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December 6-án 17 órától a Szabadidőparkba December 6-án 17 órától a Szabadidőparkba 
várja a gyermekeket a Mikulás!várja a gyermekeket a Mikulás!

18 órától a KALÁKA együttes koncertjét  18 órától a KALÁKA együttes koncertjét  
hallgathatják a gyerekek.hallgathatják a gyerekek.

Áldott, békés karácsonyt  Áldott, békés karácsonyt  
és eredményekben gazdag, boldog  és eredményekben gazdag, boldog  

új esztendőt kívánunk!új esztendőt kívánunk!
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Kukorica Fesztivál
az új helyszín beváltotta  
a hozzáfűzött reményeket
Bábolna Város Önkormányzata szeptember 9-én és 10-
én rendezte meg legnagyobb kulturális rendezvényét, 
a Kukorica Fesztivált. A programok sora pénteken 
a Helytörténeti Gyűjteményben a bábolnai alkotók 
kiállításával kezdődött, majd este a Magna Cum Laude 
együttes nagykoncertjével folytatódott. A nagyszínpad 
és a fesztivál eseményei ez évben már új helyszínen, a 
szabadidőparkban zajlottak, így a szombat reggeltől estig 
tartó programkavalkádja és a jó idő tömegeket vonzott a 
zöldövezetbe.

Az estet két dj vitte tovább, dj Hubik és dj Náksi személyé-
ben. Mondhatni fergeteges hangulat volt a pénteki napon, 
amelyet a tűzijáték koronázott meg. 

Ismét sikert aratott a Bábolnai Gazdanapok 
A kiállítás 35. alkalommal állt a mezőgazdaság szolgálatába szeptember 8-a és 10-e között, kiemelten, de nem kizárólag 
a gépesítésre és szántóföldi növénytermesztésre fókuszálva. A nagy múltú kiállítás a hagyományaira építkezik, de évről 
évre igyekszik megújulni, egyben követi az agrártársadalom változó igényeit. A rendező Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 
és a szervező Magyar Mezőgazdaság Kft. méltán büszke az elismertségre, melynek ékes bizonyítéka, hogy a kiállítók és a 
látogatók döntő többsége minden évben visszatér, számon tartja a rendezvényt. 

A csütörtöki megnyitó alkalmával Dr. Nagy István agrárminisz-
ter beszédében kiemelte, hogy a kis- és közepes gazdaságok 
2023-tól új, emelt szintű kiegészítő jövedelemtámogatásban 
részesülhetnek. Ez a legkisebb gazdaságok számára is segítség 
a nehézségek áthidalásához. A kisüzemi pályázati lehetőségek 
keretében pedig önrész nélkül 15 ezer eurós támogatáshoz jut-
hatnak. 

Az Agrárminisztérium különdíjban részesítette az Andest 
2005 Kft.-t, valamint a 35. jubileum alkalmából a Bábolna Nem-
zeti Ménesbirtok részére miniszteri elismerő oklevelet adomá-
nyozott, melyet Haál Gábor igazgató vehetett át. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elismerésben részesítette a Győri Agro-
ker Zrt.-t, míg a rendezői szakmai elismerést Rombauer Tamás 
érdemelte ki. 

A megnyitót követően gazdag szakmai programsorozat vette 
kezdetét a Bábolnai Gazdanapokon. A kiállítás egyik sajátossá-
ga, hogy minden évben színvonalas mozgógép-bemutatókat 

láthatnak az érdeklődők. A meghatározó gépforgalmazóknak és 
gépgyártóknak lehetőségük volt működés közben bemutatni 
az újdonságokat, újításokat, különös tekintettel a precíziós nö-
vénytermesztéshez szükséges gépekre, eszközökre.

A gyakorlati bemutatók mellett szakemberek számára több 
konferenciát, workshopot is szerveztek, melyek alkalmat adtak 
a problémák megvitatására, az újdonságok elméleti megisme-
résére. Az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottság kihelyezett 
ülésén a ménesgazdaságok szerepéről és küldetéséről esett szó, 
valamint a meghívott szakpolitikusok az ágazat helyzetéről tá-
jékozódtak.

Idén már negyedik alkalommal szervezte meg a Magyar Me-
zőgazdaság Kft. a Szakiskolai Napot. A nagy sikerű rendezvé-
nyen most is közel 1000 mezőgazdasági technikumi és szakkép-
ző iskolai tanuló vett részt.

A kiállítás mindhárom napján szép kora őszi idő várta a láto-
gatókat. Ennek és a színes családi programoknak köszönhetően 
rekordszámú látogató érkezett a Bábolnai Gazdanapokra

Szombat délelőtt, miután elűzték a szervezők az esőfelhőket, 
a gyermekek kerültek a figyelem középpontjába. A bábolnai 
gyermeksereg egyik kedvenc fellépője, Kalap Jakab kezdte a fel-
lépők sorát, majd Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar vette át 
a porondot. Az ebédidőt követően helyi és környékbeli harc- és 
előadó művészeti csoportok mutathatták meg tudásukat, tehet-
ségüket. Harcművészeti vonalon a Tóth Gábor vezette Bábolnai 
Karate Klub kezdte a fellépők sorát, majd a győri Bonsai Aikido 
Egyesület tartotta meg interaktív bemutatóját. Koradélután dr. 
Horváth Klára polgármester köszöntője után csodálatos előadá-
sokat láthattunk a Cseperedők Néptánc Egyesület, a Bábolnai 
Szenior Örömtánc Csoport, a nagyigmándi Harmónia Táncstú-
dió, a Dancing Queens-Dance Fitness Csoport és a Tiamo Mo-
derntánc Egyesület által. A Borsátorban a Wittner-Greskó duó 
szolgáltatta a talpalávalót, míg a Bábolnai Borbarátok Egyesü-
lete borkóstolóval várta a látogatókat. A színpadon folytatódtak 

a fellépések olyan neves előadókkal, mint Gregor Bernadett és 
Csengeri Attila, Oláh Gergő, Király Viktor. A fiatalabb generációk-
nak Tóth Andi és Nemazalány és Sofi tartott koncertet. Az estet 
igazi retroparty zárta az Elektron Band jóvoltából. A fellépések 
mellett számos kísérőprogram közül választhattak a látogatók, 
mint például a Sportcsarnokban kiállított villamos- és vasútmo-
dellek, a Szabadidőparkban ládavasút, légvár, gokart, a Szivár-
vány Kölyökkuckó, valamint a Virgonckodó Játszópark várta a 
gyerekeket, de akár kézműveskedhettek is Szabó-Kozári Évával. 
A vidám hangulatról még a Sipos Vidámpark is gondoskodott. 
A termelői piac sem maradhatott el, ahol kézműves termékek 
és helyi termelők árui várták a lakosságot. A történelem és 
harcművészet iránt érdeklődő aprótalpúakat régész játszóház-
zal és íjászati lehetőséggel várták a szervezők a parkba. Értékes 
nyereményekkel térhetett haza, aki tombolát váltott és Fortuna 
rákacsintott. 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Hét fővel, határozatképesen ült tárgyalóasztalhoz a képviselő-testület szeptember 28-án. 
– Jakusné Udvardy Hedvig szeptember 

9-i hatállyal lemondott a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnö-
ki tisztségéről, így bizottsági elnökök 
választásával kezdődött az ülés. Dr. 
Horváth Klára polgármester Veresné 
Szkocsek Máriát javasolta a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság elnö-
ki tisztségére, aki a Szociális Bizottság 
ülésén már lemondott az elnöki tisztsé-
géről. A Szociális és Oktatási Bizottság 
elnöki posztjára pedig Tóth Georgina 
képviselőt javasolta. Mindketten el-
fogadták a pozíciót, Jakusné Udvardy 
Hedvig pedig mindkét bizottságban 
tagként dolgozik tovább.  

– A két ülés között történt események-
ről, a lejárt határidejű határozatokról 
és a bizottságok által hozott döntések-
ről szóló beszámoló során elhangzott, 
hogy mindkét bizottság foglalkozott 
a Bábolna Strand és Gyógyfürdő üze-
meltetési tapasztalataival, a belső elle-
nőrzési tervvel, támogatták a sulivívást 
az általános iskolában, visszatérítendő 
lakáscélú támogatást nyújtottak egy 
bábolnai lakos részére. Döntött a képvi-
selő-testület a termőföldekről, illetve a 
kultúrállapotban tartott földek bérleté-
ről is. 

