyorsteszt is pozitív eredményt mutat,
negatív eredmény esetén PCR-teszttel
tudják biztosan kiszűrni a gyorsan terjedő betegséget. Jelenleg az esetek nagy
részében az omikron variáns áll a háttérben, mely gyors lefolyású, kisebb lázzal,
hőemelkedéssel, rossz közérzettel, enyhébb köhögéssel és torokpanasszal jár,
mellé hasi fájdalmak és izomfájdalmak
is társulhatnak. Előfordul azonban, hogy
a delta variánssal is találkoznak, mely hasonló, de erősebb tüneteket okoz.
Dr. Kiss Katalin december óta végzi az
5-12 éves gyermekek koronavírus elleni vakcinával történő oltását. A vakcina
bevezetésekor felmérést készítettek a

www.btv.hu

szülők körében, melynek eredményeképpen komoly érdeklődés mutatkozott
a gyermekek oltása iránt. Az oltási akció
keretében az azóta eltelt időszakban
mintegy 40 főt oltottak be, akik már a
második körös vakcinát is megkapták.
„A 12-17 éves korú gyermekek esetében
már megjelent a harmadik oltás javaslata,
mely minimum négy hónappal követheti
a második oltást. Az 5-12 éves korosztály
számára egyelőre csak az alapvédettséghez szükséges két vakcina ajánlott. Az ő

számukra előírt vakcina-adag kevesebb,
és harmadannyi antigént tartalmaz.” –
árulta el lapunknak a gyermekorvos. A
tapasztalatok szerint a gyermekek jól
viselik az oltás megszerzését, az esetek
elenyésző százalékában jelentkezett láz,
vagy hőemelkedés.
A doktornő a továbbiakban is várja a
hozzá fordulókat, akik a személyes megjelenés mellett telefonos, vagy internetes
kapcsolattartás során is felkereshetik a
gyermekorvost.
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Az óvodások egészségvédelme minden előtt!
Új, mobil légtisztító berendezést kapott a Százszorszép Óvoda a Szülői Szervezet jóvoltából, akik minden erejüket megmozgatták annak érdekében, hogy segítsék az intézményt a
járványhelyzet idején. Mivel éppen a pandémia miatt nem
tudtak rendezvényeket tartani, melyek akár a jótékonykodást
is szolgálhatták volna, ezért úgy döntöttek, hogy más módokon mozgósítják erejüket, jószándékukat. Még a szeptemberi,
lazább kormányzati intézkedések idején a Bábolnai Hölgyegylettel karöltve szervezték meg családi napjukat, melynek bevétele is hozzásegítette az óvodát a készülék megvásárlásához. A
beüzemelés öröme után mindenki úgy véli, hogy az új készülék
rendkívül hasznosnak bizonyul az intézmény kis lakói számára.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető elmondása szerint a berendezés kiválasztása előtt számos népegészségügyi előírást is
tanulmányozott, hogy a legalkalmasabb és legkihasználhatóbb
készüléket sikerüljön beszerezni. Segítségére sietett egy szülő
is, aki megkönnyítette a kiválasztás és a megvásárlás folyamatát.
A berendezés könnyű, könnyen áttehető egyik csoportszobából a másikba, egyúttal csendes is, így minden szobában alkalmazzák úgy, hogy a készülék működése közben a gyerekek is
bent tartózkodhatnak, és végezhetik napi rutin teendőiket.
Zoltán Csenge, az óvodai Szülői Szervezet vezetője örömmel
konstatálta, hogy törekvésüknek nagy hasznát veszi az óvoda.

Mint elmondta, éppen azon fáradozik ez a szervezet, hogy tevékenyen kivegyék részüket az intézmény életéből úgy, hogy
érvényesíthessék a szülők és a gyerekek igényeit, kéréseit. Csenge is sajnálkozva mesélte, hogy nekik sem volt egyszerű rendezvény híján a jótékonykodás megoldása, de a jóakarat végül
eredményt hozott. A vírusok, gombák, baktériumok kiszűrésére
szolgáló készülékkel hozzájárulhatnak a kicsik és az óvodai dolgozók egészségének megvédéséhez.

www.btv.hu www.btv.hu www.btv.hu

Ovisok játszhatnak a termálfürdőben

A Bábolnai Strand- és Termálfürdő
üzemeltetője Kovacsics Imre nagylelkű
felajánlást tett a bábolnai óvodának, miszerint heti egy alkalommal, nyitvatartási
időn kívül egy óra hosszára ingyen használhatják a fürdőben kialakított játszóházat. Az óvoda örömmel fogadta a fel-
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ajánlást, így hetente egy-egy csoportnyi
gyermek veheti birtokba az igényesen
kialakított, kitűnő játékokkal felszerelt,
„Egyszer volt…” elnevezésű játékbirodalmat.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak elmondta, hogy a fürdőlátoga-

tás alkalmával Kovacsics Imre úrral arról
beszélgettek, hogy az óvoda minden évben viszi a gyermekeket a közeli városok
játszóparkjaiba, játszóházaiba. Azonban
az újra nyitott termálfürdőben lévő, gyermekek számára kialakított helyiség mind
minőségében, mind mennyiségben vetekszik azokkal a játékokkal. Mindenféle
mozgásformát kielégít, amire a gyermekeknek szüksége van, és ezen felül még
nagyon sok kreatív asztali játékot, kézműves játékot is találhatnak. Mindezzel a
lehetőséggel pedig nem csak kifáradnak,
de jól is érzik magukat a legkisebbek. Az
óvodában leginkább fejlesztő, készségfejlesztő és logikai játékok azok, amik
megengedhetőek egy csoportszobában,
a mozgásigényt – az udvart leszámítva –
csak a tornaszoba tudja kielégíteni heti
egy alkalommal. Ezzel szemben a fürdő
játszóháza a két területet összevonta,
komplex formájában pedig egy plusz lehetőség a csoportoknak.
A tervek szerint minden szerdán egy
csoport ellátogat, amíg a szezon meg
nem kezdődik, és a nyitvatartási idő megengedi.
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Mesehősök az óvodai farsangon
Izgalmas ünnepnap a farsang az óvodában, hiszen a gyermekek erre az eseményre mindig lelkesen, izgatottan
készülnek. A szülők ilyenkor jelmezt
készítenek csemetéiknek. De nemcsak
az elkészült maskara, hanem a jelmezes
tánc is nagy örömet okoz a csöppségeknek, akik kéz a kézben, önfeledt mosol�lyal az arcukon azonosultak mesehős szerepükkel.
A Százszorszép Óvodában a járványhelyzet miatt és a sorozatos légúti megbetegedések, illetve az egyes csoportok
karanténba helyezése miatt a közösségek
önállóan, lehetőségeik szerint tartották
meg jelmezes mulatságaikat február hónapban.
Minden csoportban állt a bál, hangosan
szólt a muzsika, melyre kreatív gúnyákban pördültek táncra a gyerekek. Előkerültek a farsangi versikék és dalocskák is
a tarsolyból. A színes álruhában minden

gyermek jól érezte magát, illegtek-billegtek, vidáman követték az óvónénik által
diktált tánclépéseket.
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Lapunkban csupán egy képet közléséhez
jutott hely, az óvodai csoportok Facebook
oldalain azonban sok-sok színes fotót nézegethetnek az ovisok farasangolásáról.

