Bábolna Város Önkormányzatának lapja

FÓRUM

ÁBOLNA

www.babolna.hu www.facebook.com/babolnahivatal

Május 28-án 9 és 12 óra között
GY E R M E K N A P
a Szabadidőparkban
változatos programokkal!
Mindenkit szeretettel várunk!

33. évfolyam 3. szám

Részletes információ hamarosan!

Fotó: Varga János

2022. május

bábolnai fórum

Az 1848-as szabadságharcra emlékeztünk
Nemzeti ünnepünket, március 15-ét a járványügyi korlátozások eltörlését követően idén már közösségben
ünnepelhette Bábolna lakossága. Március 11-én három helyszínen zajlottak a megemlékezések.

A március 15-i megemlékezések a bábolnai csata emlékművénél indultak 11-én délelőtt. Itt koszorúzott Bábolna Város
Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára polgármester és
dr. Bacsárdi József jegyző, valamint a Bábolnai Általános Iskola képviseletében Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezető,
Veresné Szkocsek Mária pedagógus két diák, Heszler Zsófia és
Ruzsics Kristóf kíséretében.
A bábolnai óvodások is megemlékeztek a forradalom és szabadságharc hőseiről. Voltak, akik a csoportszobában ünnepeltek, de néhány ovis csoport a Hősi kapu alatti ’48-as emlékműhöz sétált, ahol közösen énekeltek és verseket mondtak.
A település központi ünnepségét március 11-én délután
a Szabadidőközpontban tartotta a város önkormányzata. A

megemlékezésen tiszteletét tette Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Veres Zoltán megyei főjegyző, illetve dr. Horváth Klára Bábolna Város polgármestere.
A Himnusz hangjait követően Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondta el ünnepi beszédét. Rendhagyó
módon igyekezett keresni a forradalom nekünk szóló üzenetét, céljait. Ehhez segítségül hívta a kor tanúit, formálóit, alakítóit. Az üzenetek között Arany János szemüvegén keresztül,
Kossuth Lajos visszaemlékezéseit idézve, Deák és Széchenyi
gondolatain át tárta fel a 48-49-es forradalom és szabadságharc mai magyarok számára értékelendő mondanivalóit. Különböző karakterű, habitusú nagyjaink gondolatait összegezve képviselő asszony szerint „biztosan üzenik ma nekünk, hogy
van egy közös ügy, van egy közös alap, ami mentén lehet előre
látni, lehet egy magyar nemzet jövőjét látni”.
Az általános iskola 8.a osztályának diákjai készültek ünnepi
műsorral Szabadság, szerelem címmel. Az előadást Veresné
Szkocsek Mária tanárnő rendezte.
Az ünnepség résztvevői az előadást követően a régi temetőben található sírhelynél rótták le tiszteletüket. Koszorúzott
Bábolna Város Önkormányzata, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium, a
Bábolnai Általános Iskola, az IKR Agrár Kft., a FIDESZ Bábolnai
Szervezete, a római katolikus egyházközség, a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete, a Magyar Vöröskereszt Bábolnai
Alapszervezete, a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat.

„Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás”
Március 8-án a nemzetközi nőnap
alkalmából a hölgyeket köszöntöttük.
Városunk önkormányzata a Szabadidőközpontba invitálta a település hölgy
lakosait, akiket Zsidi Sándor alpolgármester köszöntött. A nőnap történelmét
felidézve elmondta: „világszerte március 8-án tartják a nemzetközi nőnapot,
amely ma többnyire egyszerűen a nők
iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Több mint százéves története során azonban ennél jóval gazdagabb, differenciáltabb célokat fejezett
ki, többféle politikai felhangot is kapott.
1975-ben az ENSZ az esztendőt a nők
évének nyilvánította, 1977-ben pedig
március 8-át a női jogok és a nemzetközi béke világnapjává tette.” Sajnos ez az
utóbbi napjainkban nem teljesül. Szalai
Pál költeményének sorait idézve folytatta, végül férfitársai nevében egy-egy szál
virágot virtuálisan átadva köszöntötte
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fel Bábolna Város hölgy lakosait. Végül a
jelenlévő legidősebb és legfiatalabb hölgyet kiválasztva egy-egy csokor virágot
adott át.

Ezt követően Hernádi Judit és Gálffi
László szereplésével a Szerelmes levelek
című színdarab szórakoztatta az egybegyűlteket.
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Ették, vették a sok finomságot
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a XIV. Bábolnai Sonkafesztiválon
Óriási érdeklődés övezte a XIV. Sonkafesztivált, melyet a Magyar Sonkalovagrend két év kihagyás után április 10-én
rendezett meg ismét a Ménesbirtok kiállítócsarnokában.
Debreceni Tibor főszervező lapunknak
elárulta, hogy a még bizonytalan helyzet
miatt sok gondolkodás előzte meg a szervezést. Az ezúttal egynapos rendezvény
iránti érdeklődés azonban töretlennek
bizonyult, régi és új vásárlók özönlötték
el a húsvéti finomságokkal és egyéb, elsősorban füstölt húskészítményekkel teli
teret. A megszokott 10-14 árus helyett az
idei évben hét csapat kínálta a különféle
füstölt portékákat, melyek mind-mind a
legjobb minőségben és szakértelemmel
készültek. Az árusok az ország szinte minden tájáról érkeztek, így a Komárom megyei ízek mellett a szegedi, békéscsabai
és dánszentmiklósi készítők is felvonultak
hosszabb-rövidebb érlelésű sonkákkal,
kolbászokkal, egyéb „disznóságokkal”, bemutatva az adott tájegység finomságaira
jellemző ízvilágot.
A hagyományos sonkaverseny elmaradt ugyan, de a portékák mellett ezúttal
is szórakoztató zenei előadásokkal várták
az érdeklődőket. A Marching Jazz Band
előadásában a dixieland stílusú dalok, a
Wolks Band jóvoltából pedig örökzöld

sramli és polka dallamok színesítették
a programot, míg a délután folyamán a
boogie-woogie ritmusai repítették vissza
a közönséget az 1960-as évekbe.
A bőséges kínálatban mindenki találhatott kedvére valót, hiszen a házi sertésből és a mangalicából készült termékek
mellett szarvasból vagy vaddisznóból

készült különlegességekkel is készültek a
résztvevő eladók. A húsáruk árai sajnos az
elmúlt hetekben, hónapokban nagymértékben megemelkedtek, mely a fesztiválon kiállított termékeken is meglátszott.
Ez azonban nem szegte kedvét a lelkes
vevőknek, szinte senki sem tért haza üres
kézzel.

„A zene lélekhidakat épít”

Április 8-án a „Lélekhíd” országos jótékonysági hangverseny keretein belül hazánk mintegy 74 zeneiskolájában egyszerre
szólaltatták meg hangszereiket a növendékek. A mozgalom Várnagy Andrea, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész
kezdeményezésére jött létre, a karitatív koncertek keretében támogatták a kárpátaljai családokat és fejezték ki
együttérzésüket az Ukrajnából menekülni kényszerülőknek.

A felhíváshoz a városunkban működő Napsugár Művészeti
Iskola az elsők között csatlakozott, hangversenyüknek ezúttal a
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Bábolnai Közösségi Ház adott otthont. Priski Tímea intézményvezető lapunknak elárulta, a Győr-Moson-Sopron megyei és
környékbeli telephelyek tanulói is örömmel vállalták a fellépést
és lelkesen készültek az eseményre. Volt, aki a távoli Beledről
érkezett. „A gyerekek örültek, hogy egy ilyen jótékonysági koncerthez tudtak csatlakozni. Ez nekik is egy lehetőség volt arra,
hogy megmutathassák magukat máshol” - fogalmazott az intézményvezető. A zeneiskola növendékei már több rendezvényen
is részt vettek, így ezúttal is bátran álltak közönség elé. A mintegy egyórás, duó- és szóló produkciókat is tartalmazó, színvonalas műsorban a gyermekek mellett oktatóik is eljátszhatták kedvenc műveiket. A színvonalas előadás során a legkisebbektől
kezdve a már rutinos „idősebbekig” mindenki megmutathatta a
tehetségét egy jó ügy érdekében.
A Napsugár Művészeti Iskola oktatói már városunkban is készülnek a májusi toborzásra, mely során szeretettel várják a jövő
zenészpalántáit.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Március 22-én hat fővel határozatképesen ült a képviselő-testület tárgyalóasztalhoz. A rendkívüli ülésen öt
napirendi pontot tárgyaltak.
– Az első napirendi pont keretében külterületi út pályázatával
foglalkoztak. Hiánypótlást írt elő az önkormányzat számára a
pályázatot befogadó szervezet. Az érintett utca a Lobkovitz
utca, mely egy 80 milliós pályázat, melyhez az önrészt kellett
biztosítania a városnak, ezért is volt sürgető a testület döntése. A pályázati tennivalót egyhangúlag támogatta a grémium.
– A Bábolnai Általános Iskolában lévő műfüves pálya ügyével is
foglalkoztak. Ez a pálya TAO pályázat keretében kerül felújításra mintegy 6 millió 800 ezer forintos költséggel, melyhez az
általános tartalék terhére 680 ezer forintot biztosít az önkormányzat.
– A harmadik napirendi pont adott lehetőséget a helyi egészségügyi szakellátás átbeszélésre. Sor került a győri Petz Aladár
Egyetemi Oktató Kórházzal való kapacitás-átvétel jóváhagyásáról szóló megállapodás megvitatására.
– A negyedik napirendi pont keretében az ukrán háború elől
menekültek ellátásáról tárgyaltak. Március 8-án nyitotta meg
a katasztrófavédelem a befogadóhelyet a lovasiskola kollégiumában, hivatalosan 64 fő ellátásra alkalmas nyilatkozatot
tettek közzé. Az épület működtetése, rendfenntartása, a takarítás és a portaszolgálat a lovasiskola kötelezettsége. A porta-

szolgálatban a március 15-ei hosszú hétvégén a polgárőrök is
segítettek, illetve az általános koordinációs feladatokat a helyi
védelmi bizottság és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének önkéntesei adományokból elégítették ki az itt elhelyezett
személyek igényeit. Az önkormányzat márciusban ingyenesen biztosította a menekültek számára az ebédet, a testület
azonban áprilistól térítés ellenében biztosítja az étkeztetést,
melyet a kormányzat támogat. Az adományokra továbbra is
szükség van, az önkormányzat köszönetét fejezte ki az adományozóknak. A vöröskereszt koordinátorát Szedlacsekné
Búza Ildikót továbbra is lehet keresni felajánlással.
– Egyebek napirendi pontban útfelújítással foglalkoztak. Négy
burkolat felújítására nyílik mód. Már közzétette korábban a
város, hogy a Széles Út Kft. bonyolításában kerül sor a Sport
utcától a takarmányboltig egy rámpa kialakítására, illetve út
aszfaltozására, a Petőfi köz mart aszfaltozására, a Víztorony
utcában nyomvonal korrekcióra, valamint mart aszfaltos terítésre, a Szabadidőpark murvás útjainak kátyúzására, illetve a
farkaskúti út gréderezésére. Az útfelújításokra mintegy tízmillió forintot költ a város.

Március 31-én rendes képviselő-testületi ülést tartottak.
– Az április 5-én internetes fórumon is közzétett április 5-ei polgármesteri beszámolóban elhangzottak a választást követő
eredmények is, mely szerint Czunyiné dr. Bertalan Judit nyerte
a választókörzet országgyűlési képviselői mandátumát.
– A rövid testületi ülésen beszámolókat fogadtak el, majd támogatták a civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmeket. Meghallgatta a grémium a bizottságok beszámolóit is.
Jóváhagyta a testület a Bábolnai Cseperedők Néptáncegyüttes, a Rákóczi Szövetség bábolnai szervezetének, valamint az
Iskolánkért Alapítvány kérelmét is. (Ez utóbbit a gyermeknap
lebonyolítása érdekében)
– Porondon volt egy visszatérítendő lakástámogatási kérelem,
valamint döntésük alapján sor kerülthet az Újtemető nyílászáróinak felújítására, festésére. Ezt követően a Komárom és
Környéke Önkormányzati Társulás beszámolóját fogadták el
egyhangúlag, majd szolgáltatási önköltségek megállapítását
tárgyalták. Döntöttek bizonyos díjak emeléséről, így például
630 forintban állapították meg az idősek által igénybe vehető

étkeztetést, a kiszállítási díjat pedig 230 forintban állapították
meg. A bölcsődei szolgáltatás a továbbiakban is ingyenes.
– Sor került az Államháztartáson kívüli források átadásáról,
melyben a múlt évben támogatott civil szervezetek támogatási elszámolásai szerepeltek. A napirendi pont elfogadásra
került.
– Tárgyalta a testület a településüzemeltetési beszámolót, majd
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtés
ügye került terítékre.
– A hetedik napirendi pontban az egészségügyi ellátás kérdése
merült fel, mely kardinális témakör volt az ülésen, illetve tájékoztatás hangzott el ezzel kapcsolatban.
– Egyebek napirendi pontban a bábolnai fiatalok dániai kiutazása került terítékre. A dániai ifjúsági találkozóra nyolc bábolnai fiatal két felnőtt kísérővel utazhat. A napirendi pont
keretében a rendezési terv módosítását is megtárgyalták két
helyrajzi szám esetében.