– Mint elhangzott, a Szociális és Oktatási 
Bizottsági zárt ülés keretében segélyké-
relmeket bírált el. Eredményeképpen 
70.000 forint összegű és 15 mázsa tü-
zelőtámogatást állapítottak meg.

– Szó esett a 2022. évi költségvetési 
rendelet módosításáról, átvezették az 
első félév adatait. A rendeletmódosí-
tást követően a költségvetési főösszeg 
2.324.562.809 forintra változott, mely 
összegben jelentős mértékű pályáza-
ti összegek szerepelnek, hiszen a há-
romutcás csapadékelvezetési projekt 
összege mintegy 500 millió forint, vala-
mint az Energiaközösség létrehozására 
is mintegy 300 millió forintot nyert el a 
város, illetve a Magyar Falu Programban 
elnyert támogatás is jelentős.   

– A következő napirendi pontban a civil 
szervezetek beszámolóira került sor. 
A Cseperedők Néptánccsoport, az Öl-
bő-tavi Aranyhal Horgászegyesület, a 
Bábolnai Borbarátok Egyesülete, a Mér-
földkő Turisztikai Egyesület és a Tiamo 
Moderntánc Egyesület is leadta írásos 
beszámolóját a testület felé. A grémium 

elfogadta a beszámolókat. Elfogadták 
a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság, az Ács Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság és a Bábolnai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület beszámolóját is. 

– A folytatásban az önkormányzati in-
tézmények közmű kiadásainak témája 
következett. Minden intézmény köteles 
volt átvizsgálni a létszámokat, költség-
vetést és jogszabályi kötelezettségeket. 
Az intézményvezetők megtették javas-
lataikat az energiatakarékosság tekin-
tetében is, valamint a Bábolna Televízió 
és az Egészségügyi Központ és a Hivatal 
esetében is megtörtént az áttekintés. 

– Fontos napirendi pont volt az Energia-
közösség projekt végrehajtása. Az ön-
kormányzat 278 millió forint összegű 

állami támogatást nyert az Energiakö-
zösség létrehozására. A forrás ahhoz 
lesz elegendő, hogy kiépítsék az Ener-
giaközösség működéséhez szükséges 
szoftver- és hardver elemeket. A pá-
lyázat lehetővé teszi, hogy az önkor-
mányzat napelemeket helyezzen el az 
épületein. A megtermelt napenergiát 
az Energiaközösség tagjai használhat-
ják fel, tárolását a sportcsarnok mellett 
kialakítandó tárolóegységekben oldja 
meg a  város. Az első ütemben az Ön-
kormányzat, az OSI, az IKR napelem-
parkja, valamint három magánszemély 
csatlakozik, és indítja el az Energiakö-
zösséget. A második lépcsőfokot no-
vember-decemberben indítják a lakos-
ság felé. A projektben egy álláshelyet 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
is létrehoznak az önkormányzatnál a 
szakmai vezetési feladatok ellátására. 
Elfogadta a grémium a Projektalapító 
Dokumentumot is. 

– Döntés született arról is, hogy csatlako-
zik a város a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz, majd zárt ülés keretében 

folytatták a munkát. Mint elhangzott, a 
városünnep gála idén elmarad, kitünte-
tő címeket pedig majd jövőre adomá-
nyoznak, amikor jubileumokat ünnepel 
Bábolna. 

– Foglalkoztak ingatlanvásárlási ajánlattal 
is, a jelenleg épülő társasház egységei 

mellett található építési területre adott 
be ajánlatot egy vállalkozó. A grémium 
úgy döntött, hogy versenytárgyalási le-
hetőséget ír ki az érdeklődők számára. 
A kiírás megtalálható az önkormányzat 
honlapján. 

Október 27-én a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatokról és a bizottságok által 
hozott döntésekről szóló beszámolóval kezdődött a képviselő-testületi ülés. 
– A Szociális és Oktatási Bizottság október 24-én ülésezett, és 

a Bábolnai Általános Iskola felvételi körzeteinek megállapítá-
sáról döntött. Módosította a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság az Arany János utcai lakásbérleti szerződéseket, a 
bérleti jogviszonyt egy évvel meghosszabbították. A Bábolna 
Bio által talált Árpád-kori régészeti leletekkel kapcsolatosan 
elhangzott: az önkormányzat felveszi a kapcsolatot a Régé-
szeti Intézettel, illetve vállalja, hogy a leleteket méltó módon 
kiállítja.  Szó esett arról is, hogy a Pettkó-Szandtner Tibor Lo-
vasiskola és Kollégium decemberben tartja szalagavatóját, 
melyhez az önkormányzat biztosítja a sportcsarnokot. 

– Beszámoltak működésükről az alapellátó orvosok. A képvi-
selők tudomásul vették dr. Tóth Beáta és dr. Fatán István házi-
orvosok, dr. Kiss Katalin házi gyermekorvos, dr. Vámos Gábor 
és dr. Szathmáry Ákos fogszakorvosok, valamint a védőnői el-
látás beszámolóját. Meghallgatták a CAPSULA Bt., a fogorvosi 
ügyelet, a Bábolnai Mentőállomás és a Magyar Vöröskereszt 
Helyi Alapszervezetének tevékenységéről szóló beszámolókat 
is. 

– A folytatásban energiamegtakarítási intézkedések kerültek te-
rítékre a kormányrendelet tekintetében, mely szerint 25%-kal 
kell mérsékelni a földgázfelhasználást az Önkormányzatoknak 
is. Már a szeptemberi ülésen megfogalmazódtak a szükséges 
intézkedések, amit az intézményeknél meg is valósítottak 
fűtésszabályozás, átszervezés és létszámkorlátozás tekinteté-
ben. 

– A jogszabályi előírásoknak megfelelően év végével szükséges 
az ingatlanok áttekintése, ezáltal ingatlan vagyon kataszter 
módosításával is foglalkoztak. 

– Sor került a Bábolna Közhasznú Közalapítvány alapító okira-
tának módosítására, illetve döntöttek a Magyar Falu program 
keretében támogatással vásárolható kisbusz beszerzéséről. Az 
autó jövő év áprilisa környékén állhat forgalomba Bábolnán.

– Egyebek napirendi pontban tárgyalták a közbeszerzési terv 
módosítását, miután a város közvilágítására kötött szerző-
dés lejár, új szerződés megkötése szükséges a szolgáltatóval. 
A közvilágítás és villamosenergia díja azonban emelkedett, 
ezért közbeszerzési eljárást kellett kiírni. 

– Döntött a képviselő-testület a Csónakház bérleti szerződésé-
nek meghosszabbításáról is. A korább üzemeltető folytatja a 
Csónakház működtetését a jövőben is. 

– Zárt ülés keretében foglalkoztak az Energiaközösség létreho-
zásával. Döntöttek arról, hogy nonprofit kft. formájában mű-
ködtetik majd az Energiaközösséget, ezért ügyvezetőt és fel-
ügyelő bizottsági tagokat is kijelöltek, így a bírósági bejegyzés 
folyamatban van. 

– Foglalkoztak a háromutcás csapadékvíz-elvezetéshez kapcso-
lódó többletköltségek elfogadásával is, miután a megemelke-
dett építőanyag árak okán a kivitelező 15 százalékos többlet-
költséget jelentett be. A többletkiadás azonban még belefér 
az elnyert pályázati keretbe. 

– Ingatlanvásárlási kérelemmel is foglalkozott a grémium, mi-
után a Bábolnán társasházat építő vállalkozás igényt muta-
tott az építési terület melletti ingatlanra is. Itt is társasházak 
kivitelezését tervezi az ingatlanvásárló. A kérelmet a testület 
támogatta, így a közművesítetlen területet 9000 Ft/nm2 áron 
értékesíti a beruházónak. 

– Elhangzott az ülés menetében az is, hogy a karácsonyi ün-
nepkörre készülve is szükséges lesz néhány intézkedés az 
energiatakarékosság jegyében. A testület úgy döntött, hogy 
az adventi időszakban a körforgalomban lesz díszkivilágítás, 
kihelyezésre kerülhet a betlehemi installáció és a szánkózó 
Télapó, és ezen attrakciók díszkivilágítása is megoldott lesz. 
Ünnepi díszbe öltözik a Szabadidőpark is, itt azonban időkor-
látos kapcsolóval spórol a város az energiával: 17 órától 22 
óráig üzemel majd a karácsonyi világítás. 