PÁLYAVÁLASZTÁS 2021/22

A Bábolnai Általános Iskolában kiemelt feladat a 8. évfolyamos diákok pályaválasztásának, iskolaválasztásának segítése.
Ennek érdekében felvételi előkészítő foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók matematikából és magyar nyelvből,
tájékoztatót hallhatnak a felvételi eljárás rendjéről, a középiskolák nyílt napjain vehetnek részt, illetve szüleikkel együtt
pályaválasztási szülői értekezlet keretében juthatnak információkhoz a témával kapcsolatban.

Ebben a tanévben 38 végzős diákunk kerül választás elé, valamennyiüknek döntést kell hozni a „merre tovább” kérdésében.
Gimnáziumok, technikumok, szakképző iskolák várják őket
szeptembertől. Míg a 4 – 5 évfolyamos gimnáziumok az egyetemi felvételire készítenek fel, addig a technikumok érettségit és
technikusi oklevelet adnak az 5. év végén. Természetesen ennek
elvégzése után is van lehetőség a felsőoktatási intézményekbe
jelentkezni. A szakképző iskolákban a különböző mesterségek
fortélyait lehet elsajátítani, a 3. év végén szakmunkás bizonyítványt kapnak, de + 2 év alatt nappali rendszerű képzés keretében érettségi bizonyítványt is szerezhetnek a diákok.
December elejére kellett a végzősöknek eldönteniük, hogy
melyik iskolatípusban szeretnék folytatni tanulmányaikat,
ugyanis ennek függvényében kellett jelentkezniük az írásbeli felvételi vizsgára. 36 nyolcadikosunk adott számot tudásáról
január 22-én magyar nyelvből és matematikából a központi felvételin.
Mindegyik tantárgyból 45 perc állt a diákok rendelkezésére,
ennyi idő alatt kellett a 10-10 feladatból álló dolgozatot elkészíteniük, tehát az időt is jól be kellett osztaniuk. Magyar nyelvből
helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai, fogalmazási készségeiket mérték. A feladatsort összeállítók kíváncsiak voltak a tanulók
szókincsére, elméleti ismereteik gyakorlati alkalmazására, nyelvi
leleményességükre is. Ebben az évben a matematika okozott
nagyobb nehézséget a felvételizők többségének. Számolási,
geometriai tudásuk mellett logikai, gondolkodási képessége-
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iket mérték a feladatok. Természetesen szükségük volt a különböző matematikai képletek ismeretére, jól kellett tudniuk a
mértékváltást is.
Szép eredményeket értek el tanulóink magyar nyelvből. Az
országos átlag 30 pont volt az idén, a 8. A osztály 34 pontos,
míg a 8. B osztály 31 pontos átlagot ért el, tehát végzőseink az
országos átlag felett teljesítettek. Matematikából 22,7 pont volt
az országos átlag, a 8. A osztály 23,7 pontot ért el, a bések kissé
gyengébben teljesítettek.
Február 18-ig kellett a jelentkezési lapokat továbbítani a középfokú intézményekbe. Diákjaink közül legtöbben technikumokat jelöltek meg, többen gimnáziumokba jelentkeztek, de
szakképző intézményeket is választottak. Jelenleg a szóbeli
vizsgák, felvételi elbeszélgetések zajlanak, illetve a pályaalkalmassági vizsgálatok folynak.
Március közepéig valamennyi középiskola kifüggeszti az ideiglenes felvételi listát, ekkor lesz lehetőségük eldönteni tanulóinknak, hogy kívánnak-e változtatni az általuk megjelölt középiskolák sorrendjén.
Április 28-ig kapnak értesítést a szülők arról, hogy gyermekük
mely középiskolába nyert felvételt.
Türelmet, kitartást és sok sikert kívánok végzős diákjainknak a
felvételi eljárás során.
Veresné Szkocsek Mária
pályaválasztási felelős

9

2022. március

bábolnai fórum

Jobb együtt, mint
egyedül!

A Bábolnai Strand- és Termálfürdő újra
nyitásával városunk nyugdíjasai egy új
lehetőséget kaptak arra, hogy összegyűljenek egy jó hangulatú beszélgetésre,
közös időtöltésre. Az Idősek Klubjának

munkatársai által közzétett felhívás után
mintegy húszan jelentkeztek a csoportos
fürdőzésre, mely a közösség erejének köszönhetően nem csupán a testüket, hanem a lelküket is remekül feltöltötte.

Városunk gyógyvize a különféle egészségügyi problémák kezelésére is kitűnő
lehetőséget nyújt, így a helyi és környékbeli idősek is szívesen veszik igénybe az
elérhető szolgáltatásokat. Többen rendszeres vendégei a színvonalas fürdőnek,
ahol a gyógyvíz mellett az illatkabinok
és szaunák is nagy népszerűségre tettek
szert. Az ízületekre, nőgyógyászati, vagy
egyéb belső szervi problémákra nyújtott
pozitív hatást mindannyian megtapasztalhatták a télvíz idején is kellemes hőmérsékletű termálvízben eltöltött kellemes délelőtt során.
A fürdő jó híre messze szállt, a környékbeli településeken élők is előszeretettel
látogatják a létesítményt, hogy kikapcsolódjanak, vagy a víz hatására egy kicsit
megfiatalodjanak. A frissesség és fiatalság érzése nem csupán a kényeztető fürdőzésnek, hanem a megújult épületnek
is köszönhető: a kreatív, ám mégis családias, hagyományőrző design a szépkorú
társaság tetszését is elnyerte.

Nyugdíjas farsangi mulatság
jelmezes felvonulással, hagyományőrző asszonykórussal
Utoljára két évvel ezelőtt rendeztek
farsangi összejövetelt településünk idős
lakosai számára, akik szívesen buliznak
együtt, a felhőtlen szórakozásból aktívan
kivették részüket. A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetése és a település önkormányzata immár úgy gondolta,
hogy a járvány enyhülése lehetővé teszi
nyugdíjasaink számára az összejövetel
megrendezését. Egy héttel korábban
móri barátaiknál jártak, ahol már bemelegíthettek a hazai bálra.
A nyugdíjasok farsangi mulatságát
Agócsné Erdősi Andrea, az intézmény
munkatársa nyitotta meg, majd dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a
bálozókat február 25-én a Szabadidőközpontban.
A városvezető a jelenlévők bátorságát
üdvözölte, hogy mertek kimozdulni, és
együtt szórakozni. Mint mondta, reméli,
hogy nem a betegség, hanem a jókedv és
a mulatozás dominál a farsangon, illetve
a 2022-es évben már talán több lehetőség nyílik a közösségi rendezvényekre, a
csoportos találkozásokra. Egyúttal kíváncsian várta, azt a vidám, jelmezes műsort,
mellyel az Idősek Klubja oszlopos tagjai
készültek az eseményre.
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A várva várt jelmezes felvonuláson a
nyugdíjasok ismét bebizonyították találékonyságukat, saját maguk által készített maskaráikban büszkén vonultak
közönségük élé. A sort egy mexikói zenészcsapat nyitotta, majd Hernádi Judit
művésznő alteregója érkezett, aztán a
kőkorszakból Frédi és Vilma látogatott el
a bábolnai farsangra. Balerina táncának
tapsolhatott a nagyérdemű, Japánból
egy gésa is tiszteletét tette, majd egy
huncut cicamica osont be a közönség
elé, végül Fenyő Miklós és Dolly is ös�-

szeállt erre az alkalomra, legalább is egy
rocki erejéig. Ezzel még nem volt vége a
produkciók sorozatának. Kisbíró dobolta
ki a farsangot tréfás rigmusokkal, majd
slusszpoénként hagyományőrző as�szonykórus lépett a képzeletbeli színpadra. Műsorukat egy éjszakai lokál sztriptíztánca ihlette.
A farsangi bál táncmulatsággal folytatódott, melyhez ezúttal a móri nyugdíjas
klub két zenésze húzta a mulatós talpalávalót. Volt tombola és határtalan jókedv a
táncmulatság végéig.