TÁJÉKOZTATÁS VÉDŐOLTÁSRÓL!
Bábolna Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy városunk idősebb korosztálya számára 50 db Prevenár13,
pneumococcus szövődményes tüdőgyulladás elleni védőoltás került megvásárlásra 800.000,- Ft értékben. Az oltóanyag a háziorvosoknál igényelhető, egészségügyi állapot alapján, orvosi javallatra, jelentkezési sorrendben előre egyeztetett időpontban.
VIGYÁZZUNK
EGÉSZSÉGÜNKRE!
								Tisztelettel:
dr. Horváth Klára polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Változások az egészségügyben
Kényszerű változás állt be a helyi egészségügyi ellátó rendszerben Bábolnán. Április elsejétől az önkormányzat működteti
az egészségügyi központot.
A szakellátásokat a Kardirex hosszú éven át biztosította, melyhez az önkormányzat az eddigiekben évi 33 millió forintot biztosított az OEP finanszírozáshoz, ezzel tette a város működőképessé a rendszert. A múlt év végén a Kardirex mondta fel a
szolgáltatást arra hivatkozva, hogy a jövőben nem tudja és nem
is kívánja fenntartani ezeket az ellátásokat Bábolna területén.
A Kardirex kizárólag Győrben látta volna el a szakellátásokat,
melyhez 54 millió forint önkormányzati támogatást is kért, amit
a városvezetés nem tudott támogatni. Ezért fordult az önkormányzat a győri kórházhoz a betegek ellátása érdekében.
A Győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház vette át így április elsejétől a járóbeteg szolgáltatásokat. Az önkormányzat ezt
a szolgáltatást szerződéssel biztosította be, az egészségügyi
szolgáltatásokat a győri kórház szekállátó rendszerében vehetik
igénybe a bábolnai és banai lakosok. Az ellátásokról a kórház
honlapján, valamint városunk facebook oldalán is lehet tájékozódni. A beutalókat az alapellátó orvosok biztosítják. A Komáromi Selye János Kórházzal kötött szerződést az önkormányzat
laborszolgáltatásokra, a korábbiakhoz hasonlóan Bábolnán kerülhet sor a minták levételére.
Az önkormányzat megkereste a szolgáltató orvosokat magánrendelés témakörében, ketten tettek pozitív visszajelzést.
Folyamatban van egy újabb benyújtható pályázat kidolgozása
az alapellátások feltételeinek színvonalasabb környezetének ki-

alakítása érdekében. Megtörtént a munkaviszonyok rendezése
is, két takarítónőt vett át az önkormányzat, illetve Hérics Csabáné főállású alkalmazottként látja el a laborszolgáltatásokat és
az épület működtetését, tartja a kapcsolatot a lakossággal, az
alapellátó orvosokkal és a bérlőkkel, az időpont egyeztetés is az
ő feladata.
Több gyógytornásszal is felvette a kapcsolatot a város, bérlők
tekintetében az optika is a korábbi feltételek mellett szeretné
tovább bérelni helyiségét. Az egészségügyi épületben 1200 forint/nm +ÁFA összegben határozták meg a bérleti díjakat, melyben a takarítási szolgáltatás is szerepel már.

Ismét választottunk
Egyéni országgyűlési képviselő jelöltekre és pártlistákra voksolt a magyar lakosság
április 3-án, vasárnap, illetve ezzel egyidejűleg gyermekvédelemmel kapcsolatos népszavazásra is sor került. A bábolnai eredményekről dr. Bacsárdi József tájékoztatta lapunkat.
A helyiek fegyelmezett választók, így most sem volt kivételes esemény a választások
során. A polgárőr egyesület tagjai is vigyáztak a rendre, és a hivatal munkatársai is felügyelték a lebonyolítást. A mozgóurnákat két delegált intézte zökkenőmentesen. Az
EBESZ képviselői is megjelentek ellenőrzésre, akik vasárnap a szavazókörökben figyelték a szavazatszámlálók munkáját.
Bábolnán 1910-en jelentek meg szavazni, mely magasabb részvételi arány az országos átlagnál. 69 százalékos volt a részvételi arány, az érvényes szavazatok száma 1896.
EREDMÉNYEK:
EGYÉNI JELÖLTEK esetében összes érvényes szavazat: 1853. Czunyiné dr. Bertalan
Judit (Fidesz-KDNP) 858 (46 %); Dr. Nemes Andrea (Egységben Magyarországért) 808
(44 %); Ábrahám Barnabás (Mi Hazánk) 96 (5%); Gombos Máté (MKKP) 55 (3%); Füzi
Gábor (MEMO) 23 (1%); Matus Ferenc (NÉP) 13 (1%).
PÁRTOK: Fidesz-KDNP 919 (48%); Egységben Magyarországért 746 (39%); Mi Hazánk 113 (6%); MKKP 77 (4%); MEMO 77 (4%); NÉP 18 (1%)
Dr. Bacsárdi József elmondta, a helyiek komolyan vették a választást, szép számmal
jelentek meg. A népszavazást illetően a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi kérdésekkel ellátott szavazólapot is kitölthettek a helyiek. A választópolgárok 45
százaléka adott le érvényes voksot. A százalékos szám alapján a népszavazás érvénytelen volt Bábolnán is. Túlsúlyban, közel 95 százalékban nemmel szavaztak a polgárok.
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Laborvizsgálatra
időpont kérhető
Héricsné Vicánál
a 34/568-441-es
TELEFONON:
hétfőn
8.00–10.00 óráig
kedden
13.00–14.30 óráig
szerdán
10.00–12.00 óráig
csütörtökön 13.00–14.30 óráig
pénteken
8.00–10.00 óráig
SZEMÉLYESEN
az egészségügyi
központban:
hétfőn
7.00–15.00 óráig
kedden
9.00–14.30 óráig
szerdán
9.00–14.30 óráig
csütörtökön 7.00–15.00 óráig
pénteken
7.00–15.00 óráig
Ebédidő: 12.00–12.30 óráig
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Határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz a grémium április 28-án is.
– Az ülés kezdetén a bizottságok határozatait tárgyalták, támogatást nyújtottak a Bábolnai Önkéntes Tűzoltóegyesületnek, a
Tiamo Moderntánccsoport kijutott a zágrábi világbajnokságra, melyhez ugyancsak nyújtott támogatást a városvezetés,
illetve sort kerítenek idén a BMX pálya felújítására, az elhasznált faelemek cseréjét is megoldják.
– A Magyar Falu programmal befejeződött a banai útfelújítás,
sikeres pályázat segítségével folyamatban van a gyermekorvosi és védőnői rendelő felújítása, valamint az egészségügyi
központ egész épületének belső fejlesztése járófelületek, vizesblokkok tekintetében.
– Sor kerülhet pályázati forrásból a Kőrisfa és a Patkó utca felújítására, ugyanakkor a tanyagondnoki buszt is kicseréli a város.
A Zrínyi-Dózsa-Móra háromutcás vízelvezetés megoldására
is sikeres volt a közbeszerzési eljárás, a munka hamarosan
megkezdődhet. A jövőben utcagyűléseket tart a városvezetés, ahol tájékoztatást nyújtanak majd a lakosság számára a
munkálatokat és további teendőket illetően. A járdák felújítását önrészből valósítja meg a település, a lebonyolítást június
végéig tervezi a város.

– Belterületi csapadékvíz elvezetés is folytatódik a jövőben, ehhez újabb pályázati konstrukciót nyújt be a település, a projekt a Kinizsi és Radnóti utcát érinti.
– A költségvetési rendelet módosítására is sor került, mert a
jövő hónapban zárszámadást bonyolít a hivatal. A költségvetési főösszeg 2021-ben 1 milliárd 952 millió 545 ezer 287
forint, mely a pályázati projektek összegét is tartalmazza.
– Két beszámoló is elhangzott a napirendi pontok során, így a
Bábolnai Televízió Nonprofit Kft. munkájáról, valamint a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a beszámolókat.
– Foglalkoztak a 2022. évi igazgatási szünettel, így július 25-től
29-ig, valamint augusztus 15-19-ig lesz igazgatási szünet a
polgármesteri hivatalban, ez idő alatt ügyelet lesz elérhető a
lakosság számára.
– Egyebek napirendi pontban a Szabályzási Terv került módosításra, a Coop ABC melletti parkoló kialakításához hozott határozatot a grémium, támogató jelleggel.
A következő testületi ülést május 26-án tartja munkaterv szerint a
képviselő-testület.

Az ülésekről készült felvételeket megtekinthetik a BTV YouTube-csatornáján!

Közösségi komposztálás

Tisztelt Lakosság! Bábolna Város Önkormányzata a közösségi komposztálás megteremtésével járult
hozzá a zöld hulladék felhasználásához, helyben hasznosításához. Komposztládákat az életvitelszerű bábolnai lakcímmel rendelkező lakosok háztartásonként igényelhették. A program célja az élhetőbb mikrokörnyezet, a környezettudatosabb gondolkodás, a zöld javak felhasználása, közösen is
szebb, jobb, egészségesebb környezet teremtése, a klímatudatosságot szem előtt tartva.
Április hónapban térítésmentesen összesen 17 db 320 literes komposztláda került kiosztásra. Ebből 15 db rendelés alatt, azok
számára, akik igényeiket eddig jelezték. A komposztládák osztása ezzel lezárul, több kérelmet már nem tudunk elfogadni. A
projekt várhatóan ősszel folytatódni fog.
Köszönjük, hogy ilyen sokat csatlakoztak a programhoz és környezetbarát módon hozzájárulnak a környezet védelméhez!
Köszönettel: 
dr. Horváth Klára polgármester

Hulladékgyűjtés a közösség erejével!
Városunk tisztasága közös ügyünk.
Önkormányzatunk április hónapban egy
önkéntes településtakarítási nap szervezésével igyekezett enyhíteni a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft ilyenkor
növekedő terheit. A közterületen felgyűlt
hulladék összegyűjtésére irányuló kezdeményezés, mint minden évben, ezúttal is
sokak önzetlen segítségével zajlott.
Az április 7. napján megrendezésre került hulladékgyűjtéshez nemcsak a jó idő,
hanem a jókedv is hozzájárult. Az önkormányzat által a résztvevőknek kesztyűk
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és zsákok kerültek kiosztásra. A város takarításához a cégek vezetői, dolgozói továbbá a helyi intézmények diákjai, tanárai, valamint a képviselő-testület tagjai és
a helyi lakosság is csatlakozott.
A közel 560 résztvevő lelkes munkája
hatalmas segítség volt városunk tisztán
tartásában! Összesen 300 db hulladékgyűjtő zsák került kiosztásra a résztvevők számára.
Az egész nap remek légkörben és – a
néha kissé kellemetlen feladat – jó hangulatban telt. Felemelő érzés volt, hogy

a városban egyre többen gondolják úgy,
hogy érdemes önzetlenül tenni a közösségért, azért, hogy otthonunk, Bábolna
tiszta, gyönyörű lehessen.
Dr. Horváth Klára polgármester ezúton szeretne köszönetet mondani minden résztvevőnek, hogy érdemesnek
tartotta idejét és energiáját erre a fontos feladatra fordítani.
A városvezető köszönetét fejezi ki,
hogy idén is ilyen sokan hozzájárultak
városunk tisztaságához! Tegyék ezt a
továbbiakban is!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Négy utca újulhatott meg egy hónap leforgása alatt

Településünk önkormányzata minden évben igyekszik gondoskodni a város útjainak karbantartásáról, megújításáról. Gyakorta csupán kátyúzásra van lehetőség, de időnként sikerül
egy-egy utcát teljesen felújítani. Így történt ez tavaly a Petőfi és