Takarékossági intézkedések
Miután az energiaárak nagymértékben emelkedtek, így komoly intézkedési ter-

vet kellett felállítania a városnak. A Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde ese-
tében december 31-ig engedélyezték a fejlesztőpedagógus alkalmazását. Az intéz-
mény gondozási helyiségeiben 22 Celsius fok, a többi kiszolgáló helyiségben 19-20 
Celsius fok hőmérséklet lehet. A grémium 500 Ft/ fő/ nap bölcsődei térítési díjat 
állapított meg, valamint előírta, hogy a gyermekorvos foglalkoztatási szerződését 
az intézmény vezetője mondja fel a jövőben.

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ esetében a pszichológiai tanácsadás havi 
egy alkalomra csökken december 31-ig, a tanyagondnok október 1-jétől Kajánd, 
Farkaskút pusztákat heti egy alkalommal látogathatja, megszűntették az idősek 
napi szállítását és az Ölbő-pusztai járatot, mivel nem része közigazgatásilag Bábol-
nának. Előírták, hogy az Idősek Klubjában 21-22 Celsius fok lehet, illetve a Zrínyi 
utcai ingatlanban csak temperáló fűtés lesz április 15-ig.  

A Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont közmű kiadásainak 
csökkentése érdekében a Helytörténeti Gyűjtemény épülete bezár, abban április 
15-ig csak temperáló fűtés lesz. A könyvtár heti kétszer tart nyitva, a sportcsar-
nokban 16-17 Celsius fok engedélyezett, és abban kizárólag sportrendezvények 
szervezhetők. A bérleti díj azonban 10.000 Ft/óra összegre emelkedik a bábolnai 
lakcímmel rendelkező lakosok, csoportok számára, egyéb esetben 15.000 Ft/óra 
összegű díj került megállapításra. A Bábolnai Sportegyesület szakosztályai tovább-
ra is ingyenesen használhatják a sportcsarnokot. A Szabadidőközpontban a szín-
házteremben 9-10 Celsius fokot, az edzőterem és tekepálya esetében 16-18 Celsius 
fokot állíttattak be. 

A Bábolnai Televízió esetében is költséghatékony működtetést vár el a testület. A 
Közösségi Ház helyiségeit a bérlők azonos napokon, időszakokban használhatják, a 
fűtést itt is energiatakarékosan szabályozzák. 

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal közmű kiadásainak csökkentése ér-
dekében a hivatalban 21-22 Celsius fok lehetséges. Az Egészségügyi Központban 
működő szolgáltatók új bérleti díja 2.500 Ft/m2. Az alapellátó orvosok számára a 
használt helyiségek alapterülete után 30.000 Ft-50.000 Ft közműátalány került 
megállapításra.

Megszűnik a Bábolna torony világítása, a Bábolna Fórum újság csak negyedéven-
te kerül kiadásra, nélkülözni kell a Bábolna naptár kiadását és az őszi virágültetést.

A zöld növények elszállításának díja bruttó 4.000 Ft-ra emelkedett október 1-jétől. 

Bábolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 24-én tartotta munkaterv szerinti következő 
ülését a közösségi ház stúdiótermében. 
A testület hét fővel határozatképes volt, 
ezúttal hét napirendi pontot tárgyaltak, 
valamin zárt ülés keretében döntöttek.
– Elsőként a bizottsági elnökök ismertet-

ték határozataikat. A Szociális és Okta-
tási Bizottság a 2022. évi pályázatokról 
szóló beszámolót tárgyalta, illetve zárt 
ülésen a Bursa Hungarica felsőoktatási 
pályázatról, valamint segélykérelmek-
ről döntött. A Pénzügyi és Település-

fejlesztési Bizottság is meghallgatta a 
2022. évi pályázatokról szóló beszámo-
lót, ennek kapcsán Veresné Szkocsek 
Mária elnök kiemelte az önkormány-
zati hivatal dolgozóinak fáradhatatlan 
munkáját. Döntöttek a követelésállo-
mányról, eszközök selejtezéséről, tájé-
koztatást hallgattak meg a helyi adók 
mértékéről. A bizottsági tagok egyetér-
tettek abban, hogy 2023-ban az önkor-

mányzat ne változtasson a helyi adók 
mértékén. Ismét sorra vették az energia 
megtakarítási intézkedéseket, melyek-
ről úgy látták, korábbi döntéseik bevál-
tották a hozzájuk fűzött reményeket. A 
közvilágítással kapcsolatban a korábbi, 
megszokott ki- és bekapcsolási rend-
szert megfelelőnek tartották, azon nem 
kívántak módosítani. Egyetértettek 
abban, hogy a megyei önkormányzat 
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napi szállítással üzemelnek. Lakossági kérdések, észrevételek nem lé-
vén Pogrányi Zsolt százados, az Ács-Bábolna Rendőrőrs parancsnoka 
kért szót. Rövid beszámolójában érintette Bábolna bűnügyi és köz-
lekedésbiztonság helyzetét. Kiemelte, városunk mindkét szempont-
ból jelesre vizsgázott. Biztonságos településről van szó, ahol csupán 
kisebb szabálysértésekkel van dolguk, azok is elsősorban közlekedési 
jellegűek, és jórészt az átmenő forgalomból adódnak. 

A közös önkormányzati hivatal tevékenységéről dr. Bacsárdi József 
jegyző számolt be az egybegyűlteknek. A hivatal munkájáról szólva 
a jegyző megemlítette a legfontosabb pályázati projektek alakulását, 
mely beruházások Bábolna fejlődését, a település élhetőbbé tételét 
szolgálják. Ezután beszélt a zöldterületek rendbetételének változásá-
ról és a szabadidőparkban alkalmazandó magatartási szabályokról. 
Mint mondta, az ingatlantulajdonosok a telkek határától tíz méterre 
kötelesek a zöldterületet gondozni, árkot rendben tartani, utakat sí-
kosság mentesíteni, hóeltakarítást végezni. Ezek betartását az önkor-
mányzat folyamatosan figyeli, és amennyiben a szabályoknak nem 
felel meg, első körben felszólítja az ingatlan tulajdonosát. A jegyző 
hangsúlyozta, bírság kiszabására csak két-három felszólítást köve-
tően a legvégső esetben kerül sor, erre sajnos már volt is példa, de 
nem ez a jellemző. A szabadidőparkkal kapcsolatban több magatar-
tási szabályt említett. Kutyát nem lehet póráz nélkül sétáltatni, kutyát 
játszótérre sem lehet bevinni. A játszótereken alkoholtartalmú italok 
fogyasztása is tilos, továbbá tilos horgászni a helyi tavakban, illetve 
kutyák fürdetése is az arra kijelölt helyen lehetséges, szintén az arra 
kijelölt helyen lehet tüzet rakni. Említette még a banai kirendeltséget 
érintő takarékossági intézkedéseket, felhívta a figyelmet az önkor-
mányzat facebook profiljára, ahol minden fontos információt megje-
lentetnek, illetve szólt a hivatal év végi zárva tartásáról is.

A közmeghallgatás további részében dr. Horváth Klára polgármes-
ter vette át a szót, aki beszélt az önkormányzat költségvetéséről, a 
válsághelyzet okozta takarékossági intézkedésekről. Elmondta, hogy 
kiegyensúlyozottan és folyamatosan működtetik intézményeiket, de 
a téli várható energiaszámlák miatt idejében gondolkodtak az ener-
giafelhasználás racionalizálásáról. Már augusztusban felmérték az 
eddigi és ezután várható költségeiket, eszerint az árak ötszörösére 
emelkedtek. December 31-ig még az önkormányzatok számára kiala-
kított „menedékes” áram- és gázáron vásárolnak, de a január 1-jétől 
várható időszakról még nincsenek konkrét információk. 

A folytatásban szólt az önkormányzat intézményeiben történt 
felújításokról, a települési beruházásokról, folyamatban lévő pályá-
zatokról. A polgármester kifejtette, pályázati forrásból a jövőben töb-
bek között a termálkutak felé vezető külterületi utat szeretnék felújí-
tani, aszfaltozni, az egészségügyi központ felső szintjének mintegy 
100 millió forint értékű felújítására is benyújtottak pályázatot, illetve 
folytatni kívánják a jelenleg három utcát érintő csapadékvíz elvezeté-
si projektet a Kinizsi és a Radnóti utcában. Folyamatban van már egy 
Bábolna és Nagyigmánd közti kerékpárút tervezése, valamint a város 
energiaközösség létrehozását célzó pályázata is sikeressé vált. 