www.btv.hu

2022. március

bábolnai fórum

Kössél kötényt, fodrosat, süssél fánkot szorgosan!
Szorgos kezek dagasztottak február
9-én az Idősek Klubjának jól felszerelt
konyhájában, ahol ezúttal fánkot készítettek a rutinos asszonyok. A farsangi
időszak hagyományos édessége egyszerű hozzávalókból készül, azonban a tö-

kéletes fánkhoz elengedhetetlen az arányok megfelelő ismerete. Fontos, hogy
szobahőmérsékletű alapanyagokat használjunk, sem túl hideg, sem pedig túl meleg hozzávalókkal nem szabad dolgozni.
Egyedül az olaj lehet forró, melyet pró-

Farsangi fánk
klasszikus receptje:
3-4 dl tej
25 g élesztő
80 g cukor
500 g finomliszt
pici só
6 tojássárgája
1 ek. rum
olaj a sütéshez
vaníliás porcukor
a szóráshoz

Felbukkan a múlt

basütéssel ellenőrizhetünk. A fánk története több évszázadra nyúlik vissza, eredetéhez több anekdota is fűződik. Az év
bármely időszakában ugyanolyan finom
édes kelt tészta az évek során a nagyböjtöt megelőző, vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi időszak ikonikus
nyalánkságává vált. Az egyes országokban sokféle változata ismert, azonban
hazánkban minden tájegységen szinte
ugyanazt készítik. Városunk nyugdíjasai
ezúttal szalagos fánkot készítettek, azonban sok háztartásban elterjedt a forgácsfánk, vagy a rózsafánk is.
A jókedélyű, összeszokott társaság
tagjai gyakorlottan osztották fel egymás között az egyes fázisokat, mindenki szorgosan és lelkesen kezdett neki az
egyes munkafolyamatoknak. A gyorsan
elkészülő csemegét ezután porcukorral
és lekvárral tálalták. A sok évtizedes gyakorlattal rendelkező nyugdíjas házias�szonyok szívüket-lelküket is belerakták a
készülő finomságba, biztos sikert aratva a
finom illatoktól már korgó gyomrú klubtagok körében.

tük. Előkerültek a régi mókás anekdoták, a fiatalkorukról szóló
nosztalgikus történetek. Jóérzéssel emlékeztek vissza dr. Burgert Róbertre és a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát vezetőire, akik lakhatás és munkalehetőség tekintetében is segítették a
Bábolnára érkezők letelepedését. Többen fiatalkori önmagukat
is felismerték az archív felvételeken.
A rendezvénysorozat már első alkalommal is nagyszámú érdeklődőt vonzott. Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője lapunknak elmondta, hogy egészen
a nyári időszakig várják minden hónapban a szépkorúakat, akik
egy kellemes, beszélgetős délután keretében nosztalgiázni szeretnének. Ha igény mutatkozik rá, akkor az őszi időszakban ismét útjára indítják a régi emlékeket felidéző programsorozatot.

Bizonyos életkor után mindenkinél elérkezik az az időszak,
amikor szívesen emlékszik vissza fiatalkorára. Városunk Idősek
Klubjában a Bábolna Televízió és Böröcz Ferenc helytörténész
segítségével ennek szellemében indították útjára új, minden
hónapban jelentkező programjukat, mely során régi felvételeken keresztül idézhetik fel a már letűnt, szép emlékeket.
Az első találkozáson a bábolnai baromfitenyésztés elindulásáról szóló 60-as, 70-es években készült felvételeket megtekintve az idősek örömmel fedezték fel rég nem látott ismerőseiket,
barátaikat, akik közül sokan sajnos ma már nem lehetnek közöt-
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Próbatétel után igazi pettkóssá váltak a kiscsikók

Bábolnán nem újdonság, hogy gólyák helyett kiscsikókat
avatnak a Pettkó Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskolában.
Február 17-én jött el a nagy nap a legifjabb tanítványok számára, kiknek avatásuk ismét a fedeles lovardában vidám hangulatban telt. Az újdonsült pettkósok felavatása fontos lépés az
iskolai közösség életében, a tréfás feladatok teljesítését követően válhatnak ugyanis a tanulóközösség részévé. Ezúttal farsangi
bállal párosult az esemény. Lufiborotválás, ugratás, fellógatott
lekváros kenyér falatozása, pókjárás, szembekötősdivel sminkelés és még számos ügyességi feladat várt az ifjúságra. Maskarázás helyett pedig gyakorlati ruhában hajtották végre a csikók a
nekik szánt próbatételeket.
Rásky Péter pedagógus, a rendezvény egyik főszervezője lapunknak elmondta, a csikóavató ünnepélyt a végzősök nagy lelkesedéssel és a hagyományostól eltérően új ötletekkel is fűszerezve szervezték. Az eredetileg októberre tervezett eseményt a
járvány okozta problémák miatt nem tudták megrendezni, azért
a tavaszelőt választották az esemény megtartására. A farsangi

időszak azonban még több vidámságot ígért a végzősök és a kilencedik évfolyamosok számára is. Az is hagyomány, hogy palacsintát sütnek az alkalomra, de ez már októberben megtörtént,
majd hiába készült el a több száz adagnyi finomság: a járványhelyzet közbeszólt, elmaradt az avató, a palacsinta mulatság
nélkül fogyott el a diákság körében.
A február azonban meghozta a felhőtlen bolondozás lehetőségét, a „kicsik” ugratása és a közösségbe fogadása a szokásos ünnepélyes eskütétellel zajlott. A búcsúzó évfolyam letette
névjegyét továbbadva a pettkós csínytevéseket. A csikóavatót
farsangi bál és diszkó koronázta meg. Ennek a maszkabálnak az
iskola tornaterme adott otthont, ahol hangos zeneszó mellett
mulattak már egymás társaságában az ifjoncok és a nagyok. Itt
sem maradt el a játék, a diákok Fenyő Miklós dalára limbóztak,
a csikók már befogadott pettkósként hajlongtak vidáman a limbóléc alatt.