Beiratkozások után
Április 27-én és április 28-án zajlottak a bölcsődei és óvodai
beiratkozások városunkban. Lipótné Horák Valéria intézményvezető a témával kapcsolatban elmondta: szeptemberben 28
kisgyermek megy majd iskolába, helyettük a beiratkozás napjáig 19 kisgyermeket írattak be. A gyermekek beiratkozása nem
zárult le ezzel, még várják a beiratkozó szülőket. Elsősorban a
körzethatáron belül élő gyerkőcöket fogadják a várható magas létszám okán. A bölcsődéből szeptemberben 9 gyermek
készül az óvodába, helyükre 16 jelentkező kérelme érkezett be
április 28-ig. Itt is folyamatos az átjárás az óvodába, tehetik ezt
akkor, ha a gyermek szobatiszta lesz, és elérik a két és fél éves

Mérleg utca esetében, amikor azok burkolata teljes szélességében és hosszában új
aszfaltburkolatot kapott.
Március 21-től közel egy hónapon keresztül munkagépek zajától volt hangos
a banai úti lakóövezet négy utcája. A
Tessedik, Cserháti, Kozma és Újhelyi utcák útburkolata megérett a cserére, ezért
Bábolna Város Önkormányzata pályázati
forrásból – „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” (EBR42)
elnevezésű – felújíttatta azokat. A beszerzési eljárás során a „Széles út Kft.” nyerte
el a kivitelezést, melyet közel 48 millió forintból valósított meg. A végterméket mindenki láthatja, a négy utca új, jó minőségű
aszfaltburkolatot kapott, illetve az útpadkákat döngölt murvával látták el. A munkálatok alatt a kivitelező
igyekezett az ott lakók számára minél kevesebb kellemetlenséget okozni, az utcákba autóval történő bejárást is csupán egy
napra korlátozták, és erről előre értesítették őket.
életkort. Így a bölcsődében is szabadulnak fel majd helyek. A
9 férőhelyet szeptemberben biztosan betöltik, a várólistások
januártól illetve februártól szeretnének becsatlakozni. A szülők tájékoztatására az intézményvezető elmondta: a bölcsődébe csak akkor tudják a kisgyermeket felvenni, ha mindkét
szülő és a gyermek is bábolnai lakcímmel, a szülők munkahel�lyel rendelkeznek. Automatikusan becsatlakozónak számít a
szociálisan rászoruló, például aki egyedül neveli gyermekét,
a többi kisgyermek szüleit iratpótlásra kérte fel a vezető. Aki
nem hozza a munkahelyi igazolást, akkor a várólistán következő gyermek léphet előrébb a sorban, úgy annak nyílik esélye
a felvételre. A bölcsődei felvétel is folyamatos, amennyiben a
gyermek eléri a két éves életkort, várólistára kerül.

Megújult belső térrel várják majd a gyermekeket
Az egészségügyi központ épülete jelenleg elsősorban a háziorvosi és fogászati alapellátás számára biztosít helyszínt, melyhez hozzátartozik a házi gyermekorvosi ellátás és a védőnői szolgálat is. A két utóbbi egészségügyi szolgáltatás külön bejárattal
rendelkező épületrészben kapott helyet még az 1980-as évek
végétől. Azóta természetesen történtek felújítási, korszerűsítési
munkálatok, melyeket időnként meg kell ismételni. Ennek jelenlegi állomásaként már folynak a teljes körű belső felújítási munkák. Bábolna Város Önkormányzata közel 21 millió forintot költ
a gyermekek egészségvédelmét szolgáló helyiségekre, melynek
során Hallgass Gábor vállalkozó az átalakítással kapcsolatos kőműves- és festési munkálatokat végzi, az FP Gázvill Kft. pedig a
vizesblokkokat újítja fel. A beruházás a „Magyar Falu Program”
pályázatának köszönhetően valósulhat meg.
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Az eddigi fejlesztéseket továbbiak követik
Indul a nyári szezon a Bábolna Strand- és Termálfürdőben
híre a kis ékszerdoboznak, az
ország távolabbi pontjairól is
érkeznek fürdővendégek.
Kovacsics Imre azt is hozzátette: a Ménesbirtokkal is
kitűnő kapcsolatot ápolnak. A
lovasversenyekhez is tudnak
kapcsolódni, sok sportolót köszönthetnek a fürdő és az étterem vendégei között.
Környékbeli szállásadókkal
is egyeztetnek, így a turisztikai
fejlődés is igen ígéretes, mely
hozzátehet az egész térség
fejlődéséhez is. A nagy álom,
hogy egy négycsillagos wellness-szálló is létesüljön egyElőnyére vált, hogy megújult
a bábolnai fürdő megjelenése.
– Egy igazi ékszerdobozzá
lett a fürdő Bábolnán – fogalmazott Kovacsics Imre a
Bábolna Strand- és Termálfürdő üzemeltetője, aki lapunknak elárulta, rengeteg pozitív
visszajelzés érkezik a létesítménnyel kapcsolatban, egyre
népszerűbbé és keresettebbé
válik. Náluk az ember otthon
érezheti magát, ami mellett az
egészség is előtérben van, köszönhetően a gyógyító erejű
víznek.
Bábolna megújult fürdőegysége igazi találkozóhel�lyé vált, a számok tükrében a
téli szezon is jól sikerült, bár
viszonyítási alapjuk nem a
számokon, hanem az elégedettség mércéjén alapul. Mint
fogalmazott, eddigi tapasztalatai alapján megfelelőnek
ítéli a látogatottságot, de nincs
megállás. A bábolnai fürdő
üzemeltetőjének eltökélt szándéka a létesítmény kreatív fejlesztése. Előremutató terveik
alapján, céljuk, hogy ez a kis
fürdő a vendégek részéről legyen elismert. Az üzemeltető
és a tulajdonos, azaz a bábolnai önkormányzat hatékony
együttműködése is jelentősen
hozzájárul a sikeres üzemeléshez. Nem csak lokálisan van jó
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Veresegyháza első embere
is járt a fürdőben

Különleges vendég látogatott március utolsó napján
a Bábolnai Strand- és Termálfürdőbe. A 84 éves Pásztor
Béla, Veresegyház polgármestere látogatta meg a létesítményt, aki 1965 óta a település vezetője. Látogatásának
célja az volt, hogy Bábolna és a fürdő adottságait közelről
is megtekinthesse. Veresegyházán meglévő tavi fürdőzés
lehetősége mellett ugyanis folyamatosan fúrnak kutakat,
hogy a kinyert melegvízzel lendíthessék városuk kereskedelmi és kulturális életét. Pásztor Béla polgármester járt
már korábban Bábolnán, most azonban tüzetesebben figyelte meg a bábolnai fürdő üzemeltetését, működését, a
melegvíz széles körű kihasználtságát. Veresegyházán ez év
végén tervezik a medencerendszer kiépítését, így a nálunk
szerzett tapasztalatok jó alapul szolgálnak számukra. Véleménye szerint minden kicsiből indul és válik naggyá. Mint
fogalmazott, a fürdő környezete kulturált, felszereltsége is
csodálni való, így csak gratulálni tud a megálmodóknak, a
tulajdonosnak és üzemeltetőnek egyaránt.

szer, mely igazi nagy durranás
volna, nemcsak a fürdőnek, de
a városnak is egyaránt.
A létesítményt számos szolgáltatással igyekeztek az idény
során népszerűbbé tenni. A
vizes élmények mellett a pihenést és lazítást is kiszolgálja a
fürdő, illetve gondoltak a gyermekekre is egy jól felszerelt
játszóházzal, mely ugyancsak
kimagaslóan látogatott. A Legelő Étterem is szóba került a
termálfürdő üzemeltetőjével
folytatott beszélgetés során,
aki elmondta: a megszokottól eltérően nem a gyorsfagyasztott és gyorsan tálalható
ételekkel készülnek, hanem
igyekeznek valódi kulináris élvezetet nyújtani konyhájukkal.
Az étterem már a nagyközönség számára is kinyitotta kapuit, így már nem csak a fürdő
vendégei élvezhetik a konyhán készülő ételek ízeit. Ez a
kombináció is keresetté teszi a
létesítményt, mely egyre több
baráti társaságot hoz ide, és
vonz a környező városokból.
A nyári időszakra hangolódva,
a folyamatos fejlesztéseknek
köszönhetően az éttermi rész
kiegészül egy hangulatos terasszal.
A „Több, mint Fürdő” szlogen is utal arra, hogy merőben
másképp igyekeznek kielégí-
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teni az igényeket, mint a fürdők általában. A létesítmény
egyes részlegeinek vagy teljes
egészének bérlése is megoldható, legyen szó üzleti, családi
eseményekről. Üzletpolitikájukat a következő elvre alapozzák: aki egyszer akár egy céges, akár egy családi napon jól
érezte itt magát, az bizonyára
szívesen visszatér egyéni vendégként is.
Már a nyári szezonra készülnek különböző attrakciókkal.
Újra virágosítanak, tavaly például az élő rózsákból készült
alkotások aratták a legnagyobb sikert, de programszervezőkkel is egyeztetnek már. A
tavalyi nyár tapasztalatai alapján indul az idei, de az üzemeltető elmondása szerint, idén

már a teljes szolgáltatási palettával várják a vendégeket,
hiszen a gyógyvízre is tudnak
alapozni. Céljuk, hogy miközben például a nagyszülők,

szülők gyógyulnak, a velük érkező gyerekek kedvükre játszhassanak. Fontos célkitűzés
a pihenésre vágyó szülők és
nagyszülők tehermentesítése,

hogy olyan élményben lehessen része az egész családnak,
amit még sokáig emlegetnek,
és mindegyik korosztály számára csalogatóak.

Huszonnyolc lakás vevőre vár
Megépül a Hársfaliget lakópark
Egy győri építőipari vállalkozás Bábolna Rózsaerdei lakóövezetében, a Hársfa utcában 28 lakásos társasház építésébe kezd.
Az épületek modern vonalvezetésű, kétszintes, lapostetős kialakításúak lesznek, melyeket értékesíteni szánnak.
A Hársfaliget társasház projektről Dr. Szabó Ákost, a C.T &
Partner Kft., Sza-Bi Qualit Építőipari Kft. tulajdonosát kérdeztük,
aki elmondta: az eddigiekben közel ezer lakást építettek már
Győr környékén és szerte az országban, cégeik idestova húsz
éve tevékenykednek az építőiparban. A gazdanapok és a fürdő
okán szemelték ki városunkat, melynek fejlődésével is szimpatizáltak.
– Megismerkedtünk a település múltjával és jelenével, megláttuk, hogy milyen komoly gazdasági fejlődésen megy keresztül a város, és a foglalkoztatási kihívások is közrejátszottak a választásban, valamint a lakosságszám emelkedése is döntésünk
mellett szólt – mondta el a tulajdonos.
A kereslet nagy a lakások iránt, és a helyszín kiválasztása is
kiválónak tűnt a beruházó számára. Az épületeket közútról
gépjárművel és gyalogosan egyaránt könnyen meg lehet köze-
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líteni. Az ingatlanokkal együtt parkolók is létesülnek. A tervek
szerint 34 db nyitott felszíni parkoló áll majd rendelkezésre.
Miután közel ötven éve nem épült jelentős társasház Bábolnán, ezért törekvésük már időszerű a város számára is. A tervek
szerint a társasházak kétszintes, kertkapcsolatos, nagyteraszos
lakások lesznek, minden igényt kielégítően megújuló energiaforrásokat használva, hogy valódi kisvárosi lét alapjai legyenek.
A lakások közt három fő típus különböztethető majd meg.
Lesz egy közel 50 négyzetméteres lakás, lesz két hálószobás,
a CSOK minden feltételének megfelelő közepes és nagyobb
méretű, három hálószobával ellátott ingatlan is. A lakásokhoz
kocsibeálló és tárolóegység is készül, éppen azért, hogy az ideköltözők ne a környezetet terheljék, parkolók is épülnek. Az
építés áprilisban kezdődött, és jövő tavasszal várhatóak az első
beköltözők.
Wagner Katalin, az IC Partner Ingatlaniroda értékesítési vezetője elmondta, a vásárlók igényeit folyamatosan
felmérik. A CSOK-ot és a Zöldhitelt igénylőknek is megfelelnek majd a társasházak, de gondoltak a kisebb lakásokra vágyó idősekre is, hiszen kertvárosi övezetként
kényelmes életérzést, életvitelt tudnak majd biztosítani.
A lakások árairól nehéz még napjainkban beszélni, hiszen az építőanyagárak folyamatosan változnak, emelkednek. A piaci elemzéseket követik annak érdekében,
hogy az árak tükrözzék az igényességet, de - kis rezsiköltséggel - a fenntarthatóságot is. Mint megtudtuk,
már az értékesítés megkezdése előtt is voltak érdeklődők, vannak olyanok is, akik már konkrét lakást is választottak, valamint akadnak befektetők is, akik vásárolnának a Bábolnán épülő ingatlanokból.
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Megzenésített versekkel a költészet napjához kapcsolódva
A költészet napjához kapcsolódóan hívták meg a Bábolnai Általános Iskolába Zsapka Attila előadóművészt, aki amellett,
hogy zenét szerez, a magyar költészet kitűnő ismerője. A felvidéki előadó ezúttal megzenésített versekkel szórakoztatta a
bábolnai diákságot.