A járvány utáni időszak önkormányzati rendezvényei is említésre 
kerültek, mint például a nagyszabású futóverseny, egy nagykon-
cert és a Kukorica Fesztivál. A városvezető hosszasan taglalta azon 
takarékossági intézkedések sorát, melyeket a válsághelyzet szült és 
kénytelen volt az önkormányzat meghozni azokat. Dr. Horváth Klára 
polgármester fontosnak tartotta közzétenni az önkormányzati hi-
vatalban bekövetkezett személyi változásokat is. Eszerint két pénz-
ügyi osztályon dolgozó hölgy anyai örömök elé néz, itt két ifjú hölgy 
kezdte meg munkáját. A közterület felügyelő közös megegyezéssel 
távozott posztjáról, erre a pozícióra keresik a megfelelő személyt. A 
mintegy másfél éve nyugdíjasként, megbízási szerződéssel dolgozó 
anyakönyvvezető szerződését megszüntették, helyette időközben 
képzettséget szerzett két hivatali dolgozó végzi e tevékenységet. Új 
műszaki ügyintéző és igazgatási ügyintéző is megkezdte munkáját.

A polgármester kapott néhány lakossági kérdést, melyek egy része 
az Ácsi út forgalomlassítására vonatkozott, ezt a rendőrség sebesség-
méréssel tudja kordában tartani. Felmerült a tanuszoda kérdése is, 
melyre korábban ígéretet kapott Bábolna. A városvezető válaszában 
annyi tényt közölt, hogy tudomása szerint jelenleg három önkor-
mányzat kapott tervezhetőségre minősítést – köztük Bábolna -, de 
tudomása szerint még nem kezdődtek el a tervezési munkálatok.  

Dr. Horváth Klára záró mondatában a jövőre vonatkozó remé-
nyeinek adott hangot, miszerint jövőre talán visszatér az élet – 
ha nem is ugyanabban az eredeti kerékvágásban, mint eddig –, 
de talán egy kicsit könnyebb lesz, jobb lesz. Addig is mindenki-
nek jó egészséget és örömet, kitartást kívánt.
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Közmeghallgatás a szokásosnál egy hónappal korábban
Jogszabályi előírás alapján tartotta meg közmeghallgatását Bábolna Város Önkormányzata október 20-án a 
Szabadidőközpontban. 
A járványhelyzet miatti egészségügyi korlátozások miatt az elmúlt 

két esztendőben nem tarthatták meg nagy nyilvánosság előtt a ren-
dezvényt, most pedig az energiaválság okozta takarékossági intézke-
dések miatt egy hónappal előbbre hozták az eseményt.

A rendezvény meghívott vendégei minden esztendőben a lakos-
ság mellett a főbb közműszolgáltatók: a hulladék-, a víz-, áram- és a 
gázszolgáltatók képviselői. A meghívottak közt volt most is Pogrányi 
Zsolt, az Ács-Bábolna Rendőrőrs parancsnoka, illetve Molnárné dr. 
Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetője.

A közmeghallgatáson – ahol a képviselő-testület tagjai is megje-
lentek - dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd átadta a szót a Komárom Járási Hivatal vezetőjének. Mol-
nárné dr. Taár Izabella a bábolnai kormányablak működéséről adott 
tájékoztatást, illetve adatokkal szolgált településünk szociális és 
munkaügyi helyzetéről. Mint mondta, 2022-ben közel 13 ezer ügyfe-
let fogadtak, leggyakrabban gépjármű, személyi igazolvány, vezetői 

engedély ügyekben. A kormányablak munkája szerteágazó és nép-
szerű, a környékben élők szívesen veszik igénybe szolgáltatásaikat. 
A foglalkoztatást tekintve a hivatalvezető kiemelte, nagyon jó hely-
zetben van Bábolna, hiszen a munkanélküliségi ráta majdnem fele, 
mint a járásé. A gyámügyről szólva is hasonló jókat tudott elmonda-
ni, eszerint az önkormányzat szociális hálója jól működik. Ennek kö-
vetkeztében a szociális ellátásra szorulók köre sem jelentős. Megkö-
szönte az önkormányzat és a helyi vöröskereszt segítségét az ukrán 
háború okozta menekülthelyzet kezelésében, illetve megnyugtatta a 
lakosságot a bábolnai kormányablak további nyitvatartását illetően. 

Ezt követően a Győri Hulladékgazdálkodási Nonporofit Kft. osztály-
vezetője, Miski Szilárd néhány mondatban ecsetelte a hulladékszállí-
tás és a hulladékudvarok ez év végi működését. A bábolnai hulladé-
kudvar november elejétől már átállt a téli nyitvatartási rendre, de az 
osztályvezető fontosnak tartotta elmondani a hulladékszállítás kará-
csonyi ünnepek körüli rendjét, miszerint az ünnepnapokon is hétköz-

A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő 
Egyesület informatikai fejlesztése

A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület sike-
resen pályázott a Nemzeti Együttműködési Alap Támoga-
tási Program „Civil szervezetek működésének biztosítása 
vagy szakmai programjának megvalósítására és működé-
sének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022 
évi pályázati kiírásán. Az egyesület informatikai fejlesztés-
re 150.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A 
pénzből az 1 db Barracuda PC CHS Core i3 komplett szá-
mítógépet, Microsoft Windows 10 Home programot és bil-
lentyűzetet és egeret vásárolt. A pályázati azonosító: NEAO-
KP-1-2022/4-000198.

Sacra Velo pályázatához kért megálla-
podást kösse meg a városvezetés. Tár-
gyalt a bizottság vízelvezetési szolgalmi 
jog bejegyzéséről, valamint zárt ülésen 
négy kérdésben is döntöttek. A képvi-
selő-testület egyhangúlag elfogadta a 
bizottságok beszámolóit, döntéseit.

– A grémium ezt követően a helyi épí-
tési szabályzat módosítását tárgyalta, 
miután a COOP bolt parkolót szeretne 
kialakítani az üzlet mellett, a két épület 
közti területen. Emellett két földterületi 
ingatlan belterületbe vonása is indo-
kolta a módosítást – mindkettőn helyi 
vállalkozások (IKR Agrár Kft., Bábolna 
Bio Kft., Bábolna Sped Kft.) szeretnének 
fejlesztéseket megvalósítani, melyek 
munkahelyteremtő beruházások is egy-
ben. Ezzel együtt a testület elfogadta a 
helyi építési szabályzat teljes körű felül-
vizsgálatát, annak megújítását.

– Bábolna Város Önkormányzata részletes 
beszámolót közölt III. negyedévi gaz-
dálkodásáról. Eszerint a költségvetés 
főösszege 2.897.185.598,- Ft, a költség-
vetési kiadások pedig 1.925.353.691,- 
Ft-ot tesznek ki. Az önkormányzat be-
vételei 83 %-ban, kiadásai 55 %-ban 
teljesültek, ami azt jelenti, hogy ebben 
az évben is takarékoskodni tudtak az év 
1-9. hónapjában.

– A következőkben a Bábolnai Százszor-
szép Óvoda és Bölcsőde munkaterve 
került terítékre, melyről Lipóthné Ho-
rák Valéria intézményvezető beszélt a 

képviselőknek. Elmondta, a gyermek-
létszám folyamatosan emelkedik, a sze-
mélyi állomány viszont csökken, nehéz 
szakképzett munkaerőt találni. Ezzel 
szemben a nevelés színvonala nem 
szenved csorbát, melyhez hozzájárul 
a szülői szervezet és az intézmény jó 
kapcsolata is. Megvalósultak az önkor-
mányzat által finanszírozott beruházá-
sok is mindkét óvodai épületben.

– Ötödik napirendi pontban elfogadta a 
képviselő-testület a következő évi bel-
sőellenőrzési tervet, majd a Helyi Esé-
lyegyenlőségi Program elfogadására 
került sor.

– Napirenden kívül dr. Horváth Klára 
polgármester beszámolt a három ut-
cában zajló csapadékvíz elvezető rend-
szer építésének állapotáról, miszerint 
a kivitelező ígéret tett a határidő be-
tartásáról. Elmondta továbbá, hogy a 
Rózsaerdőről az Ácsi útra kivezető utat 
hamarosan átadhatják a forgalomnak, 
illetve a Víztorony utca murvázása is a 
közeljövőben megtörténik. Beszélt a 
gyermekorvosi rendelő ünnepélyes át-

adásáról, valamint a városi betlehemnél 
megrendezésre kerülő adventi éneklé-
sekről, melyekre advent minden vasár-
napján este öt órára várják az érdeklő-
dőket. Felhívta a figyelmet a december 
6-i Mikulás rendezvényekre, melyeket a 
szabadidőparkban tartanak a délutáni 
óráktól, koncertet ad a Kaláka együt-
tes. Városi karácsonyi ünnepségre idén 
nem kerül sor.