CSALÁDI hangverseny

Január 24-én első családi koncertjét tartotta a Napsugár Művészeti Iskola Bábolnán. A tanév első félévének lezárását is jelentő növendék-hangversenyen a bábolnai zenészpalánták mellett
felléptek az ácsi és gönyűi diákok is.
Priski Tímea, a zeneiskola intézményvezetője elmondta, hogy
az év elejéhez képest nem sok dolog változott, továbbra is kislétszámmal, mindösszesen 6 fővel folyik az oktatás Bábolnán. A
gyermekek tanulhatnak zongorán, furulyán és szaxofonon, és
természetesen a hangszerek használata mellett szolfézst is tanulnak. A hangverseny remek alkalom volt, hogy a szülők betekintést nyerhessenek a gyermekek tanulmányaiba, hogy megnézzék, milyen hangszerek vannak még, hogyan folyik a munka.
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Bár az esemény főszereplői a tanulók voltak, de eredményeik az
oktatók munkáját is dicsérik. Azonban a szülői támogatás sem
elhanyagolható, hiszen a háttérből segítik a pedagógusok munkáját.
Nagyon sok gyermeknek ez volt az első fellépése, látszott is
rajtuk az izgalom nyoma, mégis egy könnyed hangulatú, sikeres délutánon vannak túl. Rengeteg szakirodalom támasztja alá,
mennyi pluszt ad egy gyermek számára a zene. Nem csak érzelmileg, de más tantárgyak tanulásában is sokat lendít. A közösségbe tartozás élménye is egy lépcső a fejlődésben, amihez az
iskola kiváló lehetőséget nyújt.
Az első félév sok nehézséggel járt, hiszen új iskolaként kerültek a településre, és újra fel kell építeni a zenei oktatást Bábolnán. Tanév közepe lévén már nem tudnak újak csatlakozni, de
a következő évben nagyon sok szeretettel várják a régi diákokat, hogy folytassák tanulmányaikat, illetve bárkit, aki kedvet
érez arra, hogy hangszeren tanuljon játszani. Annak érdekében,
hogy minél többen ismerkedjenek meg az intézmény nyújtotta
lehetőségekkel, a tavasz folyamán toborzó eseményeket fognak
tartani, aminek részleteivel a későbbiekben jelentkeznek. Hangszerek széles választékát tudja felmutatni az iskola, így csak az
érdeklődőkön fog múlni, mit hoznak a következő tanévben.
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Horgoló klub

Tavaly nyáron jött létre a város művelődési intézménye
szervezésében a Horgoló klub, melyhez meglepetésként
elsősorban a fiatalabb korosztály ifjú hölgyei közül
csatlakoztak. Karácsonyra már egy sikeres jótékonysági
akciót is lebonyolítottak, a helyi rászoruló gyermekek
részére készítettek macikat. Idei első összejövetelüket
január 31-én tartották a Helytörténeti Gyűjtemény
épületében.

December elején készültek el a jótékonyságra szánt macik, geteg ingyenes és fizetős minta megtalálható, melyek között
összesen 12 darabot horgoltak a klub tagjai, melyeket a kará- a laikusok könnyen elvesznek. Az eligazodásban is segítséget
csonyi akció során a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ mun- nyújtanak a klub szervezői, akár a mintával, akár a tervezővel
katársai osztottak szét a rászoruló
kapcsolatban tanácsot kaphatnak
gyermekek között. Az új év elején a
azok, akik hozzájuk fordulnak.
járványhelyzet miatt a tagok nem talál- Meglepetésre a fiatalabb korosztályt érdekli,
A horgoló klub stabilan 8-10 fővel
koztak, kisebb szünet után pedig újult
működik. Legfiatalabb tagjuk egy 12
karácsonyi sikeres akciójuk
erővel kezdtek bele a munkába.
éves, aki édesanyjával együtt vesz
újabb ötletekre sarkallja őket
Katona Anita, a művelődési intézrészt a foglalkozásokon. A többi tag is
a fiatal felnőttek korosztályát képvisemény munkatársa elmondta, az idei év
tervei között szerepel, hogy horoszkóp-figurákat szeretnének li, az átlagéletkor 30 év körül van. Új tagokat is szívesen látnak
horgolni. Emellett rengeteg ötlettel, lehetőséggel álltak elő a kortól és tudásszinttől függetlenül. Az összejöveteleket minden
már aktív tagoknak, és az esetlegesen új csatlakozóknak is. A fi- hétfőn 17 órától tartják a Helytörténeti Gyűjtemény klubszobágurák mintáihoz az ötleteket a egy magazin mellett internetes jában, azonban nyitvatartási időben bárki érdeklődhet, Józsy
forrásokból is merítik. Népszerű képmegosztó oldalakon ren- Judit segítségükre lesz.

Macikiállítás medvenapon
A Helytörténeti Gyűjteménybe invitálták a lakosokat, ahol az
év első rendezvényén maci kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A szervezők az úgynevezett medvenapra időzítették az
esemény megnyitóját, mely a népi hagyomány szerint február
2-án van. A kiállított mackók Müller Anita gyűjteményének darabjai, melyek nem csupán dísztárgyként funkcionálnak, hanem
nap, mint nap gyermekek játszanak velük.
Józsy Judit, a kulturális intézmény dolgozója elmondta, a
már sablonossá vált Valentin-nap helyett a népi világból ismert
medvenaphoz kapcsolódó kiállítást rendeztek. Az ötletgazda
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a szelídebb fajta medvékből, vagyis a plüssmackókból állította
össze a tárlatot, végső formáját pedig úgy nyerte el, hogy nem
csak plüssmackók, hanem dekorációként szolgáló papír bocsok
is kerültek a kiállításba.
A kiállításhoz kapcsolódó népi hagyomány, a medvenap Erdélyből átvett népszokás. Jókai Mór egyik regénye révén került
országunkba, ahol medvejós jelent meg. Ennek a karakternek
annyi volt a dolga, hogy figyelte a medvét, kijön-e barlangjából.
Ha kijön, és meglátja az árnyékát, akkor bizony napos az idő. Ez
azt jelenti, hogy meleg van, és még hátra van a tél java, úgyhogy
visszamegy, és tovább alszik. Ha cudar idő van kint, farkasordító
hideggel, akkor már kint marad, mert akkor tudja, hogy közeleg
a tavasz.
Müller Anita, akinek felajánlásával született meg a kiállítás, elmondta, hogy gyermekkorából maradt néhány mackója, aztán
ez a létszám elkezdett gyarapodni, mivel a gyerekek számára
feleslegessé vált plüssök hozzá kerültek, ahol otthonra leltek.
Alkalom adtán, ha meglát egy szép, aranyos kis medvét, akkor
vásárol is magának egyet, de nagyrészt csak ajándékba kapja
őket. Gyűjteményét nem nevezné szenvedélynek, inkább csak a
játékok iránti szeretet az oka. A medvéknek funkciójuk is van, hiszen a Szivárvány Kölyökkuckóban tartja őket Anita, ahol gyermekek játszanak velük, házikót építenek nekik. Több különleges
darabja is van a gyűjteménynek. Az egyik egy óriás mackó, a
másik pedig egy nagyon régi darab, ami az 1960-as évek elejéről, Oroszországból származik, és ezt még keresztapukájától
örökölte.
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Gecsei Ádámmal „Acca és Zokni”-ról és a „Lottóötös”-ről
A Bábolna Televízió képernyőjén ismét műsorra tűzték a tavaly útjára indított Könyvtári beszélgetések című sorozatot.
Az első adás vendége Gecsei Ádám újságíró volt, akivel a már bemutatott Ádám és felesége Gondár Flóra által írt
„Acca és Zokni felfedezi a Szigetközt” című mesekönyvről, valamint az általa forgatott Lottóötös című dokumentumfilmről
folyt a kellemes hangulatú beszélgetés.