Zsapka Attila lapunk számára elmondta, hogy úgy
vette észre, ha megzenésítik a verseket, és azt tálalják a hallgatóság elé, akkor csillogó szemekkel hallgatják a műsort a gyermekek. Ő elolvassa helyettük
a verseket, aztán pedig egy fülbemászó dallammal
átadja közönségének, ezzel pedig közelebb hozható a fiatal korosztály számára a költészet. Mivel ezúttal általános iskolások ültek a nézőtéren, ők voltak a
hallgatóság, így az előadás első részében egy kön�nyedebb hangvételű, vidámabb összeállítást adott
elő, majd ezután jöttek a kicsit komolyabb hangvételű költemények. Nem minden verset lehet megzenésíteni, de vannak úgynevezett alap versek, amiket
sokan, sokféle módon vettek már elő. Szerencsére
óriási a kincsestár, a magyar költészet nagyon gazdag, találni benne mindig egy-egy remek költeményt, amit még eddig senki nem zenésített meg.

„Imi, mondj egy verset!”
Csuja Imre színművésszel ünnepeltük a költészet napját
Legismertebb költőnk, József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. Bábolna Város
Önkormányzata ez alakalomból április 7-én a Szabadidőközpontba invitálta a költészet kedvelőit, akik Csuja Imre
színművész verses előadását tekinthették meg. Az „Imi, mondj egy verset!” című műsorában Petőfi Sándor, Arany János,
Radnóti Miklós, Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, és természetesen József Attila költeményei hangzottak el.
A nagyközönség elsősorban vidám,
sajátos humorral töltött szerepeit ismeri
mozifilmekből, televíziós sorozatokból.
A színművész most azonban azt az arcát
mutatta meg, mely a verseken keresztül
gyermekkorában elindította a színpadi
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szereplések felé. Csuja Imre lapunk számára elmondta, olyan falusi környezetben
gyermekeskedett, ahol nem volt televízió,
így a család esténként beszélgetéssel töltötte idejét. Nagymamája már 5 éves kora
óta tanította versmondásra, első közön-

sége is családja és a szomszédok voltak.
Az előadás címe is ide vezethető vissza,
mivel mikor kifogytak a pletykákból, felszólították, hogy „Imi, mondj egy verset”.
Művész úr beszélgetésünk során kiemelte, a versmondás még a színészi szakmán
belül is egy külön művészet. A színpadi
versmondáshoz nagy bátorságra van
szükség, viszont ha egy színész szeret és
mer verset mondani, akkor iszonyatos hatalom van a kezében. Csuja Imre színművész számára ez körülbelül 50 éves korára
jött el.
A három részből álló műsor első szekciójában meghatározott koreográfia nélkül
mondott verseket, majd Ady következett,
végül Babits Mihály Jónás könyve költeményével zárult Csuja Imre színművész
bábolnai műsora.
A színművész kérdésünkre elmondta, televíziós sorazatszerepei mellett a
színházba járók a Tótékban, a Tartuffe, az
Anyám tyúkja 1 és 2-ben, a Zűrzavarban,
Az ügynök halálában és egy friss darabban, A szecsuáni jó emberben láthatják.
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Húsvéti készülődés gyermekekkel

2022. május

Az ünnep elmúltával tekintsünk vissza, hogyan készültek városunk apróságai a húsvétra.

bizonyult, melynek során pálcikákra erősített papírfigurákat
kellet összegyűjteni a füves területről, amiket a szervezőknél
csokitojásra válthattak be. A rendezvény kitűnő szórakozás volt
a bábolnai apróságoknak, akik szüleik kíséretében meglepően
sokan látogattak ki a szabadidőparkba ezen a napfényes húsvét
előtti délutánon.
Az óvodában is izgatottan készültek a húsvétra a legkisebbek.
Voltak, akik az intézmény udvarán keresgélték a húsvéti meglepetéseket, de voltak olyanok is, akik rövid kirándulást tettek a
település központjába, hogy ott kutassák fel az ünnep kellékeit.
Az óvoda udvarán a település művelődési intézményének munkatársai – Józsy Judit és Katona Anita – várták az apróságokat
egy kis húsvéti kézműveskedésre.
Húsvét előtti héten a város művelődési intézményének munkatársai a szabadidőparkban feldíszítették az egyik fűzépítményt, melyet így a település tojásfájának neveztek el. Április
13-án, szerdán délután négy órától várták a gyermekeket érdekes játékokkal, elrejtett nyuszikkal, dekorációs fotózkodási lehetőséggel.
A gyermekek fő feladataként a szervezők kérték, hogy aki
tud, hozzon magával egy díszt, melyet felraktak a már említett
fűzépítményre. Népszerűnek és látványosnak bizonyultak a fotózkodási pontok, látványelemként pedig a tavaszt, a húsvétot
idéző installációkat helyeztek el a szabadidőpark területén. Az
egyik ilyen, kifejezetten kedvelt pont volt a „nyuszi hopp” elnevezésű. A gyermekek számára a legjobb játéknak a csokikereső

A Föld napján az általános iskolában
A Föld napját településünk általános iskolájában nem csupán
szavakkal ünneplik. A diákok tanáraik segítségével tevőlegesen
is igyekeznek bolygónk életét könnyíteni. Az úgynevezett témanap során játékosan, egymással vetélkedve szembesülhetnek
Földünk legégetőbb problémáival, és kereshetik a megoldásokat is.
Bajcsainé Hajagos Ildikó, a Bábolnai Általános Iskola intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy alapvetően is a fenntarthatóságra nevelik a diákságot, de április hónapban még
ennél is kiemeltebben foglalkoznak a környezetvédelemmel, a
Föld védelmével. Ügyességi és játékos feladatokból, kémiai kísérletből álló állomásokat szerveztek a felső tagozatosoknak. A
kémiai kísérletnél homokot kellett a sótól szétválasztani megadott időn belül, majd a Föld védelmével kapcsolatban egy igen
nehéz totót töltöttek ki. A mocsárjárás feladatnál a gyermekek
ügyessége volt a középpontban. Ennél az állomásnál is társult
egy kis fejtörő, magyar olimpiai bajnokokkal kapcsolatban kellett jól felelniük. A következő helyszín a „Szerencse fel!” elnevezést kapta, ahol sorversenyen kellett teljesíteni a diákoknak,
illetve sportklubokkal kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. Egy
tematikus állomáson a Föld születésével kapcsolatban mérhették össze tudásukat a gyermekek. Egy Földet ábrázoló vaktérképpel és különböző rajzeszközökkel azt kellett bebizonyítani,
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hogy a kontinensek vándorolnak, vándoroltak régen is. A fenntarthatósági kidobójátékban azonos évfolyamon tanuló csapatok küzdöttek egymással. Egy nagyobb, Föld bolygót megtestesítő labdát kellett kisebb labdákkal kimozdítani a helyéről. Az
iskola udvarán minden osztály egy zöld növényt is elültetett.
Idén örökzöldeket, tujákat és borókákat ültettek. Az intézmény
aulájában egy jelképes állomás várta a diákokat, ahol paravánokra rakták fel a saját körberajzolt kezüket. Ezzel azt szimbolizálták, hogy ők személyesen is szeretnének hozzájárulni a Föld
védelméhez.
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Sikert sikerre halmoz a Tiamo
Ismét fergeteges diadalnak örülhetett a Tiamo
moderntánccsoport, akik ezúttal két versenyen is
megcsillogtathatták tudásukat. Az utóbbi időben a
pandémia miatt főként online versenyeken szerepelt
a csapat, sikert sikerre halmozva videóikkal. A tavalyi
Dance Universum Kupán elért győzelmek után idén
is megpróbálkoztak a megmérettetéssel. Előre felvett csoportos, szóló és duó koreográfiákat küldtek
be, melyekben a csoport apraja és nagyja is szerepelhetett. Az úgynevezett minősítő versenyeken nem
helyezéseket osztanak ki, hanem a bírák pontozzák
az egyes produkciókat. A zsűri az adott videót vagy
az adott pillanatban előadott teljesítményt minősíti.
Ezúttal is így zajlott az értékelés, melyen újfent szép
eredmények születtek.
A járványhelyzet lezárultával végre elérkezett a pillanat, amikor a táncosok élőben is színpadra állhattak. A csapat Paksra
utazott, ahol a Starlight Competition Nemzetközi Táncversenyen jól szervezett, gyermekbarát programokkal tarkított megmérettetés várta őket. A kétnapos rendezvényen 16 koreográfiával vett részt a csoport. „Hatalmas élmény volt végre ismét
színpadon látni a táncosokat. Ragyogtak a szemeik, nagyon jól
érezték magukat... Fergeteges volt a hangulat.” – büszkélkedett
vezetőjük, Lajos Henriett. A gyermekek közül akadt, aki életében
először állt színpadra nagyközönség elé, azonban ez nem akadályozta őket a győzelemben. A versenyen korosztályok szerint
több kategóriában indulhattak a csoportok, reggel kilenc órától este nyolc óráig folyamatosan mutatták be a jobbnál jobb
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koreográfiákat. A tiamosok között akadt, aki több kategóriában
is indult, ezért szinte egész nap a színpadon állt. A tánccsoport
tehetségeiben azonban dúlt a versenyszellem, izgatottan, szinte
fáradtság nélkül várták az éjféli eredményhirdetést. Produkcióikat professzionális szakmai zsűri bírálta, akik végül négy bronz-,
nyolc ezüst- és négy aranyminősítéssel jutalmazták az ügyes
táncosokat. Az elismerésből az edzők sem maradtak ki, Henriett
is több győzelmi kupával térhetett haza, melyek tükrözik szakmai tudását és a csoport iránti elköteleződését.
A tiamosok továbbra is lelkesen készülnek a következő megmérettetésekre, ahol ismét elkápráztathatják tudásukkal a nagyközönséget.

Kettős bábolnai siker a Szakma Kiváló Tanulója versenyen

Április 11-13. között ismét városunkban rendezték meg a
Lovász Szakma Kiváló Tanulója Országos Versenyt. A Kisalföldi
ASZC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium a kitűnő szervezés mellett szakmai oktatásának magas színvonalát is bizonyította, hiszen két tanulójuk is a képzeletbeli dobogóra, annak legfelső fokaira állhatott fel. A kitartó felkészülés
eredményeképpen Szegedi Rózsa az első, míg Bónyai Genovéva
a második helyezést tudhatta magáénak.
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A versenyre jelentkező 7-8 pettkós tanulóból egy elővizsga
keretében választották ki a két tehetséges diákot, akik a lovaglás
mellett többek között az egészségtan, az anatómia, a fogathajtás, a díjlovaglás, a takarmányozás és lótartás elméleti és gyakorlati kérdéseiben is számot adtak tudásukról. A diákok felkészülését Rásky Péter tanár úr irányította, aki heti rendszerességgel
gyakorlati és elméleti feladatokkal is segítette a lányok munkáját. Kemény erőfeszítéseik jutalmául a dicsőség mellett a tanévet is sikeresen befejezhették, a versenyen elért eredményüknek köszönhetően a szakmai vizsgákon sem kell részt venniük. A
tanulás azonban nem fejeződött be számukra, hiszen az elhivatott diákok a jövőben is a lovas szakma berkein belül szeretnék
fejleszteni tudásukat és építeni karrierjüket.
A lovasiskolában folyó oktatás magas szintjét bizonyítja, hogy
a verseny előtt a Kaposváron megrendezett Guba Sándor Emlékverseny lovas szekciójában is egy pettkós diák érte el a legjobb
eredményt. A profizmus nem csupán a tanításban mutatkozik
meg, hiszen az iskola az országos szintű verseny megszervezésében is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A gyakorlati feladatokhoz, mint például az ápolás, idomító munka, lószállítóba való
felvezetés, fogathajtás, stb. is tökéletes helyszínt és hátteret biztosított a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok. A szakmai zsűri tagjai
elégedetten nyugtázták, hogy az intézményben folyó munka is
nagyban hozzájárul a mintegy ezer éves múltra visszatekintő lovas kultúra és hagyomány megőrzéséhez és fejlesztéséhez
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Száz évesen szellemi frissességben, egészségben
A Bábolnai Derű Háza Idősek Otthona lakói különleges ünnepre gyűltek össze március 13-án. Egyik lakótársukat,
Bernáth Istvánné Rózsika nénit köszöntötték 100. születésnapján, aki kitűnő szellemi és fizikai egészségben fogadta a
jókívánságokat.