– A népszámlálás kapcsán dr. Bacsárdi 
József jegyző köszönte meg a lakosság 
pozitív hozzáállását, mellyel elősegítet-
ték a számlálóbiztosok munkáját. Végül 
szólt még a hivatal és az intézmények 
év végi közigazgatási szünetéről, illetve 
a kommunális adómentesség lehetősé-
géről, melyeket lapunk hasábjain külön 
hirdetésben megtekinthetnek.

– Zárt ülés keretében tárgyalt a testület 
az önkormányzati dolgozók jutalmazá-
sáról, a bábolnai fürdő beszámolójáról, 
a Bábolna Energiaközösség Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének személyéről, vala-
mint a csapadékvíz elvezetési projekt 
pótmunkáiról.

„Az év tanösvénye” Bábolnán
Dr. Bacsárdi József jegyző a novemberi képviselő-testületi ülésen beszá-

molt arról, hogy Bábolna Városa a Virágos Magyarország 2022 versenyben a 
Szabadidőparkban kialakított Fehérló tanösvényének kialakításával elnyerte 
az „Év tanösvénye” díjat. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Természetvédők Szö-
vetsége ajándékként a díjhoz felajánlotta, hogy a település óvodájában ter-
mészetvédelmi foglalkozást tart, ezzel is hozzájárulva Bábolna zöldítéséhez.
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Őszköszöntő  egy tartalmas nap a szabadban játékos tanulással
A Bábolnai Általános Iskola hagyományaihoz híven szep-

tember 23-án őszköszöntőre invitálta az alsó tagozatosokat 
a szabadidőparkba.

A rendezvényt Nagy Annamária pedagógus reggeli zenés 
tornájával nyitották még az iskolaudvaron, majd rövid sétát 

követően a szabadidőparkban a gyerekek hét állomáson pró-
bálhatták ki magukat, amelyeken ügyességi, illetve szellemi fel-
adványokkal várták őket pedagógusaik. Az első állomáson őszi 
találós kérdésekkel találkoztak korosztályuknak megfelelően. 
A második helyszínen a kezet megmozgató ügyességi feladat 
volt, diót kellett feltekerni. A harmadik állomáson PókIca várta 
a diákokat. Hálójába csengőket akasztott, hogy megnehezítse a 
következő állomás megközelítését. A negyedik állomáson színes 
korongokon keresztül a megfelelő irányban haladva eljutottak 
az őszi gyümölcsökhöz. Az ötödik állomáson eldugott darab-
kákból kellett egy képet kirakni, A hatodikon tréfás feladat várta 
a gyerekeket, egy gumicsizmát kellett minél messzebbre hají-
tani. Az utolsó próbatételen csapatmunkára volt szükség, mert 
egyik törölközőből a másikba kellett egy labdát átdobni.

Bors Erika pedagógus, az alsós munkaközösség vezetője sze-
rint az időjárás szerencsére kedvezett, egy tartalmas napot töl-
töttek el a szabadban, ahol játékosan tanulhattak a kisdiákok. 

A szervezők ezúton is szeretnének köszönetet mondani Bá-
bolna Város Önkormányzatának a területért, valamint a pedagó-
gus kollégáknak a lebonyolításban nyújtott közreműködésért.

Az ’56-os forradalomra emlékeztünk
Az 1956-os forradalomra emlékeztek az egybegyűltek október 21-én az önkormányzat által szervezett ünnepségen 
Bábolna ’56-os emlékművénél. 
Ez alkalommal dr. Veres Zoltán megyei főjegyző beszédét hall-

hatták a résztvevők, aki kiemelte, a 66 évvel ezelőtti események 
nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát megrendítet-
ték. Ezen a napon történt ugyanis, hogy egy kis nemzet felemel-
te fejét és kifejezésre juttatta, hogy nem tűri tovább a diktatúra 
elnyomását.  Azonban a szovjet csapatok november 4-i bevonu-
lása szertefoszlatta egy szabad, erős és független nemzet gon-
dolatait. Habár a szabadságot nem tudta a nemzet kikövetelni, 

a forradalmat leverték, de az erkölcsi győzelem visszavonhatat-
lanul a magyar népé. 

Az ünnepség a Bábolnai Általános Iskola diákjainak előadá-
sával folytatódott. A diákok, Babarczi Helga, Oszicsánszky Ale-
xandra, Rézműves Vanda Noémi és Szabó Anna Dorina közremű-
ködésével a „Lehullott három falevél” című előadást hallhatták a 
megemlékezők. Felkészítő tanáruk Veresné Szkocsek Mária volt. 

Az emlékműnél helyi cégek, pártok, szervezetek helyezték 
el koszorúikat, végül a régi temetőben felállított kopjafánál is 
lerótták tiszteletüket az ünnepi alkalom résztvevői.

Idősek világnapján
Október 1-je az Idősek világnapja. Ez az ünnep 1991-ig nyúlik 

vissza, amikor is az ENSZ megrendezte első idősek világnapi ren-
dezvényét. Bábolnán október 3-án ünnepeltük meg szépkorú 
lakosainkat. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az a generáció, 
mely egykoron felépítette településünket. Idén a Szabadidőköz-
pont adott helyet az ünnepségnek, melyet közösen szervezett 
Bábolna Város Önkorműnyzata és a Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központ. 

Dr Horváth Klára polgármester gondolataiban kiemelte, hogy 
az ünnep nemcsak egy napra szól, hanem az időseket megillető 
tisztelet a mindennapjaink része. Mindennél aktuálisabb, hogy 

megbecsüljük elődeink munkáját, elismerjük eredményeiket, 
hiszen ez az, amire a jelen generációi építkezni tudnak. Az egy-
mást követő nemzedékek egymásra építkezve tudnak haladni, 
ez a gondolat is azt sugallja, hogy becsüljük meg szüleink, nagy-
szüleink munkáját. A mai világ magával hozta, hogy a generá-
ciók jobban összefogjanak. Nem „ő” vagy „én” dimenzió létezik, 
hanem a „mi”, amely felfogás erőt ad a kihívások megoldásában. 
A kiszámíthatatlan jövőben az idősek tapasztalata, tudása segít-
het a fiataloknak, hogy kezelni tudjuk a fiatalabb korosztályra 
váró kihívásokat. 

A polgálmesteri köszöntő után Dominek Anna és Horváth 
Andor „Megáll az idő” című előadásában Zárai Márta és Vámosi 
János dalait hallhatta a közönség. 

Egyetlen egészségünk van, vigyázzunk rá!
Egészséges életmódról általános iskolásoknak 

Novemberben ismét az egészség kapta a főszerepet 
városunk általános iskolájában. Hagyományaikhoz híven 
az alsó tagozatosok számára ismét majd egy egész hetet 
szenteltek az egészséges életmódra való nevelésnek, a 
felső tagozatosok pedig egy izgalmas témanap keretében 
informálódhattak a fontos témáról.
Az általános iskolában kiemelt figyelmet kap az egészség té-

maköre, a gyermekek egészségének megőrzéséhez a főzőkony-
ha is hozzájárul változatos, finom ételeivel. „Minden tanórán fel-
merül, hogy mennyire fontos az egészség az életben, a testi és 
a lelki egyaránt” – hangsúlyozta Bors Erika pedagógus, az alsós 
munkaközösség vezetője. 

 Az alsósoknál a hétfői napon minden osztály egy-egy színes 
plakátot készített, melyen az egészséges életmód fontosságát 
és az ahhoz kapcsolódó ételeket, tennivalókat hangsúlyozták. A 
plakátokat az iskola aulájában ki is állították. Kedden a mozgás 
került előtérbe, az egész tagozat egy játékos sorverseny kere-
tében hódolhatott az egészségmegőrzésben főszerepet játszó 
tevékenységnek. A folytatásban Ábrahám Gyöngyi jóvoltából 
mézkóstolón vehettek részt a gyermekek, ahol a folyékony élet-
elixír jótékony hatásai mellett a különféle mézfajtákról is rész-
letes ismereteket szereztek. A bemutató nagy sikert aratott, az 
ízletes mézeskenyerek rekordgyorsasággal fogytak el a tálcák-
ról. Az utolsó napon Zsömbölygei Erzsébet védőnő látogatott az 
iskolába, akitől az interaktív előadás során a gyermekek minden 
kérdésükre tanulságos válaszokat kaphattak. 