A Hajnal Dóra által elindított műsorba olyan vendégeket hívnak meg, akiknek van kötődésük a könyvekhez, irodalomhoz,
művészetekhez. A jelenleg Mediaworks lapjainak vezető szerkesztőjeként ténykedő Ádámot már ismerhették a nézők a televízióból, hiszen a nagysikerű mesekönyv kapcsán már izgalmas
és érdekfeszítő társalgást folytattak vele. A nem mindennapi
mesekönyvben a két főhős a Szigetköz településeit járja végig.
A műbe belecsempészték az ünnepeket is, így a gyermekek a
Márton-naptól kezdve egészen karácsonyig követhetik végig az
izgalmas kalandokat. A könyv első kiadása nagy rajongótáborra tett szert, melynek eredményeként már a harmadik kiadás is
készülőben van. A második kötetet személyesen Dr. Nagy István
agrárminiszter mutatta be, majd közreműködésével a szigetközi óvodák is magukénak tudhattak egy-egy példányt mindkét
kiadásból. A lakóhelyüket bemutató történetek segítenek megismerni a fenséges környéket, így a kötetek már a nevelési programjukba is bekerültek. A történet szerint Győrben élő mesefigurák a későbbiekben a Hanságba, a Rábaközbe, valamint akár
Komárom-Esztergom megyébe is ellátogatnak majd, felfedezve
városunkat is.
Gecsei Ádám nem csupán a gyermekeknek készült érdekfeszítő művekkel, munkáiban sok embert érintő, komoly témákkal is foglalkozik. A Kisalföld napilap szerkesztőjeként indította
útjára a „Fókuszban a férfiegészség” című rovatát, melyben a
férfiakat érintő betegségekre hívta fel a figyelmet.
Az egyik leggyakoribb férfi-specifikus betegség a prosztatarák, melynek kezeléséhez elengedhetetlen, hogy időben felfe-

dezzék a sok életet követelő betegséget. A cikkek kapcsán egy
kampány is napvilágot látott, melynek végén ingyenes gyorstesztes szűrővizsgálattal segítették kiszűrni a kórt. 45 éves kor
fölött különösen ajánlott a rendszeres, évenkénti szűrés. „Sokan
félnek a vizsgálat harmadik szakaszától, azonban ha valaki egy
vérvételre elmegy, majd részt vesz az azt követő ultrahangvizsgálaton, akkor már azzal is sokat tett magáért”- vallja Ádám.
Ennek kapcsán született a Lottóötös című, fél órás dokumentumfilm, melyben Dr. Lacó László urológus-sebész, valamint Dr.
Molnár László prosztatarák-túlélő közötti párbeszédet mutatja
be. A közösségi összefogásból megvalósuló kisfilm főszereplőjét a „MentsManust - Mozgalom a Férfiegészségért” szervezet
segítségével találták meg, és a kisfilmben tabuk nélkül mesélte
el harcát az alattomos betegséggel. Az ország több pontján is
már levetített dokumentumfilm az interneten is fellelhető, bárki megtekintheti. A beszélgetés után a bábolnai nézők is megnézhették. A készítők remélik, hogy hatására sok férfi dönt úgy,
hogy részt vesz az életet menthető urológiai vizsgálaton.
Ádám a magánéletben boldog férj és édesapa. Jelenleg az
online médiában ténykedik, azonban tehetségének és kreativitásának köszönhetően
biztos, hogy még hallhatunk tevékenységéről.

A BÁBOLNÁÉRT KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY ezúton kéri a Tisztelt Adózókat, hogy adójuk 1%-ával támogassák az alapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítását különös tekintettel a település
– kulturális és sportéletének élénkítésére,
– egészségügyének támogatására,
– az iskolai és iskolán kívüli oktatási tevékenység segítésére.

A Közalapítvány adószáma: 18614598-1-11
Köszönettel:
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SZENTMISÉK RENDJE

a Bábolnai Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
2022. március és április hónapban
Március 13-án vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Nagyböjt 2. vasárnapja
Március 20-án vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Nagyböjt 3. vasárnapja
Március 27-én vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Nagyböjt 4. vasárnapja
Április 3-án vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Nagyböjt 5. vasárnapja
Április 10-én vasárnap
9:30 órakor
ünnepi szentmise
Virágvasárnap (barkaszentelés)
Április 17-én vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Húsvétvasárnap
Április 18-án hétfőn
9:30 órakor
szentmise
Húsvéthétfő
Április 24-én vasárnap
9:30 órakor
szentmise
Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja (búzaszentelés)
A szentmisét celebrálja Milus Ferenc plébános (70/550-9261).
Sekrestyés Gergely Lajosné (20/512-3560).
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Gokart Varga Ákos ebben az évben is szeretne első lenni,
ezúttal már az aktív versenyzők között az új gokarttal

Rendszeresen igyekszünk tudósítani Varga Ákosról, városunk tehetséges, immár 12 esztendős gokartversenyzőjéről, aki
tavaly a GTC - Gokart Talent Cup - Minimax kategóriájának amatőr bajnokaként zárta a versenyszezont, illetve az országos
bajnokságban a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
A téli időszakban, a versenyszezon
szünetében sem pihent Ákos, készült a
következő bajnokságra. Számítógépes
szimulátorokon gyakorolt, illetve Győrújbaráton, a Willisits Team központjában
heti rendszerességgel vesz részt erőnléti edzéseken. Személyi edző foglalkozik
vele, aki a sportág terheléseire speciálisan kidolgozott izomfejlesztő tréningeket tart neki. Kérdezhetné az olvasó, mi
szükség van egy technikai sportágban
erőnléti edzésekre? A válasz kézenfekvő.
Az aszfalton száguldó gokartban ülő versenyzőre kanyarokban, és végig a pályán
haladva, a kormánnyal folyamatosan gépészkedve óriási, időnként 4 G erők hatnak, melyek rendkívüli módon igénybe
veszik az izomzatot. Különösen a nyak- és
hátizmok, de a test összes izma dolgozik,
nehezítésként pedig a gokartban sem
lengéscsillapító, sem pedig szervókomány nincs. Aki fizikálisan nem készül fel,
az a versenyek során gondolkodásban is