A meghitt ünnepi alkalmon Szélesné Piszton Andrea, az intézmény munkatársa üdvözölte az egybegyűlteket, elsősorban
Rózsika nénit.
- Szeretnénk, ha ez a nap örökre emlékezetes lenne, hiszen
nekünk is az lesz – mondta. – Az otthonban Rózsika néni az első,
akit századik születésnapján köszönthetünk. Szeretnénk az otthon lakói és dolgozói, valamint a fenntartó nevében nagyon jó
egészséget, boldogságot kívánni. Hozzátette, az ünnepelt rendkívül kedves, hálás asszony. Ahogy fogalmazni szokott, az angyalok házában él, a gondozókat angyaloknak szólítja.
Dr. Horváth Klára, az idősotthon tulajdonosa, fenntartója egy
csokor virággal köszöntötte fel az ünnepeltet.
– Rózsika néni az első lakónk, akit századik születésnapján tudunk köszönteni – fogalmazott a polgármester. – Eltűnődtem,
mit is jelent száz év. Megdöbbentem, mi minden történt ez idő
alatt hazánkban, Európában. Világégés, forradalom, dolgos hétköznapok, örömteli pillanatok a család, barátok körében. A születésnapos nem mindennapi életutat tudhat maga mögött. Három emberöltőnyi időszak nagyon hosszú, de ha Rózsika nénire
nézünk, nem egy megtört embert látunk, hanem egy egészséges, életteli asszonyt, ami tiszteletreméltó ebben az életkorban.
Bernáth Istvánné Rózsika néni 1922. április 13-án, Dévaványán született, szülei parasztemberek voltak, földműveléssel és
állattenyésztéssel foglalkoztak. Hatan voltak testvérek, öt lány
és egy fiú. Hat elemit végzett, majd három év továbbképzőt.
Szüleivel aztán Felsőgödre költöztek, édesapja itt kapott munkát. Rózsi néni 1945-ben férjhez ment. Férje üzletember volt,
egy kislányuk született, aki sajnos 8 hónapos korában meghalt.
Budapestre költöztek és ott az Állami nyomdában dolgozott,
mint nyomdász. Nagyon szerette a munkáját, hivatásának érez-

te. Rendkívül vígkedélyű, kedves néni, aki szereti, tiszteli az embereket, ezáltal ő is szeretetre méltó.
A köszöntés után az önkormányzat Idősek Klubjának Vadvirág
csoportja adott verses, zenés, táncos műsort az ünnepelt számára. A születésnapról a torta sem hiányozhatott, az ünnepelt
kitörő örömmel vette át az édes ajándékot.
Sári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
Magyar Örökség díjas országos programhoz csatlakozva

Bábolna Város Önkormányzata
meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és
közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:

2022. június 15.
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
2943 Bábolna, Jókai M. u. 12.
Koordinátor: Farkas Helga tel.: 34/568-009,
e-mail: adminisztracio@babolna.hu
Nevezési kategóriák
Balkon:
Mini:
Normál:
Közösségi:

Erkélyen kialakított
Zártkert 1. - Zöldséges
10 – 50 m2
Zártkert 2. - Gyümölcsös
2
50 m felett
Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés:

2022. október - Idősek Világnapja

A bábolnai Idősek Klubja szervezésében nyugdíjasaink egy kellemes napot töltöttek el fővárosunkban.
Rendhagyó módon vonattal utaztak Budapestre, ahol
az Operettszínházban a Szabadság, szerelem című
gálaműsort nézték meg, mely válogatás Huszka Jenő legszebb operett gyöngyszemeiből. Nagyszerű élmény volt,
nagyon jól érezték magukat.

www.btv.hu

dr. Horváth Klára
polgármester
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Örömtánc nyugdíjasokkal
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A fiatalok és a gyermekek mellett városunk számos lehetőséget kínál az idősebb korosztály számára is, melyek közül az
egyik az úgynevezett Szenior Örömtánc csoport Török Sándor vezetésével.

lehetőségeihez igazítva az egyes koreográfiSándor immáron három éve tanítja a különféle koreográfiákat a minden alkalommal
„Ez az egyik legnagyobb ákat. Magas szintű tudását Sándor is hozzátette a mozgalomhoz, a magyar néptánc eleszép számmal megjelenő nyugdíjasoknak,
akik roppant élvezettel sajátítják el és gyaörömforrás számunkra” meit ötvöző somogyi csárdás az ő jóvoltából
kerülhetett be a repertoárba.
korolják az egyes tánclépéseket. A táncolni
A műfaj alapelveinek ellentmondva a Bávágyó szépkorúak személyesen keresték
fel Sándort, aki örömmel vállalta a feladatot. A kiváltképp az bolnai Szenior Örömtánc csoport már több fellépésen is túl van,
idősebb korosztály sajátosságaihoz igazodó szenior örömtánc jelenleg pedig lelkesen készülnek arra, hogy május 7-én, a Cseegész Európát meghódította, és már hazánkban is lehetőség peredők Néptánccsoport családi napján egy közösen összeállított koreográfiával gyermekeiknek, unokáiknak és dédunokáiknyílik a megtanulására.
A csoport oktatásához Sándor egyéves tanfolyamon vett nak is bemutathassák ügyességüket, tudásukat.
részt, majd 2019-ben indították be a csoportot, melynek híre
gyorsan elterjedt városunkban és a szomszédos településen
élő nyugdíjasok körében. A pandémia miatt közel egy éves szünetre kényszerültek, majd tavaly tavasszal ismét belevetették
magukat a testet és a szellemet is fitten tartó mozgásformába.
A csoport népszerűsége azóta is töretlen, az egyes alkalmakon
mintegy 15-20 fő hódol a tánc örömeinek. Van olyan résztvevő,
akinek nagy vágya vált valóra a csoporthoz való csatlakozással,
míg mások a mozgás élvezete és a jó társaság miatt járnak rendszeresen. „Jót tesz a testnek és a léleknek is” – vallják.
Sándor elmondása szerint a műfajnak nem lényeges eleme a
színpadi fellépés, sokkal inkább fontos az, hogy a tagok jól érezzék magukat, társaságban legyenek, megelőzve ezzel az időskori bezárkózást. Az európai szintű örömtánc mozgalomnak
köszönhetően a műfaj a szalontáncok mellett szinte minden ország táncfajtáiból tartalmaz lépéseket, az idősek igényeihez és

Fotóklub Amatőr természetfotósok bontogatják szárnyaikat
A pandémia és az időjárás okozta sok-sok viszontagság után ismét találkozhattak azok a fotózás iránt érdeklődők, akik a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont által tavaly elindított Bábolnai fotóklub tagjaivá avanzsáltak. A Bognár Balázs
komáromi fotóművész szárnyai alatt kibontakozó tehetséges
képalkotók az eltelt időszak alatt nem tétlenkedtek, számtalan
fotót osztottak meg egymással az internet adta lehetőségeknek
köszönhetően, és leírták véleményüket is egymás képeiről.
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Az április 29-i személyes találkozás alkalmával a Ménesbirtok
épületeibe, lovardájába, istállóiba és múzeumába nyertek bebocsájtást, hogy az ott eltöltött órák alatt minél több képi élményt
gyűjthessenek alkotói képzeletüket segítségül híva. Élőlény-,
tárgy-, illetve épületfotózás volt terítéken, tehát sokféle élmény
várt a résztvevőkre. Balázs azt várta ettől a történelmi környezettől, hogy megérintse az idő. Az épületek, tárgyak régmúltat
idéző varázslatát igyekezett a saját eszközeivel, gondolatvilágával rögzíteni. De nyilván mindenkit, akinek fényképezőgép, vagy
fotózásra alkalmas eszköz van a kezében, másként érintenek
meg tárgyak, épületek, élőlények, motívumok, melyeket a fény
eszközével ki-ki másként rögzít.
A komáromi fotóművész lapunknak elmondta, örül annak,
hogy az elmúlt időszak alatt sokan aktivizálták magukat facebook csoportjukban. Többen is feltöltöttek ide fotókat, melyekről leírták egymásnak a véleményüket. Kiemelte, örömmel tölti
el, hogy sokak fotóin látja a fejlődést, ami elsősorban látásmódban jelentkezik, de voltak, akik technikai eszközeiket kihasználva tudtak megújulni.
A gyakorlati fotós találkozó kellemes beszélgetéssel, csapatépítő társalgással zárult, melynek során e magányos műfaj képviselői, a Bábolnai fotóklub tagjai kicsit megismerhették egymást személyesen is.
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Elődeink nyomában
A múlt elevenedett meg a Bábolna Bio Kft. új építési területén,
ahol egy Árpád-kori lakóház maradványaira bukkantak. Az egykori mezőgazdasági telken a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti
Régészeti Intézete a nagyberuházások előtt törvényileg kötelező rutineljárás kapcsán végzett geofizikai mérést, melynek
következtében régészeti jelenségeket és egy karámrendszert
mutattak ki. Szigeti Judit régész és társai mintegy 900 négyzetméteren ásattak kutatóárkokat, melyek közül az egyikben egy
XI. századi épület maradványait sikerült feltárniuk. Városunkban már korábban is találtak a régmúltból származó leleteket.
„A kutatóárkok alapján egy nagyon kicsi, néhány házból álló település lehetett itt. A próbafeltárást követő teljes feltárás során
kerülhet elő a többi épület” – árulta el a szakember.
A most feltárt, úgynevezett félig földbe épített veremházat az
egykori lakosok beleásták az aljtalajba, tartóoszlopként pedig
cölöpöket használtak. Az építmény leglátványosabb eleme a kemence, melynek nagy részét fel tudták tárni, így a teteje mellett
láthatóvá vált például a hamuzó gödör is. A kutatók szerint a ház

lakói elköltözhettek, mivel felszerelést néhány kerámiadarabon
és egy kis bronz hajkarikán kívül nem találtak. Ezek segítségével
a későbbiekben az objektum pontos kora is meghatározhatóvá
válik. A nagy türelmet igénylő és sok feladattal járó feltárás befejeztével a talált tárgyak múzeumba kerülnek, emléket állítva
városunk egykori lakóinak.

Lógott nagyon, de végül megkímélt…
Kényelmes buszunkba 45 sporttárs helyezkedett el, kissé tartva a várható időjárástól! Nagy szerencsénkre – bár lógott az eső
lába, sőt Pápán túl még sűrű ködbe is belefutottunk – mintha támogatást is kaptunk volna: csodálatos, később már meleg, napsütéses kiránduló időben teljesítettük 14 km-es áprilisi túránkat.
Farkasgyepű határában tértünk be az erdőbe a zöld jelzéses
turistaútra. Az (egyébként réges-régen várt és nagyon hasznos)
előző napi esőzés bizony kissé megnehezítette haladásunkat:
a több helyen agyagos, sáros csapáson komoly odafigyeléssel,
lassan tudtunk csak „kutyagolni” – főleg az itt-ott elénk bukkanó emelkedőkön! Elérve a vadregényes, sziklás, vízeséses Csurgó-kútig egy hosszabb pihenőt tartva fogyasztottuk el ebédünket. A pihenőt követően a csörgedező és kanyargós Bodas
patakon több alkalommal is át kellett kelnünk. Ez ugyan lassította haladásunkat, de dicséretes összefogást is eredményezett:
öröm volt látni, hogy útitársaink kart karba fűzve támogatóan,
vidám nevetéssel kísérve, egyesével segítette át egymást a nagy
hirtelen kialakított provizórikus (és emiatt meglehetősen ingatag) farönk hidacskákon! A patak kanyarulataiban a messziről
érezhető fokhagyma szag gazdagon terített medvehagyma
mezők fölött lebegett: még éppen a virágzása kezdetén lévő (és

ezért alkalmas) friss leveleket könnyen és gyorsan tudta szedni
- aki akarta (többen is pogácsához)!
Még pár kilométert menve kiértünk a Magyarpolány előtti
rétre! Itt kétfelé vált az utunk: az egyik (a bátrabb) csapat felkapaszkodott a meglehetősen magas dombra és arról ereszkedett
le a 156 lépcsőn a parkolóban várakozó buszhoz, a társaság másik (kényelmesebb) fele pedig a Tarka Kakas Vendéglőben várta
az indulást, természetesen meghallgatva a bátrabb csapat tagjainak lelkendező beszámolóját a műemlék jellegű helyszínről
és a csodás panorámáról!
Mint mindig, most sem hagyhattuk ki a luxus kalória vételezését: a pápai Ricsi Cukrászdát támadtuk le, majd hazaindultunk
és rendben, a jelzett időnél kissé később ugyan, de szerencsésen meg is érkeztünk!
Felhívom meglévő és leendő útitársaink figyelmét május
28-i programunkra, melyen a Bakonykúti őserdő részét képező
Tési fennsík közepén húzódó háborítatlan (kanyon jellegű) Burok-völgyet keressük majd fel! Légy okosan előrelátó: a mielőbbi jelentkezés ajánlott!
Katona László

Nosztalgiadélután Sára Sándor alkotásával

Az emberek javarésze általában szívesen nosztalgiázik. Egy bizonyos életkort elhagyva előszeretettel idézik fel
az általuk megélt élményeket, visszagondolva egykori családtagjaikra, ismerőseikre.