A felső tagozatosok esetében a már meglévő tudásuk bizo-
nyítását tűzték célul a színes, játékos és gondolkodtató prog-

ramokkal, melyek mind-mind az egészség köré épültek. „Azt 
gondolom, hogy az egészséges életmódra és a környezettu-
datosságra való nevelés nem szűkíthető csupán a természettu-
dományos órákra, hanem minden egyes szaktanárnak, minden 
egyes osztályfőnöknek feladata. Egy-egy ilyen nap során mi is 
viszontláthatjuk azt, hogy van-e kézzelfogható eredménye az 
erőfeszítéseinknek” – vallja Veresné Szkocsek Mária pedagógus, 
a felsős programok egyik szervezője. Az izgalmas nap során a 
gyermekekre minden egyes órán más-más feladat várt: először 
ügyességüket és gyorsaságukat tehették próbára, majd egy 
kisfilm megtekintése után tudásukról adhattak számot, végül 
pedig kreativitásukkal nyűgözhették le társaikat. A nap során 
nem a győzelmet tűzték ki célul, feladatok megoldásából az osz-
tályközösségek minden tagja kivette a részét, ezért a nap végén 
mindenkit kedves jutalomban részesítettek.
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Szakmák tengerében Pályaorientációs nap az általános iskolában
 Városunk általános iskolájában évről évre kiemelt figyelmet kap a pályaválasztás időszaka. Az iskola pedagógusai nem 
csupán a ballagó nyolcadikosoknak nyújtanak ebben segítséget, hanem az alsóbb évfolyamok tanulóinak is igyekeznek 
megmutatni az egyes szakmák szépségeit, a dolgozók mindennapjait. Erre remek lehetőséget nyújt a pályaorientációs 
nap, melyet ezúttal november 11-én rendeztek meg. 

A témanap során az alsósok és a felsősök munkaközösségei 
változatos programokkal várták a gyermekeket, melyek során 
különféle szakmák képviselői ismertették hivatásukat. „Az évek 
során azért fontos, hogy minél több szakmával megismerkedje-
nek, hogy a nyolcadik évfolyamot elérve már legyen egy olyan 
kialakult kép, irányvonal, mely a felvételi jelentkezést befolyásol-
ja”- vallják az iskola pedagógusai. 

A városunkban és környékén működő cégek mindig lelkes 
közreműködői a projektnek, a KopiTrans Kft. például minden 
esztendőben lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek a te-
lephelyet meglátogatva élőben is megtekinthessék az ott folyó 
szorgos munkát. A fuvarozással foglalkozó cég működtetése so-
rán többféle szakma is ötvöződik, így a gyermekek a kulisszák 
mögé bepillantva a logisztika és árufuvarozás teljes profilját 
megismerhették és megtekinthették. 

Az izgalmakból nem volt hiány a Bana Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület interaktív és komplex bemutatója során sem, ahol a diákok 
az önkéntes tűzoltóvá válás lehetőségeiről is részletes informá-

ciókat kaptak. Mások segítése és az életmentés került előtérbe a 
Bábolnai Mentőállomás előadásán is, ahol az apróságok a segít-
ségkérésben is jeleskedtek. 

A városunkhoz kötődő agrárrégióból kifolyólag a mezőgaz-
dasággal és állattenyésztéssel foglalkozó szakmák képviselői is 
meghívást kaptak a pályaorientációs napra. „Idén bekapcsolód-
tunk a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében indított 
Agrokultúra Országos Szakmaismereti Programba, melynek 
célja, hogy a magyarországi embereket az agroszakmák felé 
próbáljuk irányítani, hiszen az ország egyik húzóágazata a me-
zőgazdaság” – mondta el Bajcsainé Hajagos Ildikó, a Bábolnai 
Általános Iskola intézményvezetője. A program keretében az 
Abdán működő Fliegl Kft. képviselője egy részletes cégbemu-
tató során vázolta fel a mezőgazdasági végzettségre épülő fel-
sőfokú végzettségeket és elhelyezkedési lehetőségeket. Szintén 
a sokrétű mezőgazdasági szektor egyik ágazatát szemléltette a 
nagyigmándi Agri CS Magyarország Kft-ből begördülő traktor is, 
mely a mezőgazdasági gépkereskedelemmel kapcsolatos tevé-
kenységeket hivatott demonstrálni. Az Aviagen Kft. képviseleté-
ben érkező Adamek Rita színvonalas bemutatójával a baromfi-
tenyésztés és keltetés folyamataiba nyerhettek betekintést a 
gyermekek, akik az interaktív előadás után egy vetélkedőn mér-
ték össze tudásukat az elhangzottakról, majd a cég jóvoltából a 
legügyesebben figyelők jutalomban is részesülhettek. Az állatok 
kapták a főszerepet Szentirmai István állatorvos előadásán is, aki 
az állatgyógyítás szépségeibe avatta be a gyermekeket.  

A nap folyamán már ismerős arcként köszönthették Lázár Já-
nos helyi drónpilótát, aki tartalmas előadással mutatta be külön-
leges, és sok minden más szakmához kapcsolódó drónprogra-
mozási és drónalkalmazási tevékenységét.

A felvételi eljárás a középiskolák bemutatkozásával és sulibör-
zével folytatódik, majd sor kerül a pályaválasztási szülői értekez-
letre is, ahol a felvételihez kapcsolódó teendőket ismertetik a 
szülőkkel. 

Húsz éves városunk lovasiskolája 
„Nem csak nyelvében, hanem ősi hagyományainak megtartásában is él a Nemzet!” 

A jól ismert harsonaszóval vette kezdetét a Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium 
bábolnai fennállásának huszadik évfordulóját köszöntő jubileumi ünnepség október 19-én a Ménesbirtok udvarán. 
 Bábolnán a lovászképzés több évtize-

des múltra tekint vissza, már dr. Burgert 
Róbert idejében is magas szintű szak-
emberképzés öregbítette településünk 
hírnevét. Ekkor azonban az itt kapott 
bizonyítvány hazánkban még nem volt 
elfogadott. Később Kisbéren létesült lo-
vasiskola, majd húsz évvel ezelőtt ismét 
Bábolnán valósulhatott meg a lovász 
szakemberképzés iskolaszintű oktatása.  

Az ünnepi műsor az egykori ménespa-
rancsnok gondolataival vette kezdetét, 
majd minden osztály egy-egy mécses 
meggyújtásával, és koszorúk elhelyezésé-
vel rótta le tiszteletét az iskola névadójá-
nak emléke előtt. Ezután a Kamaraterem-
ben megtartott pódiumbeszélgetés során 
az új diákok is megismerhették az iskola 
legendás pedagógusainak, Horváth Jó-
zsefnek, Rozmán Ferencnek, Bujdosó Zsu-
zsannának és Tuska Pálnak lovas életútját, 
sikereit, valamint a lovasiskolában töltött 
évek élményeit, eseményeit, tapasztalata-
it. Jónás Melinda, az intézmény igazgató-
ja szerint a beszélgetés nagyon motiváló 
erővel bírt a jelenlegi diákok számára, hi-
szen az államilag és nemzetközi szinten is 

elismert, Széchenyi-emlékérmes és olim-
pikon lovasok remek példával szolgálnak 
a következő generáció előtt. A tapasztalt 
szakemberek az iskola működésével és 
jövőjével kapcsolatban is hasznos taná-
csokkal szolgáltak. A  jó hangulatú diskur-
zus során az alma materbe visszalátogató 

régi diákok közösen is felidézhették a régi 
idők emlékeit.

A nap további részében látványos lovas-
bemutatóval készültek, majd ezt követő-
en Földing Péter és Parragh Ákos, egykori 
pettkós tanulók lélegzetelállító mutatvá-
nyokkal tűzdelt lovas kaszkadőrbemuta-
tóval kápráztatták el a közönséget. Végül, 
a közös ebédet követően tombolahúzás-
sal, ölbői kirándulással, lovaskocsizással, 
valamint a Diákönkormányzat által szer-
vezett vetélkedővel zárult a világszinten 
elismert szakembereket képző lovasisko-
la huszadik évfordulóját ünneplő jubileu-
mi nap.  