elfárad, ami teljesítményben észrevehető. Ákos mindezek tudatában szívesen
dolgozik együtt Varjú Benjámin edzővel,
és ahogy azt elmondta, sosem érez komoly fáradtságot az aszfalton töltött körök után.
Február közepén aztán versenyzőnk
megkapta a várva várt új gokartot, amit
a szakemberekkel Varga Zoltán apuka
gyorsan üzemkész állapotba helyezett.
A kipróbálásra is gyorsan nyílt alkalom,
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ugyanis a GTC bajnokság szervezői február 26-án és 27-én Kecskeméten szabadedzésre invitálták a sportág szerelmeseit. Ákost ezen az alkalmon mi is
meglátogattuk, elkísérve a fő szponzorokat, akik szintén kíváncsiak voltak az ifjú
gokartosra élethelyzetben is. Bábolna Város Önkormányzatát Zsidi Sándor alpolgármester képviselte, aki egyben az OSI
Food Solutions Hungary Kft. igazgatója
is, a cég Ákos versenyzésének egyik fő tá-

mogatója. Megtekintette a szabadedzést
Koppendorfer Tamás, a Kopitrans és a
T-Kopiker Kft. tulajdonosa is, aki szintén
komoly támogatást nyújt Ákos versenyzéséhez. Mindhárom támogató egyértelműen bízik versenyzőnk tudásában és
hozzáállásában, mindazonáltal nem szeretnék teljesítménykényszer alá helyezni. Egyöntetűen kivételes tehetségnek
tartják, de ami a legfontosabb, emellé
rendkívüli szorgalom és munkabírás is
párosul.
Ákos itt, Kecskeméten próbálta ki először új gokartját, melynek összeszerelésében, finombeállításainál is aktívan segédkezett. Az első próbakörök után még
apróbb finomítások következtek, melyeket a pilóta szakszerű javaslatai alapján
végzett el édesapja, és már a legjobb
köridők következtek. A kissé hűvös, szeles idő sem zavarta Ákost abban, hogy a
tesztelések tapasztalatai után eluralkodjon rajta a versenyszellem.
A gokart tehát kitűnő, a pilóta motivált, az anyagi háttér biztosított, így nincs
akadálya, hogy Varga Ákos március 19-én
rajthoz álljon és Bábolnának ismét dicsőséget szerezzen.

www.btv.hu

2022. március

bábolnai fórum

Teke nem kezdődött jól a szezon, de a bábolnai csapat egyben van
Nagyon rövid téli szünetet követően január 22-én már az első
tavaszi fordulót bonyolították az NB I-es tekebajnokságban. Legényeink a Csákánydoroszló együttesét fogadták hazai pályán,
akik mindössze egy pont hátrányban várták a találkozót. Az őszi
összecsapás során a szombathelyi pályán mindössze 1 fa előn�nyel tudták otthon tartani a két pontot. A visszavágót megelőzően a mieink indulhattak jobb pozícióból, a tabella harmadik
helyéről várták a mérkőzést, a vendégek pedig a negyedikről
mindössze egy pont különbséggel. Ezúttal az utolsó dobásokig
vezetett a bábolnai gárda, az utolsó pályára 3:1-es hazai vezetéssel fordultak közel 50 fa előnnyel. Öt dobással a vége előtt
még hazai győzelem esélye kecsegtetett, de a vendégek szenzációsan hajráztak, és elvitték a két pontot. Bábolna SE – Csákánydoroszlói TE 3:5 (3241:3261), ifi 0:4 (973:1088).
Sopronba, a Scarbantia SE otthonába látogattak ezután legényeink. Aki a mérkőzést megelőzően tippelt volna a végeredményről, valószínűleg vendéggyőzelmet prognosztizált volna,
hiszen a vendéglátók a tabella utolsó helyén álltak mindössze
négy ponttal felvértezve. Ám sokkoló végeredmény született
a Bábolna SE tekézőinek eddigi leggyengébb teljesítményével.
Tóth Zoltán csapatkapitány, játékosedző egyértelműen magára
vállalta a felelősséget az extrém vereség miatt. Mint mondta,
a közismerten pocsék minőségű és rosszul felkészített pályára
úgy készítette fel a bábolnai játékosokat, mintha egy normál
helyre mennének, sajnos a gárda elvérzett. Scarbantia SE Sopron – Bábolna SE 8:0 (3097:2939), ifi 0:4 (729:813).
A soproni fiaskót követően ismét idegenbe látogattak tekéseink, a szintén sereghajtó Sárvár otthonában igyekeztek feledtetni a korábbi fájó vereséget. Tóth Zoltán csapatkapitány,
játékosedző lapunknak elmondta, a hétközbeni edzéseken a játékosoknak sikerült túlesni a nemvárt vereség okozta traumán,
amit a találkozó alkalmával bizonyítottak is. Új pálya új adottságait próbálgatva minden sorban dominálni tudtak, egy pillanatig sem volt kétséges a találkozó végkimenetele. Sárvári Kinizsi
SE – Bábolna SE 2:6 (3247:3368), ifi 1:3 (1034:1037).
A Bábolna SE tekecsapata két idegenbeli mérkőzést követően február második szombatján hazai pályán fogadta a Halogy

gárdáját. Mindkét együttes kitűnő formában játszott, az ütött
fák mennyisége is átlagon felüli volt, viszont a vendégek egy
golyóhosszal mindig előbbre jártak. Kitűnő színvonalú találkozóról beszélt mindkét gárda vezetője, a játékosok és a nézők is
élvezték az összecsapást. A mérkőzés végkimenetelét ismét a
befejező emberek döntötték el, itt a fiatal halogyi tekéző élete
legjobbját nyújtotta. Bábolna SE – Halogy SE 2:6 (3407:3422),
ifi 4:0 (1027:412).
Február utolsó szombatján Herendre látogatott tekecsapatunk. A mieink jól kezdtek, hiszen az első sor már két csapatpontos előnyhöz juttatta együttesünket, sőt, Tóth Zoltán 603
ütött fával kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A második sor
azonban nem szerzett csapatpontot, a befejező emberek viszont ismét megfordították a csapatpontok szerinti eredményt,
ami 4:2 lett Bábolna javára. A végeredmény viszont rendkívüliként alakult, ugyanis annak ellenére, hogy csapatpontok alapján a mieink álltak nyerésre, ezúttal a hazaiak ütöttek több fát,
így erre kaptak két csapatpontot, ezért döntetlenre végződött
a találkozó. Herend VTK – Bábolna SE 4:4 (3293:3283), ifi 1:3
(1023:1026).