Az Idősek Klubjában folytatódott az a havi rendszerességgel tervezett összejövetel, melyek alkalmával egy-egy régi, Bábolnával kapcsolatos film levetítését követően a résztvevők kellemes nosztalgiával idézhetik fel emlékeiket.
Március 22-én Sára Sándor Bábolnáról készített filmjének első részéről, majd április 19-én a rendező alkotásának második
részéről beszélgettek nyugdíjasaink.
Természetesen a saját élményeken alapuló beszélgetéseket megelőzően az érdeklődők megtekintették a dokumentumfilmeket is, melyek hatására azonnal beindultak a visszaemlékezés gondolatsorai.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött a Bábolna-Kisbér
klímavédelmi projekt
2022. március 31.
Bábolna és Kisbér települések önkormányzatai és a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány 19,84 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásból
készítette el a két település közös klímastratégiáját és egy nagyszabású klímavédelmi
szemléletformálási programsorozatot is megvalósított.
A Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megnevezésű KEHOP-1.2.1 kódszámú felhívásra benyújtott és támogatást nyert projekt célja Bábolna és Kisbér települések közös
klímastratégiájának elkészítése és a társadalom klímatudatosságát erősítő klímavédelmi tevékenységek megvalósítása. A projekt Bábolna és Kisbér településeken továbbá azok térségében valósult meg. A projektet Bábolna
és Kisbér városok önkormányzata és a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány valósította meg. A
projekt által megvalósított projektelemek a konzorcium valamennyi résztvevőjének tevékenységeihez kapcsolódnak, mert mindhárom résztvevő maximálisan elkötelezett a környezetvédelem mellett így a klímavédelmi
tevékenységek megvalósítása nagyban erősíti e szervezetek ez irányú törekvéseit. A projekt elemei voltak a klímastratégia elkészítése mellett:
• A lakosság, a civil szektor, a kkv-k, az önkormányzati dolgozók és a pedagógusok részére tematikus
workshop-ok tartása
• települési figyelemfelhívó akciók szervezése
• konferenciák, klímavédelmi platformok szervezése
• tanulmányi versenyek szervezése
• médiakampányok megvalósítása
• kiadványok készítése
• tanulmányi kirándulások szervezése
• projekt honlap aloldal kialakítása
• kreatív és játékos foglalkozások megszervezése
A projekt 2020.07.01-jével indult és 2022.03.31-ig tartott. A Széchenyi 2020 program keretében 19,84 millió Ft
európai uniós támogatás segítségével 10 nagyszabású projektelem valósult meg, 1580 fő aktív elérés és 25900 fő
passzív elérés volt tervezett, ezzel szemben közel 2000 aktív elérés és több mint százezer passzív elérés teljesült.
A fejlesztés eredményeként nagyban erősödik a két település és térségének környezettudatossága és a klímavédelem melletti elkötelezettsége.
„A projektről bővebb információt a https://kisber.kehop.roi.dev/ oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Gíber Dániel projektmenedzser
Elérhetőség (20-802-0897, giber.daniel@grandmanagement.hu)
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00046 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás
Bábolna és Kisbér térségében”

16

www.btv.hu

2022. május

bábolnai fórum

„Kötelességtudata, barátsága messze
sugárzó példát mutatott mindenkinek”
Elhunyt Józsy Géza, Bábolna jól ismert, régi – bár nem helyi születésű – lakosa, aki nem csupán e néhány sor íróját tekintette barátjának, hanem higgadt
bölcsességével, nyugodt magatartásával minden jóismerősét barátként szólíthatta, mert alapvetően ilyen volt az egyénisége. Lapunk hasábjain és a Bábolnai Televízióban az utóbbi időben többször lehetett interjúalanyunk. Bár aktív
munkáshétköznapjait már letudta, mégis hihetetlen lelkesedéssel vált például
a közelben működő lőtér szakmai irányítójává, sportlövészetben kifejtett 50
éves munkásságát a Magyar Sportlövők Szövetsége 150 éves fennállásának
évfordulóján aranyjelvénnyel jutalmazta, melyet ő egy emberöltőnyi szenvedély elismeréseként vehetett át. Az alábbiakban temetésén elhangzott beszédet adjuk közre, melyet régi barátja és egykori osztálytársa, Román József írt
és mondott el.
J. G. búcsúztatására (gyászbeszéd)

Drága Barátom, Géza!

Habár földi porhüvelyedet itt hagytad nekünk,
hogy végső útjára kísérjük, de bízvást tudom,
hogy ott fenn a fellegek felett – egy a számodra fenntartott magaslesen ülve – látod e
búcsúztatásodra tisztelettel megjelent sokadalmat, a Téged gyászolókat. Valamint tudom
azt is, hogy egy angyali vadászpuskát tartva a
kezedben hallod e baráti-vadásztársi búcsúztató szavakat!
Tisztelt Gyászolók, Szeretett Család és Rokonság,
Kedves volt Munkatársak, Barátok, Ismerősök,
Sportlövő- és Vadásztársak, valamint nem utolsó
sorban búcsúzóra megjelent Osztálytársak!
Senki ne vegye tőlem rossz néven, ha a megemlékezés szavainak fonalát magamhoz ragadom
és személyes, lelkemből/szívemből fakadó,
hozzám köthető gondolatokkal búcsúzom közös halottunktól Józsy Gézától. Bátorkodom
mindezt arra való tekintettel tenni, hogy a
közös középiskolánkba kerülés napjától, 1969.
szeptember elsejétől a múltheti tragikus és váratlan távozásáig Gézával mindkettőnk életét
folytonos párhuzamok jellemzik és ezzel együtt
életsorunkat meghatározó csomópontok sokasága kapcsolja össze.
Tisztelt Család és Rokonság!
Kettőnk magánélete a középiskolai tanulmányok kezdete óta számos dologban azonos. Születésünk ideje, a családalapítás és családjaink
gyarapodása, valamint megbecsült értékeink
azonosak. Ugyanúgy a három gyermekes nagycsalád, annak szeretete, az ahhoz való hűség és
kitartás, az általuk ébresztett büszkeségünk
mind-mind közös. Egy-egy fiunk – követve az
apáik örökét – választotta és kitanulta szakmánkat, ráadásul ugyanabba a soproni középiskolában jártak, ahol mi is. És milyen a sors:
egy osztályban, együtt kezdve és végezve mint
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mi, egyszerre szereztek technikusi képesítést
és ma is jó barátok.
A család sorsa azóta is a Gézával való minden találkozásunk alkalmával központi beszédtéma
volt, közösen örültünk magunk és szeretteink
gyarapodásának, előmenetelének.
Kedves volt Munkatársak, Barátok, Ismerősök!
Mivel munkáját közvetlenül, személyes tapasztalatomból nem ismerhettem, ezért kollégája,
volt vezetője szavait kell idéznem. Eszerint:
Géza olyan ember volt, aki tudta, hogy mi a
feladata az életben. Tudta, hogy mit és hogyan
kell tennie családjáért, munkahelyéért. S azt is
tudta, amit tesz, azt miért, vagy pontosabban
szólva, kikért teszi.
Kivételes bánásmódot sohasem kért és nem is
keresett. Tudta, hogy mit jelent közösséghez
tartozni, családhoz és munkahelyihez egyaránt.
A munka megbecsülése, az emberek iránti
tisztelet és igényesség önmagával és másokkal szemben is jellemezte őt. Tiszta, szép, bár
alkalmanként küzdelmes élete volt. Kötelességtudata, barátsága, messze sugárzó példát
mutatott mindenkinek.
A kettőnk szakmai életútját is a kapcsolatok
jellemezték. Évtizedeken keresztül számoltunk
be egymásnak munkaköri eredményeinkről,
sikereinkről.
Ismeretlenül is tisztelt Gyászoló Sport-, Vadászbarátok!
Kettőnket először a sport, majd később a vadászat is szoros kötelékkel kötött össze. Már
középiskolánk kezdetén serdülő, majd junior
versenyzőként egy lövészklub tagjai voltunk,
majd közösen vittek minket versenyekre, ahol
emlékeim szerint Géza jellemzően előttem állt
helyezéseivel. Ezt követően a vadászlövészet
lett egyik hobbink, számos közös verseny élménye és nagy beszélgetések emléke maradt meg

bennem. (NDK-s Suhl, Győr, Tatabánya, Bicske,
Bajna) Majd idővel mindketten sport- és hivatásos vadászok is lettünk, innen a számos vadászélményről szóló beszámoló, az azok alapján
közösen megélt élmények, azok kiegészítése
fényképek és anekdoták cseréjével.
Végezetül búcsúszóra gyűlt Osztálytársak!
Vagy ahogyan Géza is mondaná: Szeretett Osztálytestvéreim!
Csupán nyolc hónapja váltunk el Tőle egy örök
emléket jelentő, Géza, Éva és Juditka által szervezett pazar bábolnai osztálytalálkozónk harmadik napján. Feltöltődve, kikapcsolódva és
megnyugodva, látván, hogy Géza körül minden
rendben van. De a sors kegyetlen, a halál túlságosan hamar elragadta őt tőlünk.
Így most az osztálytársak halottjaként is
búcsúztatom Gézát, hiszen nagyon mély, a
kamaszkorban kötött, felbonthatatlan kötelék, egy örök barátság fűzött össze minket. A
jóbarátokra pedig mindig lehet számítani, támaszuk segít a rosszból kitalálni, a jó dolgokat
megosztva együtt örülni.
Drága Barátunk, Géza!
Most próbára teszed barátságunkat. Elmész és
itt hagysz minket. Nem jössz többé érettségi
találkozóra, nem hívhatunk fel telefonon, kérdezve egymást: mi van veled, hogy megy sorod.
Hiányozni fogsz a névsorból és hiányozni fogsz
az életünkből. De a barátság, Géza, tudod jól,
az holtig, majd a halálunk után is tart! Mi maradunk még itt egy röpke időre, de emlékedet,
utánozhatatlan emberséget sugárzó lényedet,
őrizzük, amíg élünk. Addig is kérünk, hogy vigyázz a nekünk szánt égi magaslesekre, válaszd
ki számunkra a neked is tetsző trófeát viselő gímeket, hogy vadásztathass majd minket is az
örök vadászmezőkön!

Isten Veled Kedves, Jó Géza Barátunk!
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Így emlékeztek az egyházak
Jézus kereszthaláláról és feltámadásáról

Húsvétkor Jézus Krisztus keresztre feszítésére és feltámadására emlékezünk, a kereszténység ezt tekinti legnagyobb
ünnepének. Húsvétkor ér véget a 40 napig tartó böjt, a hústól való tartózkodás időszaka, és az egyházi év „mozgó
ünnepeinek” középpontja is. Ezt a napot előzi meg hét héttel farsang vasárnapja, és követi ötven nap múlva pünkösd.

Idén már nyilvánosan ünnepelhették húsvétot az egyházak,
Krisztus keresztre feszítését és feltámadását, mindhárom Bábolnán működő egyházi közösség kiemelten ünnepelte.
Húsvét vasárnapján a bábolnai római katolikus templomban
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celebrált ünnepi szentmisét Milus Ferenc plébános. A három
településen is regnáló atya a húsvéti ünnepkör legfontosabb alkalmait megosztotta Ács és Bábolna között. Ácson nagycsütörtökön az utolsó vacsora emlékére, nagypénteken Jézus Krizstus
halálának adózva, nagyszombaton pedig jézus feltámadását ünnepelve tartott szentmisét. A vasárnapi
és hétfő alkalmak már Bábolnán voltak.
A protestáns templomban Sebestyén Katalin református lelkész tartott Istentiszteletet húsvét vasárnapján. A nemrégiben érkezett tiszteletes asszony az
ünnepi alkalom végén úrvacsorára invitálta a bábolnai református híveket.
Húsvét hétfőjének kora délutánján evangélikus
hívek gyülekeztek a protestáns templomban, hogy
Kiss Máté lelkész vezetésével emlékezzenek a húsvéti ünnepkörről. Közönsége számára a modern
technika lehetőségeivel élve nyújtott élményekben
gazdag istentiszteletet a lelkész szintén úrvacsorával
zárva az összejövetelt.
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Könyvtári beszélgetés Kiss Máté evangélikus lelkésszel

Ismét érdekfeszítő témáknak adott helyszínt városunk könyvtárának olvasósarka, hiszen folytatódott a nemrégiben ismét
elindított „Könyvtári beszélgetések” című sorozat. Ezúttal Kiss Máté evangélikus lelkész mesélt önmagáról, munkásságáról.