Töretlen népszerűséggel várja leendő diákjait a lovasiskola
Rekordszámú, az ország minden tájáról érkező, pályaválasztás előtt álló fiatal látogatott városunk lovasiskolájának első, 
november 4-én megrendezett nyílt napjára. Az iskola minden évben több lehetőséget biztosít a lovász szakképzés iránt 
érdeklődőknek az intézmény megismerésére.
A lovasiskola által nyújtott professzionális képzésekre min-

den esztendőben kétszeres a túljelentkezés, Jónás Melinda, a 
Kisalföldi ASZC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző és Kol-
légium igazgatója a magas számú érdeklődő miatt az idei pá-
lyaválasztási időszakban akár háromszoros túljelentkezésre is 

számít. Az intézmény minden tanévben kitűzött, körülbelül 50 
fős létszámkerettel indítja képzéseit, a felvételi elbeszélgetés 
és a fizikai alkalmassági vizsga fontos momentuma a rangsor 
felállításának és a leendő pettkósok kiválasztásának. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a felvételt nyerők gazda-lovász, valamint 
belovagló szakképzéseken, felkészült pedagógusok segítségé-
vel sajátíthatják el a hivatások alapjait. Az iskola tervei szerint a 
jövő tanévben esti rendszerben, felnőttoktatás keretében érett-
ségit adó oktatást is megvalósítana, azonban ennek részletei 
még kiforratlanok.  

A nyílt nap során az érdeklődők minden részletre kiterjedő is-
mertetőt kaptak az intézményről, a szükséges felszerelésekről és 
a kollégiumi elhelyezésről is. Természetesen a lovak sem marad-
hattak ki az ismerkedésből, a megújult lóállomány a jövőben is 
hozzájárul a minőségi, magas szintű képzés megvalósításához. 
Az iskola további nyílt napokat is szervez, melyekre december 
16-án és január 13-án kerül majd sor.



Január
1 V Újév, Fruzsina
2 H Ábel
3 K Benjámin, Genovéva
4 Sz Titusz
5 Cs Simon
6 P Boldizsár
7 Szo Attila, Ramóna
8 V Gyöngyvér
9 H Marcell

10 K Melánia
11 Sz Ágota
12 Cs Ernő
13 P Veronika
14 Szo Bódog
15 V Lóránt
16 H Gusztáv
17 K Antal, Antónia
18 Sz Piroska
19 Cs Márió, Sára
20 P Fábián, Sebestyén
21 Szo Ágnes
22 V Artúr, Vince
23 H Rajmund, Zelma
24 K Timót
25 Sz Pál
26 Cs Paula, Vanda
27 P Angelika
28 Szo Karola, Károly
29 V Adél
30 H Martina, Gerda
31 K Marcella

Február
1 Sz Ignác
2 Cs Aida, Karolina
3 P Balázs
4 Szo Csenge, Ráhel
5 V Ingrid, Ágota
6 H Dorottya, Dóra
7 K Rómeó, Tódor
8 Sz Aranka
9 Cs Abigél, Alex

10 P Elvira
11 Szo Bertold, Marietta
12 V Lídia, Lívia
13 H Ella, Linda
14 K Bálint, Valentin
15 Sz Georgina, Kolos
16 Cs Julianna, Lilla
17 P Donát
18 Szo Bernadett
19 V Zsuzsanna
20 H Aladár, Álmos
21 K Eleonóra
22 Sz Gerzson
23 Cs Alfréd
24 P Mátyás
25 Szo Géza
26 V Edina
27 H Bátor, Ákos
28 K Elemér

Március
1 Sz Albin
2 Cs Lujza
3 P Kornélia
4 Szo Kázmér
5 V Adorján, Adrián
6 H Inez, Leonóra
7 K Tamás
8 Sz Zoltán
9 Cs Fanni, Franciska

10 P Ildikó
11 Szo Szilárd   TERMELŐI PIAC
12 V Gergely
13 H Ajtony, Krisztián
14 K Matild
15 Sz Nemzeti ünnep, Kristóf
16 Cs Henrietta
17 P Gertrúd, Patrik
18 Szo Ede, Sándor
19 V Bánk, József
20 H Klaudia
21 K Benedek
22 Sz Beáta, Izolda
23 Cs Emőke
24 P Gábor, Karina
25 Szo Irisz, Irén
26 V Emánuel
27 H Hajnalka
28 K Gedeon, Johanna
29 Sz Aguszta, Auguszta
30 Cs Zalán
31 P Árpád

Április
1 Szo Hugó
2 V Áron
3 H Buda, Richárd
4 K Izidor
5 Sz Vince
6 Cs Bíborka,Vilmos
7 P Nagypéntek, Herman
8 Szo Dénes   TERMELŐI PIAC
9 V Húsvét, Erhard

10 H Húsvét, Zsolt
11 K Leó, Szaniszló
12 Sz Gyula
13 Cs Ida
14 P Tibor
15 Szo Anasztázia, Tas
16 V Csongor
17 H Rudolf
18 K Andrea, Ilma
19 Sz Emma
20 Cs Tivadar
21 P Konrád
22 Szo Csilla, Noémi
23 V Béla
24 H György
25 K Márk
26 Sz Ervin
27 Cs Zita
28 P Valéria
29 Szo Péter
30 V Katalin, Kitti

Május
1 H Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
2 K Zsigmond
3 Sz Irma, Tímea
4 Cs Flórián, Mónika
5 P Györgyi
6 Szo Frida, Ivett
7 V Gizella
8 H Mihály
9 K Gergely

10 Sz Pálma, Ármin
11 Cs Ferenc
12 P Pongrác
13 Szo Imola, Szervác   TERMELŐI PIAC
14 V Bonifác
15 H Szonja, Zsófia
16 K Botond, Mózes
17 Sz Paszkál
18 Cs Alexandra, Erik
19 P Ivó, Milán
20 Szo Bernát, Felícia
21 V Konstantin
22 H Júlia, Rita
23 K Dezső
24 Sz Eliza, Eszter
25 Cs Orbán
26 P Evelin, Fülöp
27 Szo Hella
28 V Pünkösd, Csanád, Emil
29 H Pünkösd, Magdolna
30 K Janka, Zsanett
31 Sz Angéla, Petronella

Június
1 Cs Tünde
2 P Anita, Kármen
3 Szo Klotild
4 V Bulcsú
5 H Fatime
6 K Cintia, Norbert
7 Sz Róbert
8 Cs Medárd
9 P Félix

10 Szo Gréta, Margit   TERMELŐI PIAC
11 V Barnabás
12 H Villő
13 K Anett, Antal
14 Sz Vazul
15 Cs Jolán, Vid
16 P Jusztin
17 Szo Alida, Laura
18 V Arnold, Levente
19 H Gyárfás
20 K Rafael
21 Sz Alajos, Leila
22 Cs Paulina
23 P Zoltán
24 Szo Iván
25 V Vilmos
26 H János, Pál
27 K László
28 Sz Irén, Levente
29 Cs Péter, Pál
30 P Pál

Október
1 V Malvin
2 H Petra
3 K Helga
4 Sz Ferenc
5 Cs Aurél
6 P Brúnó, Renáta
7 Szo Amália
8 V Koppány
9 H Dénes

10 K Gedeon
11 Sz Brigitta
12 Cs Miksa
13 P Ede, Kálmán
14 Szo Helén   TERMELŐI PIAC
15 V Teréz
16 H Gál
17 K Hedvig
18 Sz Lukács
19 Cs Nándor
20 P Vendel
21 Szo Orsolya
22 V Előd
23 H Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 K Salamon
25 Sz Bianka, Blanka
26 Cs Dömötör
27 P Szabina
28 Szo Simon, Szimonetta
29 V Nárcisz
30 H Alfonz
31 K Farkas

November
1 Sz Mindenszentek, Marianna
2 Cs Achilles
3 P Győző
4 Szo Károly
5 V Imre
6 H Lénárd
7 K Rezső
8 Sz Zsombor
9 Cs Tivadar

10 P Réka
11 Szo Márton   TERMELŐI PIAC
12 V Jónás, Renátó
13 H Szilvia
14 K Aliz
15 Sz Albert, Lipót
16 Cs Ödön
17 P Gergő, Hortenzia
18 Szo Jenő
19 V Erzsébet
20 H Jolán
21 K Olivér
22 Sz Cecília
23 Cs Kelemen, Klementina
24 P Emma
25 Szo Katalin
26 V Virág
27 H Virgil
28 K Stefánia
29 Sz Taksony
30 Cs Andor, András