Labdarúgás két vereséggel kezdte a tavaszt együttesünk
Rövid téli felkészülést követően február
20-án útjára indult a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. A labdarúgó szövetség meglehetősen
kurta téliszünetet engedett a bajnokság
résztvevőinek, de a februári kezdés sok
pálya állapotában is hagyott kívánnivalót
maguk után. Szerencsére – vagyis inkább
a karbantartás szakszerűségének és minőségének köszönhetően – a bábolnai
centerpálya és edzőpálya is kitűnő állapotban várta az első forduló csapatait.
Ezt megelőzően a bábolnai legénység
hagyományaihoz híven nem zárt körülmények között, sportcsarnokban, hanem
szabadtéren készült a tavaszi szezonra.
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Ahogy azt Józsa Péter vezetőedző szokta-volt mondani, a bajnoki mérkőzéseket sem zárt térben, kispályán, ideális
körülmények között rendezik, hanem
azok szabadban, nagypályán és az éppen aktuális időjárási körülmények közt
zajlanak, ezért a felkészülést is hasonló
körülmények között célszerű végezni.
Az edzéseket már január elején elkezdték, a játékosok aktivitásával elégedett
volt a vezetőedző. Több barátságos mérkőzést is játszottak a felkészülés alatt,
elsősorban a Győr megyei másodosztályból választottak ellenfeleket. Józsa
Péter azonban nem nevezte sikeresnek
a felkészülést, ugyanis hosszú időre több

játékos is kidőlt betegség miatt, illetve
többen karanténba kényszerültek, melynek következtében az edzőmérkőzések
javarészében éppen hogy ki tudott állni a
csapat. Három új játékost tudott igazolni
a szakosztály, mind a védelembe, mind a
középpályára és a támadósorba érkezett
új ember. Nagy Máté Ménfőcsanakról,
Kiss Zoltán Nyúlról, Kalóczkai Ákos pedig
Tatáról jött, és igyekszik beilleszkedni a
társaságba.
A bábolnai legénység a Sárisáp együttesét fogadta hazai pályán a „tavaszi” szezon első fordulójában. A mieink az 5., a
Sárisáp a 6. helyről várta a találkozót. Az
első félidőben a vendégeknek három le-
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hetősége is volt a vezetés megszerzésére,
ebből egy kapufát értek el, illetve kapusunk nagy bravúrral hárította a helyzetet.
Ennek ellensúlyozására együttesünk két
gólszerzési lehetőséget tudhatott magáénak. Az egyiket bravúrral védte az ellenfél hálóőre, a másik pedig egy kihagyott
büntető volt. A második játékrész első
felében úgy tűnt, hogy legényeink felülkerekedtek ellenfelükön, de a mezőnyfölényt nem sikerült helyzetekre és főként
gólra váltani. A hajrában aztán a Sárisáp
megtalálta a bábolnai kaput, ezzel három
pontot raboltak. A Sárisáp győzelmével a
4. helyre lépett elő, míg a mieink visszaestek a tabella 6. pozíciójába. Bábolna SE
– Sárisápi BSE 0:1.
A tavasz 2., a bajnokság 18. fordulójában együttesünk a megye egyik legjobbjához látogatott Koppánymonostorra.

bábolnai fórum

Meglepetésre az első félidő derekán a
mieink szerezték meg a vezetést, de az
öröm nem tartott sokáig, mert a házigazdák három perc múlva kiegyenlítettek.
Sőt, további öt perc elteltével már a vezetést is megszerezték, majd a pihenő előtt
egy perccel büntetőből növelték előnyüket. A második játékrészben még egy ta-

lálatot hozzá tudott tenni a hazai gárda,
ezzel élcsapathoz méltóan magabiztos
győzelmet arattak. Józsa Péter vezetőedző szerint a mérkőzésnek voltak ugyan
fordulópontjai, de azokból a jelentősen
tartalékos bábolnai csapat nem tudott jól
kijönni. Koppánymonostori SE – Bábolna SE 4:1.

Karate Klub Bábolna Tóth Gábor fekete öves, két danos
mester közel 40 éve kezdte, ma gyermekek sikereinek kovácsa
Évtizedek óta működik Bábolnán karate klub, melynek létezéséről akkor vesz
tudomást a közvélemény, amikor például
a Kukorica Fesztiválon látványos bemutatót tartanak. Ők egyébként szerényen,
heti két edzéssel a közösségi ház tornatermében gyakorolják fegyelmezettségre, pontosságra és fizikai állóképességre
nevelő sportágukat, a kyokusin karatét.
A karate klub történetét Tóth Gábor, a
csoport jelenlegi vezetője idézte fel lapunk számára, aki a kezdetektől, 1983-tól
a klub tagja. Egy zöld öves karatemester
dolgozott Bábolnán, az ipari üzemben,
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aki csoportot szervezett azok számára,
akik kedvet éreztek ehhez a küzdősporthoz. 8-10 fővel indultak és működtek
1996-ig. Gábor ekkorra már megszerezte
a zöld övet, amely edzői minősítéssel is
felér, így a korábbi vezető távozását követően ő állt a csoport élére. Az utóbbi néhány évben jelentősen nőtt a tagok létszáma, jelenleg 18 fővel működnek. Már
lányok is veszik a bátorságot, és kipróbálják e nemes küzdősportot, a gyermekek
közt fele-fele a fiúk és lányok aránya.
Gábor büszke arra, hogy nem csupán
szinten tudta tartani e sportág működé-

sét Bábolnán, de mind a klub, mind pedig a sportolók komoly fejlődésen mentek keresztül. Ő maga már fekete öves,
két danos mester, 60 évesen jelenleg
a harmadik dan megszerzésére készül.
Hét gyermekkorú tanítványával február
10-én jártak minősítő vizsgán, ahol hat
versenyző narancssárga, egy pedig kék
övet szerzett. A sikerek persze áldozatokkal jártak, a felkészítés rengeteg pluszmunkát igényelt. A szabadidőparkban
futóedzéseket tartottak, a négy elemből
álló vizsgagyakorlatokkal lényegesen
többet foglalkoztak, és ennek meg is lett
az eredménye.
Az elkövetkező nyári tábor során már
megpróbálhatnak még egy szinttel feljebb lépni. A mester szerint az ifjoncok
nagyon ambíciózusak és tehetségesek,
de sajnos az a tapasztalata, hogy miután középiskolások lesznek, legtöbbjük
lemorzsolódik, elmaradnak az edzésekről. Pedig rendszeresen versenyeztetik
a gyermekeket, korábban volt már két
olyan tehetséges tanítványa is, akik magyar bajnoki címet szereztek.
A gyermekek mellett természetesen
felnőttek is művelik ezt a küzdősportot
Bábolnán, fiatalabb, közép- és idősebb
korosztályú sportolóik edzenek velük.
Őket inkább a küzdősport iránti vonzalom, a fegyelmezett testedzés és fizikai
állóképességük karbantartása vezérli a
sportág irányába.
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Bábolna Bio Run
nagyszerű lehetőség, nemcsak futóknak
Új, országos jelentőségű futóverseny érkezik városunkba Bábolna Bio Run
elnevezéssel a képviselő-testület, valamint a városvezetés egyértelmű bizalmát
és támogatását élvezve.
A rangos Maratonman versenysorozat előkészületei már javában megkezdődtek, a szervezők településünk adottságait is
felmérték már, illetve az önkormányzat vezetésével több ízben
folytattak tárgyalást, megalapozva a várható sikert. A helyi főtámogatót is megtalálták a Bábolna Környezetbiológiai Kft. –
Bábolna Bio - „személyében”.
Zelcsényi Miklós, a Balatonman Triatlon Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: a Maratonman valójában hat futóversenyt
ölel fel, melynek első állomása március 20-án az NN City Run
lesz Budapesten, majd a Balatonnál, Zamárdiban folytatják a
hajrát a Dm Balaton Run-nal. A versenysorozathoz kapcsolódik
Debrecen családbarát környezete is a Krones Run-nal, júniusra
tervezték be városunk helyszínét Bábolna Bio Run elnevezéssel, az egyik leghangsúlyosabb sporteseménynek ígérkezik a
Generali Night Run Budapest, valamint várhatóan a Balaton
mellett lehet a záróakkord.
A főszervezők a Maratonman-t egy színes és egyedi eseménysorozatnak álmodták meg, ígéretük szerint a kezdeményezés üde színfoltja lesz a hazai „futóverseny-piacnak”. Nem
csoda, ha hisznek törekvésükben, hiszen nagy jártassággal
rendelkeznek a prémium kategóriás futóversenyek szervezésében. Tíz éves múltjuk is bizonyíték és egyben garancia erre.