Kiss Máté a tavalyi év augusztusában
kezdte meg szolgálatát a Komáromi
Evangélikus Egyházközösségben, melyhez Bábolna is tartozik. A négygyermekes édesapa Szombathelyen élt családjával, majd a Nyírségben vett részt egy
cigány missziós szolgálatban. Teológiai
tanulmányai elvégzése után is Kelet-Magyarországon tevékenykedett, azonban
szülővárosa, Komárom hívó szavának
örömmel tett eleget, hiszen nem ismeretlen számára a település. Édesapja is szolgált lelkipásztorként a térségben, Máté
pedig már gyermekként is sokat hallott
Bábolna különleges protestáns templomáról és összetartó gyülekezetéről. Jelenleg havonta két alkalommal, minden
második vasárnapon tartanak istentiszteleteket Bábolnán, melyeken 8-12 fő vesz
részt rendszeresen.
Máté elmondása szerint sok területen
kipróbálta magát, mielőtt megtalálta az
utat, melyet Isten kijelölt számára. Diákévei alatt aktív élsportolóként kosárlabdázott, majd pénzügyi területen helyezkedett el. A szociális szféra sem ismeretlen
számára, a nyírségi misszióban sok cigány fiatalnak segített, mutatott utat pe-

„Nem elég tudnunk
és hinnünk a kereszténységet,
az igazi lelkiséget,
hanem élnünk is kell azt.”

dagógus feleségével közösen. A sport
világától ugyan már elszakadt, azonban
lelkét és elméjét rendszeresen dolgoztatja. „A lélek és a szellem edzése mondhatni

SZENTMISÉK RENDJE

a Bábolnai Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
2022. május és június hónapban
Május 15-én vasárnap
9:30 órakor
Húsvét 5. vasárnapja.
Május 22-én vasárnap
9:30 órakor
Húsvét 6. vasárnapja.
Május 29-én vasárnap
9:30 órakor
Urunk mennybemenetele.
Június 5-én vasárnap
9:30 órakor
Pünkösdvasárnap, elsőáldozás.
Június 12-én vasárnap
9:30 órakor
Szentháromság vasárnapja.
Június 19-én vasárnap
9:30 órakor
Úrnapja.
Június 26-án vasárnap
9:30 órakor
Évközi 13. vasárnap.
Július 3-án vasárnap
9:30 órakor
Évközi 14. vasárnap.
Július 10-én vasárnap
9:30 órakor
Évközi 15. vasárnap.

szentmise.
szentmise.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK

a bábolnai protestáns templomban

MINDEN VASÁRNAP
10.30 ÓRAKOR

Igét hirdet Sebestyén Katalin lelkész

szentmise.

(Tel.: 30/632-46-06)

szentmise.

(Tel.: 70/236-806; 34/368-615)

szentmise.
szentmise.
szentmise.
szentmise.
szentmise.

A szentmisét celebrálja Milus Ferenc plébános (70/550-9261).
Sekrestyés Gergely Lajosné (20/512-3560).
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a szenvedélyem. Abszolút meghatározza
az életem a szellemi, lelki tevékenység is”
– fogalmazott. Ennek bizonyítékául szolgál az is, hogy életének meghatározó olvasmánya a Biblia. „A Szentírás talán több
is számomra, mint egy könyv, hiszen Isten igéjének, a Szentlélek által alkotott
igének tartom, mely által Isten vezet, tanácsol” – árulta el. Emellett nem csupán
vallási jellegű műveket olvas: szívből
ajánlja mindenkinek például Francis A.
Schaeffer Igaz lelkiség című kötetét, mely
bárki számára elgondolkodtató kérdéseket vet fel olvasmányos formában.
Máté és az egyházközösség életében
fontos szerepet tölt be a tanítás is. Köszönhető ez annak is, hogy elődei – különösen Sinkó Gábor tisztelendő úr – a
járványhelyzet alatt is töretlenül végezték a hit üzenetének átadását a bábolnai
gyermekeknek, akik ma is lelkesen várják
a hittanórákat. Máté természetes módon
adja át a kereszténységet mind a saját
gyermekeinek, mind pedig a hozzá járó
hívőknek, gyermekeknek. Személyével
egy elkötelezett, összetartásra ösztönző
lelkipásztorral gazdagodott városunk.

Gondnok: Farkas Károlyné

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK

a bábolnai protestáns templomban

minden hónap 2. és 4. vasárnapján
15 órai kezdettel
Lelkészi hivatal:

2900 Komárom,Mártírok útja 10. www.komarom.egyhazkozseg.hu
Lelkész: Kiss Máté
Tel.: 20/620-27-81 - e-mail: evkissmate@gmail.com

19

2022. május

bábolnai fórum

Bábolna a nemzetközi lovaséletben
abszolút helyszínné válhat

Már elkezdődött a versenyszezon a lovassportok területén, így a Ménesbirtok helyszínei is megteltek élettel. A díjugrató
pálya már két országos versenynek is kiváló helyszíne volt, emellett a military szakág is itt rendezte évadnyitó országos
versenyét.

A díjugrató szakág már április 7-én birtokba vette a központi pályát, itt rendezték ugyanis évadnyitó országos versenyüket. A négynapos megmérettetésen
a 80 cm-en versenyzőktől egészen a 140
cm-es akadályokat teljesítő profi lovasokig a hazai díjugrató sport népes mezőnye vonult fel. A zárónap koradélutánján rendezték a verseny legmagasabb,
140 cm-es versenyszámát, ahol egyetlen
hibátlan pályát láthatott a nagyszámú
közönség. Az első helyet a Cseszterlint lovasklub lovasnője, Kalán Eszter szerezte
meg Garezával.

Érdekes versenyt hozott a Bábolnán
megrendezett felnőtt Grand Prix, melynek versenyszámait április 15-e és 17-e
között rendezték meg. A 2022-es szabadtéri versenyszezon első kiemelt eseménye a 150 cm-es felnőtt nagydíj volt,
aminek összdíjazása idén már 2 millió
forintra rúgott. Tizennyolc lovas állt
starthoz a tizenhárom akadályból álló
technikás pályán. Mráz Tamás hibátlan
pályát lovagolt, de jelentősen túllépte a
szűk alapidőt, így 15 hibapontot kapott.
A győzelmet és a győztesnek járó dicső-

séget a hibátlan pályát és alapidőn belül
teljesítő Vándor Zsófia nyerte el.
Április 22-e és 24-e között a lovastusa
szakág népesítette be a Ménesbirtok pályáit. Az évadnyitó országos versenyen a
változékony időjárás ellenére 145 ló rajtolt el. A résztvevők nem csak Magyarországról érkeztek, négy ország versenyzői
képviseltették magukat a megmérettetésen.
Haál Gábor a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója szerint mind hazai,
mind nemzetközi szinten ismertté vált

a bábolnai versenyhelyszín, ahová leggyakrabban a díjugratók érkeznek, de
a military szakág is többször rendez itt
versenyeket, edzőtáborokat. Mint mondta, megérett a közeg, Bábolna könnyű
megközelíthetőségének, a helyszín konformitásának és a kialakított infrastruktúrának köszönhetően népszerű a lovasok
körében. A Ménesbirtok minden évben
igyekszik picit többet nyújtani, a korábbiakhoz képest egy picit fejleszteni, amiért az itt versenyzők hálásak. Nekik az a
dolguk, hogy az itt lebonyolításra kerülő
versenyeket munkatársaikkal maximálisan kiszolgálják. Komoly eredménynek
tartja, hogy az elmúlt években díjugrató
világkupa fordulót is rendezhettek, mely
idén is így lesz. Az egyetlen vidéki helyszín, ahol ilyen szintű versenyt bonyolítanak, és ha minden az elképzeléseik
szerint történik, Bábolna a nemzetközi
lovaséletben abszolút helyszínné válhat.
Az a cél, hogy versenyek rendezésében is
legalább olyan magas szintet érjenek el,
mint a lótenyésztésben.
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Labdarúgás Együttesünk 8. helyen zárta az alapszakaszt,
az alsóházban folytatják focistáink

Március eleje óta hét mérkőzést játszott megyei első osztályú
labdarúgó-csapatunk a bajnokság alapszakaszában. Március
első vasárnapján a Vértessomló gárdáját fogadták. A vendégek
erősen kezdtek, de az első félidőben adódó helyzeteik közül
csupán egyet tudtak értékesíteni. A bábolnai gárda ezzel szemben kétszer is betalált a hálóba, így egy gólos előnnyel jöhetett
ki a második játékrészre. Az elfáradt vendégek ellen bátrabban
és hatékonyabban vezettek támadásokat a mieink, melynek
eredményeképp nagyobb arányú győzelmet sikerült elérni. Bábolna SE – Vértessomlói KSK 5:1.
Ezt követően három mérkőzésen keresztül idegenben játszottak focistáink. Az újonc Tát ellen hazai pályán már sikerült
egygólos győzelmet kicsikarni, a visszavágón pedig ezúttal
döntetlennel zárult a találkozó. Józsa Péter vezetőedző szerint
a papírforma alapján jónak tűnik az idegenbeli döntetlen. A látottak és tapasztaltak alapján azonban kétgólos bábolnai vezetésről nagy hiba volt felengedni a hazai csapatot, a végén pedig
még a szerencse is kellett ahhoz, hogy ne vereséggel távozzanak. DG Tát SE – Bábolna SE 2:2.
Március 20-án Tatán vendégszerepeltek legényeink. A bábolnai gárda kitűnő formában játszott, jó hatékonysággal használta ki helyzeteit, bravúros, meglepetésszerű győzelemmel térhettek haza. Tatai AC – Bábolna SE 2:3.
A következő ellenfél március utolsó vasárnapján a Környe
együttese volt. A tatai játék után focistáink innen is szerették volna elhozni a három pontot, amihez minden adott volt,
ugyanis a mieink már a mérkőzés 4. percében megszerezték a
vezetést. De az ezt követő álmos játék felhozta a hazaiakat, és
hamarosan már egyenlő volt az állás, a találkozó további részében nem született gól. Környe SE – Bábolna SE 1:1.
Megyei első osztályú labdarúgócsapatunk három idegenbeli
mérkőzés és egy szabadnapos hétvége után végre hazai pályán
vívhatott mérkőzést. Nem kisebb ellenfelet fogadtak, mint a
tavaszi szezonban 100%-os teljesítményt nyújtó Nyergesújfalu
gárdáját. Jó lett volna megtörni a vendégek sikersorozatát, ám
már az első félidő három gólos vendégvezetéssel zárult. Míg
a nyergesiek könyörtelenül kihasználták együttesünk hibáit,
a mieink nem tudtak élni adódó lehetőségeikkel. Legényeink
csupán a második félidőben tudták gólra váltani helyzeteiket,
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az egyenlítésre már nem volt esély. Bábolna SE
– Nyergesújfalu SE 2:4.
A listavezető Zsámbék következett a sorban.
Az éllovas otthonában labdarúgóink megpróbáltak zárt védekezésből ellentámadásokat
vezetni, kevés sikerrel. A bábolnai csapat edzője úgy látja, nagy egyéni hibák döntötték el a
mérkőzést a hazai együttes javára. Zsámbéki
SK – Bábolna SE 2:0.
Labdarúgóink április utolsó vasárnapján az
Esztergom gárdáját fogadták hazai pályán. A
bajnokság alapszakaszának utolsó mérkőzésén
már majdnem győzelemnek örülhetett a bábolnai legénység, hiszen az első félidő végén megszerezték a vezetést. Józsa Péter vezetőedző a
szünetben figyelmeztette játékosait, hogy ez az
egy gól kevés lesz az üdvösséghez. Sajnos a csapat a második
játékrész elején lassan ébredt, ekkor a vendégek több lehetőséget is elpuskáztak. A gólnélküliség megbosszulta önmagát, az
Esztergom a hosszabbításban, a 94. percben szerzett találattal
döntetlenre hozta a találkozót. Bábolna SE – FC Esztergom 1:1.
A folytatásban labdarúgó-csapatunk a rájátszás mérkőzéseit
játssza, a 8. helyről rajtolva az alsóházban igyekszik kiharcolni a
legjobb végső helyezést.
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Teke A bajnokság hajrájában verhetetlennek bizonyult a bábolnai gárda
Március első szombatján a Bábolna SE
tekecsapata a sereghajtó Nagykanizsa
gárdáját fogadta hazai pályán. Ezúttal
kicsit megbolygatott csapatrendszerben
álltak pályára, de így is remekül teljesítettek tekéseink, egy csapatpontot sem
engedtek a vendégeknek. Bár kötelező
győzelemként tekintettek a találkozóra,
minden bábolnai játékos megfelelő fegyelemmel és alázattal tette dolgát. Két
fiatal tekéző is bizalmat kapott Tóth Zoltán csapatkapitánytól. Jurics Gergő és
Tóth Dávid éltek a lehetőséggel, a győzelemhez ők is hozzáadták tudásokat, lelkesedésüket. Ezen a meccsen Szász László
nyújtott kiemelkedőt 622 fás teljesítményével.
Bábolna SE – Nagykanizsai TSE 8:0
(3397:3286), ifi 4:0 (1083:964).
A Soproni Sörgurítók otthonában mérkőztek ezután legényeink, ami igazi rangadónak bizonyult. A hazaiak egy ponttal
előzték meg a mieinket, mely a mérkőzés
befejeztével megfordult. A kimondottan
nehéznek értékelt pályán játékosaink
a maximumot hozták, mely a meccset
megelőző hét speciális felkészítésének
volt köszönhető. Soproni Sörgurítók
SE – Bábolna SE 2:6 (3112:3206), ifi 3:1
(940:896).
Tekecsapatunk a soproni győzelmet követően a tabella második helyét elfoglaló
Balogunyom gárdáját fogadta a bajnoki
sorozat 19. fordulójában. Tóth Zoltán csapatkapitány ismét szokatlan összeállításban küldte pályára a bábolnai legénységet, de megint bevált a taktika.
Együttesünk kitűnően kezdett, már az
első sor játékosai magabiztos előnyre tettek szert. A második körben szépítettek
ugyan a vendégek, de a végjáték ismét
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a bábolnai tekések sikerét hozta. A kitűnő tekézőkből álló vendégek ezúttal nyílt
küzdelemben veszítettek az igazi csapatként működő hazaiak ellen. Bábolna SE –
Balogunyom TK 6:2 (3376:3241), ifi 0:4
(972:1067).
Három fordulóval az NB I-es tekebajnokság befejezése előtt legényeink két
megyei rangadót vívtak egymás után.
Március utolsó szombatján Oroszlányban
jártak, és kitűnő szerepléssel mindkét bajnoki pontot elhozták. Nem volt könnyű
pontszerzés, játékosainkban volt egy fajta teljesítmény kényszer, ami komoly feszültségeket generált bennük. De a Tóth
Zoltán csapatkapitány által vezényelt
edzéseken tekéseink kapnak pszichés
felkészítést is, mely pont a hasonló helyzetek megoldására szolgál. Minden egyes
fa előnyért megharcoltak legényeink, így
a siker sem maradt el. Oroszlányi SZE –
Bábolna SE 2:6
(3207:3253), ifi
0:4 (962:1071).
Április első hétvégéjén, az utolsó
előtti bajnoki fordulóban a szintén
Komárom-Esztergom megyei Nyergesújfalu gárdája
látogatott Bábolnára. Valódi örömjáték volt ez tekéseink számára,
hiszen az elejétől
kezdve kezükben
tartották az irá-

nyítást, ezzel a vezetést. Csupán egy csapatpontot engedtek át a vendégeknek,
és még az ütött fákat nézve is kiemelkedő, 100 fás előnnyel zárták a találkozót.
Bábolna SE – Nyergesújfalu VSE 7:1
(3397:3297), ifi 4:0 (1050:900).
Nem zárulhatott volna jobban a bajnoki szezon, mint ahogy azt tekéseink a
listavezető Köfém SC otthonában megélték. A tapasztalt, szuperligát is megjárt
székesfehérváriak ellen legényeink felszabadultan, teher nélkül játszhattak, hiszen
az eredménytől függetlenül a tabellán
elfoglalt negyedik helyük már nem volt
veszélyben. Együttesünk szoros mérkőzésen diadalmaskodott a már bajnoknak
tekinthető Köfém SC otthonában, ami
óriási bravúr, tisztelet minden bábolnai
tekejátékosnak. Köfém SC – Bábolna SE
2:6 (3339:3349), ifi 3:1 (1067:1053).
A Bábolna SE tekecsapata tehát a tabella 4. helyén fejezte be az NB I-es bajnokság nyugati csoportjának küzdelmeit.
Ősszel, de még a tavaszi szezon elején is
több sérülés is hátráltatta szereplésüket,
de fizikai és mentális felkészültségüknek köszönhetően túl tudtak lépni a nehézségeken. Hihetetlennek tűnő tavaszi
sorozatot tudhatnak magukénak, melyben 11 mérkőzésből mindössze három
végződött vereséggel, egy döntetlennel,
a többit megnyerték. Olyan csapatok ellen diadalmaskodtak, akik korábban már
megjárták a szuperligát, de voltak fájó vereségek is. Mindezek fényében folytatják,
de erről még nem nyilatkozott az együttes vezetése.
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Gokart
Varga Ákos két kategóriában is versenyez
Városunk gokartbajnoka, a kivételes tehetséggel és szorgalommal megáldott
Varga Ákos kitűnően felkészült az újabb versenyszezonra. Tavaly óta nem csupán
sikerült megújulnia, de mentálisan, vezetéstechnikában, és fizikálisan is sokat
fejlődött. Az immár kiskamaszkorba lépett fiatalember télen óriási elszántsággal
edzette testét és elméjét. A szponzoroknak köszönhetően egy új, nagyobb
teljesítményre képes gépet is kapott, melynek tesztje is remekül sikerült.
Aztán kiderült, hogy Ákosnak lehetősége van még egy kategóriában szerepelni. A Minimax mellett sikeresen
próbálkozott egy nagyobb méretű gokarttal az Easy 100 kategóriában. Így
vágtak bele a bajnoki szezon első GTC
versenyébe a március 19-20-i hétvégén
Kecskeméten. A Minimax kategóriában
az időmérőn második lett mindössze 27
ezred másodperccel lemaradva az elsőtől. A sprintfutamon – mert idéntől ilyen
is van – a rajtnál veszített egy pozíciót,
így 3. lett. Az elődöntőben a 3. helyről in-

Easy 100-ban. Ő nagyon élvezte a hétvégét, azt mondta, neki pont így lenne jó
mindig. Fizikailag is jól bírta a terhelést,
köszönhetően a tornáknak Varjú Benjaminnal.
Gyöngyösvisontán versenyzett Ákos
április 21-én és 22-én. A Minimax kategóriában összevont versenyt bonyolítottak le a kevés résztvevő miatt, Easy
100-ban viszont hatalmas verseny volt.
Az időmérő nem sikerült, csak 3. lett. A
sprintfutamban a legjobb köridővel a 2.
helyen végzett, az elődöntőt is második-

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

dulva a 2. helyet szerezte meg, és a döntőben is 2. helyen ért célba, így az összesítettben is a 2. helyen zárta a versenyt.
Ákosnak nagyon tetszett a gokart viselkedése, szuper időket futott. Az Easy 100
kategóriában az időmérőn 2. lett,
a sprintfutamon is 2. helyen futott be.
Az elődöntőben már győzni tudott, és a
döntőt is megnyerte. Ezzel összesítettben megnyerte a kategóriát.
Ákosnak embertpróbáló hétvégéje volt. Miután Minimax kategóriában
végzett, 10 perc múlva már indult is az
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ként fejezte be, megint legjobb köridőt
futva. A döntőben Ákos nagyon ügyesen rajtolt és sikerült még az első körben
az élre állnia. Végig vezette a versenyt
és magabiztos autózással elsőként ért
célba, és nem meglepő, hogy a leggyorsabb kör is az övé volt.
Május első hétvégéjén ismét Kecskeméten versenyeznek egy bajnokságon
kívüli megmérettetésen, majd május 20án folytatódik a GTC Hajdúhadházon a
harmadik fordulóval.

Időpont egyeztetés:
06-34/369-989
(a könyvtár nyitvatartási idejében)
Katona Mária Anita 06-70/774-98-18
Nyitva tartás:
hétfő-péntek 16.00 – 22.00
szombat-vasárnap (Előzetesen történt időpont egyeztetéssel!)
Terembérlet:
5.500 Ft/óra (Rendezvények esetén
megegyezés szerint!)
Műfüves pálya bérlet:
3.500 Ft/óra
Asztalitenisz bérlés:
500 Ft/óra
Szolgáltatások:
Valamennyi teremsport művelésére alkalmas, nemzetközi minősítésű
kézilabdapálya, kosárlabdapálya, teniszpálya, röplabdapálya és teremfocipálya áll a sportolók rendelkezésére.
Helyet ad olyan kulturális rendezvényeknek is, melyek kiemelten nagy
helyigénnyel rendelkeznek.
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Mozdulj velünk Bábolna!
Sportos majális a szabadidőparkban
A címben szereplő felszólítással rendezett sportos
majálist városunk művelődési intézménye április 30-án a
szabadidőparkban. A szervezők változatos programokkal
várták az érdeklődőket délelőtt kilenc órától, csupán egy
kikötésük volt: a sport, a mozgás szeretete.
A szórakoztató programkavalkád egy jó félórás bemelegítő aerobik edzéssel indult, melyet a rögtönzött színpadon
Horváth Tünde, a sportcsarnok életét közel egy éve szervező
fiatal, agilis edző vezényelte. Kizárólag hölgyek vállalkoztak e
komoly fizikai erőkifejtést igénybevevő zenés mozgásformára.
A bemelegítést a Dimenzio TSE Győr Zumba csoportjának bemutatója követte, mely hasonló fizikai igénybevételre sarkallta
a szintén hölgy résztvevőket, de ezúttal latin stílusban mozogtak a lányok, asszonyok. A győri zumbásokat a komáromi Street
Generations csoport extrémsport bemutatója követte. Az ifjú
gumiemberek tavaly ilyenkor már bemutatták tudásukat, azóta egyébként a bábolnai sportcsarnok ad otthont edzéseiknek.
Bemutatójuk ismét nagy sikert aratott, de a fiúk edzője felhívta
a nagyközönség figyelmét: a bemutatott gyakorlatokat senki
ne próbálja ki otthon!
Sztárvendéget is hívtak a szervezők e sportos alkalomra. Katus Attila, többszörös világ- és Európa-bajnok aerobik sportoló, életmód-tanácsadó érkezett Bábolnára, hogy népszerűsítse
a mozgás, az egészséges étkezés és életmód ma elérhető lehetőségeit. Az ő aerobik gyakorlataira is hölgyek voltak vevők, lelkesen végezték az edző által bemutatott gyakorlatokat. Katus
Attila életmóddal kapcsolatos nézeteit is kifejtette közönsége
számára. Mint mondta, addig él egészségesen az ember, amíg
mozog. A mozgáshoz energiára van szükség, melyet táplálkozásunk során fogyasztunk el. Sokféle élelmiszer létezik, ezért
tanácsa szerint nagyon válogassuk meg, milyen minőségű és
értékű táplálékot fogyasztunk. Mindehhez sok mozgás, fizikai

leterheltség szükséges. Az említett programok mellett a gyermekeket játékos vetélkedők várták, akik öt helyszínen sportos
feladatokat megoldva gyűjthették a teljesítést igazoló pecséteket, melynek jutalmaként sok-sok műzliszelet volt a díjazás.
A Berta TRX csapata is külön bemutatóval várta a keményebb edzésforma iránt érdeklődőket. A minimális eszközökkel, inkább saját testsúllyal történő erőfejlesztés szerelmesei a
bábolnai sportcsarnokban heti két alkalommal hódolhatnak
sportáguknak, de a jóidő beköszöntével ők is szabadtérre költöznek, a street work out pályán edzik testüket.
A programok főszervezője, Horváth Tünde – aki ezen a rendezvényen debütált – elégedett lehetett, hiszen minden korosztályt meg tudott mozgatni ezen a napon. A legkisebbektől a középkorosztályon át a nyugdíjasokig sok-sok résztvevő
mozdult meg. Tünde lapunk számára elmondta, a szervezésben és lebonyolításban most is komoly szerep jutott az önkéntes segítőknek, akik felhívásukra jelentkeztek. Ők főként olyan
tizenéves fiatalok, akik az érettségihez gyűjtik az ötven órás
szolgálatot, de jócskán jöttek bábolnai általános iskolások is
segíteni.
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