– Olyan versenyt szeretnénk szervezni, ami tökéletes versenyzői élményt ad nemcsak a futóknak, hanem a futókat
elkísérő szurkolóknak is, hiszen tudjuk azt, hogy mindez nem
csupán a futásról, hanem egymás biztatásáról és a közösségi
élményről is szól - mondta el Zelcsényi Miklós, aki reménytkeltően hozzátette, a futópróbától nem kell megijedni, hiszen
nem profi kenyai futókkal kell megmérkőzni. Ez a sorozat nem
feltétlenül a gyorsaságról és a teljesítmény-orientáltságról,
vagy a helyezésekről szól, sokkal inkább arról, hogy kimozdítsa az embereket a fotelből, akiket arra motivál, hogy alapos,
becsületes, ugyanakkor élményszerű felkészültséggel vegye-
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nek részt a sport közösségi ünnepében. Hívószava: „Gyere el,
állj rajthoz és próbáld ki magad!”
A Maratonman futóversenyben mindenki talál magának
megfelelő kihívást, így lesznek rövidebb és hosszabb távok: 3,
5, 11 kilométeres, valamint félmaraton táv, illetve a családoknak is programot kínálva gyermek-, ugyanakkor Nordic Walking, úgynevezett séta-futamok is indulnak.
A Bábolna Bio Run városunk számára a legérdekesebb, hiszen ez lesz a hazai pálya a bábolnaiaknak. Kiváló lehetőségnek
ígérkezik a város számára a bábolnai állomás, hiszen amellett,

hogy a helyieknek felejthetetlen élményt nyújthat, arról sem
szabad megfeledkezni, hogy az ország minden szegmenséből
idelátogatnak majd él- és hobbisportolók. A főszervezők alapvetően a fürdő környezetében gondolkodtak, de elképzelésük
szerint befutnak majd a Ménesbirtokra is, illetve az Arborétum
is bekapcsolódhat a helyszínkavalkádba.
A versenysorozatot környezettudatos szemlélettel bonyolítják. Zelcsényi Miklós azt is elmondta: elvárásuk, hogy az
eseménysorozatnak a lehető legkisebb ökológiai lábnyoma
legyen, ezért törekvésük szerint nem használnak majd egyszer
használatos, eldobható papír- és műanyag poharakat, ezeket
időtálló, összegyűrhető és zsebre tehető, környezetbarát poharakkal helyettesítik. Ennek alapja, hogy 2021-ben alapító
tagjai voltak a pohármentes versenyszervezők családjának. A
rangos sorozatban kiválóan teljesítők nagyértékű ajándékokra
számíthatnak.
A Bábolna Bio Run versenyre már januárban is neveztek
versenyzők, a szervezők városunkba két-háromszáz futótársat
várnak. Aki pedig csak most kezdené a felkészülést, az sincs
elkésve, hiszen a nevezés még javában tart. Minden ezzel kapcsolatos információ megtalálható a Maratonman versenysorozat honlapján. Zelcsényi Miklós már előzetesen kérte a forgalomban közlekedők türelmét, hiszen biztosan lesznek majd
útlezárások a Bábolna Bio Run idején.
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Jó évjárat után kiváló borokat zsűriztek

Már 28. alkalommal került sor a Bábolnai Borbarátok Egyesülete által szervezett borversenyre február 18-án. A
hagyományos eseményen 14 helyi és környékbeli amatőr borász 24 fehér, 12 vörösborát és 7 rozéját bírálta az öttagú
szakmai zsűri. A borok bronz, ezüst és arany minősítést kaptak.

Kis Bertalan
a leköszönő zsűrielnök
Cseh László egyesületi elnök elmondta, Kiss Bertalan
borásztárssal, a zsűri elnökével 25 éve dolgoztak együtt,
aki az idei alkalommal már
nem vállalta a zsűrielnök szerepét, ezért a borbarát egyesület egy korábban megtartott baráti esemény során
elköszönt tőle. Kiss Bertalan
borász szívesen mesélt arról,
miként került a bábolnaiak
szívélyes körébe, ezért utalt
az egykori kertbarát körre,
kiknek társaságában kezd-

hette meg a borkóstolást a
bábolnaiakkal. Mint mondta,
professzionális borászként
is – akárcsak a bábolnaiak sok tapasztalatot szerzett a
bábolnai borbarátokkal. Sok
megérdemelt arany minősítést adott át, megbecsülve a
helyi amatőr borászok munkáját. Mint mondta, a szőlőtermesztés északi határán
vagyunk, ennek ellenére itt
is lehet kiváló borokat készíteni. Kiss Bertalan megígérte,
visszavonulása után is tartja
majd a kapcsolatot a helyi
borkedvelőkkel. A csapatnak
további lendületet kívánt,
és biztosította segítségét,
amennyiben akár a Kukorica Fesztiválra a borbarátok
igénylik azt.
Ez a borverseny nagy múltra tekint vissza, ezt igazolja a 28 esztendő is. Most is
szakértő zsűri ült asztalhoz,
hogy bírálja a finom nedűket. Cseh László egyesületi
vezető az elnöki szerepre a
balatonboglári főborászt, a
Komárom-Esztergom
megyei születésű Katona Ferencet kérte fel, aki elmondása

szerint csodálatos borokat
kóstolt. Véleménye szerint a
fehérborok vitték a prímet.
Meglepetés volt számára,
hogy a zsűri tagjai vita nélkül
egy húron pendültek a döntések során.
Jó évjárat volt, ezt többen
is megerősítették. Bábolna
és környéke nem a szőlőtermesztésről híres, ennek ellenére a borok kiváló minőséget mutattak. A gazdák évről
évre fejlődnek, a minősítések
hatására megfogadják a provi borászok javaslatait, mel�lyel egyre jobb borokat tudnak az asztalra letenni.

Katona Ferenc kiszúrt egy
etalon fehérbort is, hibás,
beteg borral nem találkozott.
A vörös és rosé fronton még
van mit beépíteni a technológiákba, de a fehérek koronát kaphattak volna. Banáról,
Ászárról is érkeztek borminták, amik szépen szerepeltek. Kilenc arany, 11 ezüst és
17 bronzminősítés született.
A díjakat dr. Horváth Klára
polgármester társaságában
adták át a gazdáknak, Cseh
László örömmel szorított kezet minden díjazott borosgazdával.

TISZTELT ADÓZÓK!
A Bábolnai Borbarátok Egyesülete tisztelettel kéri az adózókat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-val támogassák
egyesületünket.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóbevallása során egyesületünket jelöli meg kedvezményezettnek.
A Bábolnai Borbarátok Egyesületének adószáma:

18618200-1-11

Köszönettel: 

Cseh László elnök
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