December
1 P Elza
2 Szo Melinda, Vivien
3 V Ferenc, Olívia
4 H Barbara, Borbála
5 K Vilma
6 Sz Miklós
7 Cs Ambrus
8 P Mária
9 Szo Natália   TERMELŐI PIAC

10 V Judit
11 H Árpád
12 K Gabriella
13 Sz Luca, Otília
14 Cs Szilárda
15 P Valér
16 Szo Aletta, Etelka
17 V Lázár, Olimpia
18 H Auguszta
19 K Viola
20 Sz Teofil
21 Cs Tamás
22 P Zénó, Anikó
23 Szo Viktória
24 V Ádám, Éva
25 H Karácsony, Eugénia
26 K Karácsony, István
27 Sz János
28 Cs Kamilla
29 P Tamara, Tamás
30 Szo Dávid
31 V Szilveszter

Július
1 Szo Annamária, Tihamér
2 V Ottó
3 H Kornél, Soma
4 K Ulrik
5 Sz Emese, Sarolta
6 Cs Csaba
7 P Apollónia
8 Szo Ellák   TERMELŐI PIAC
9 V Lukrécia

10 H Amália
11 K Lili, Nóra
12 Sz Dalma, Izabella
13 Cs Jenő
14 P Stella, Örs
15 Szo Henrik, Roland
16 V Valter
17 H Elek, Endre
18 K Frigyes, Kamill
19 Sz Emília
20 Cs Illés
21 P Daniella, Dániel
22 Szo Magdolna
23 V Lenke
24 H Kincső, Kinga
25 K Jakab, Kristóf
26 Sz Anikó, Anna
27 Cs Liliána, Olga
28 P Szabolcs
29 Szo Flóra, Márta
30 V Judit, Xénia
31 H Oszkár

Augusztus
1 K Boglárka
2 Sz Lehel
3 Cs Hermina
4 P Dominika, Domonkos
5 Szo Krisztina
6 V Berta, Bettina
7 H Ibolya
8 K László
9 Sz Emőd

10 Cs Lőrinc
11 P Tiborc, Zsuzsanna
12 Szo Klára   TERMELŐI PIAC
13 V Ipoly
14 H Marcell
15 K Mária
16 Sz Ábrahám
17 Cs Jácint
18 P Ilona
19 Szo Huba
20 V Nemzeti ünnep, István
21 H Hajna, Sámuel
22 K Menyhért, Mirjam
23 Sz Bence
24 Cs Bertalan
25 P Lajos, Patrícia
26 Szo Izsó
27 V Gáspár
28 H Ágoston
29 K Beatrix, Erna
30 Sz Rózsa
31 Cs Bella, Erika

Szeptember
1 P Egon, Egyed
2 Szo Dorina,Rebeka
3 V Hilda
4 H Rozália
5 K Lőrinc, Viktor
6 Sz Zakariás
7 Cs Regina
8 P Adrienn, Mária
9 Szo Ádám   TERMELŐI PIAC

10 V Hunor, Nikolett
11 H Teodóra
12 K Mária
13 Sz Kornél
14 Cs Roxána, Szeréna
15 P Enikő, Melitta
16 Szo Edit
17 V Zsófia
18 H Diána
19 K Vilhelmina
20 Sz Friderika
21 Cs Mirella, Máté
22 P Móric
23 Szo Tekla
24 V Gellért, Mercédesz
25 H Eufrozina, Kende
26 K Jusztina
27 Sz Adalbert
28 Cs Vencel
29 P Mihály
30 Szo Jeromos

20232023  BÁBOLNABÁBOLNA
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Puha fényű lámpások kísérték útjukat
Ismét ünnepi lámpások végeláthatatlan sora lepte el városunk utcáit a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde  
Márton-napi ünnepségén. 
Az óvodában minden esztendőben több projekt keretében 

emlékeznek meg a jeles napokról, ünnepekről. A Márton-nap-
hoz kötődő népszokásokat, hagyományokat is rendszeresen 
felelevenítik, a jeles naphoz kapcsolódó dalokat, mondókákat 
tanulnak. Az elmúlt két évben a járványügyi intézkedések nem 
tették lehetővé a szülőkkel közös lámpás felvonulást, ezúttal 
azonban semmi nem állhatott a lelkes apróságok és szüleik útjá-
ba, akik jóvoltából egy nagy sikert arató ünnepi kézműves vásár 
is létrejöhetett. A számtalan, saját kezűleg készített asztali- és 
ajtódísz, libás, tökös, avagy karácsonyi dísz és a finom házi süte-
mények eladásából befolyt összeg az óvodát gazdagítja, azon-
ban ennek pontos felhasználásáról még nem döntöttek. 

A vásár után szorgos munka kezdődött, az apróságok és szü-
leik közösen készítették el a Szent Márton emlékét őrző, és a jó 
cselekedeteket szimbolizáló fény eljuttatását szolgáló lámpáso-
kat. Sötétedés után a Szabadidőpark felé vették az irányt, ahol a 
Csónakházban már várták őket az ilyenkor elengedhetetlen zsí-
ros kenyérrel és forró teával. A Szabadidőpark népszerű célpont-

ja lett az óvodának, szülők és gyermekek is egyaránt jól érezhe-
tik magukat a jó hangulatú, sokféle kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtó helyszínen. A rendezvény az előzőekhez hasonlóan nagy 
sikert aratott, a szeretet lángját vivő lámpások fénye szikrázó 
csillagként ragyogta be városunk utcáit.

Rotyogó kondérok Kulináris élvezetek az I. Bábolnai Főzőversenyen
Pörögtek a fakanalak szeptember 17-én a Szabadidőparkban, ahol a Bábolnai Hölgyek Egylete szervezésében sor 
kerülhetett az I. Bábolnai Fakanálforgató Főzőversenyre. 
A Hölgyegylet már több nagy sikerű családi és gyermek ren-

dezvényt is lebonyolított, a főzőversenyre is a tőlük megszokott 
szorgalommal, valamint sztárvendégek meghívásával is készül-
tek. Lelkesedésük városunk céges csapatait, baráti társaságait is 
mozgósította, a nagyszabású közösségi rendezvényre számos 
nevezés érkezett, a borongós időjárás ellenére 12 bográcsban 
rotyogtak a jobbnál jobb finomságok. 

Lőrik-Markovics Kitti elnök lapunknak elmondta, hogy a Sza-
badidőpark kitűnő helyszínéül szolgált a rendezvénynek, hiszen 
a kijelölt tűzrakóhelyek és a nagy, füves terület többféle elkészí-
tési módra is lehetőséget biztosított. A fogások elengedhetetlen 
hozzávalójaként csupán a bort nevezték meg, a kreatív csapatok 
pedig különlegesebbnél különlegesebb finomságokkal nyűgöz-
ték le a Tóth Róbert és Liszkai László helyi szakácsokból, valamint 
Gáspár Bea Konyhafőnök VIP győztesből álló, nagy szakértelem-
mel rendelkező zsűrit. Bea elmondása szerint csupán az esküvője 

után csöppent bele a háziasszony szerepbe, kezdetben a főzésért 
sem rajongott, azonban rutin kialakulása és a főzéshez kapcsoló-
dó pozitív sikerélmények mind-mind arra ösztönözték, hogy job-
ban elmélyedjen a gasztronómia világában. „Megtaláltam azt a 
dolgot, amit addig kerestem, és amiben tényleg önmagam lehe-
tek… Mindig képzem magam, tanfolyamokra járok, vagy tippe-
ket és trükköket kérek az ismerős szakácsoktól.” – mesélt a főzés-
hez kapcsolódó viszonyáról. Lelkesedése eredményhez vezetett, 
egy főzőshow győzteseként immár négy szakácskönyvvel a háta 
mögött igazi profiként kóstolta a készülő ételeket, és szakavatott 
tanácsokkal látta el a versenyzőket. Főztjéért a férje, Gáspár Győ-
ző is rajong, aki városunkba is elkísérte. 

 A készülő kakas-, marha-, vagy szarvaspörkölt, a juhtúrós sztra-
pacska, avagy a tarjaragu ínycsiklandó illata számos érdeklődőt 
csalt a helyszínre, ahol izgalmas kiegészítő programokkal, darts 
focival és Lorán Barnabás Trabarna jóvoltából stand-up comedy 
műsorral várták a nagyérdeműt. 

A változatos alapanyagú és ízvilágú ételekből komoly gon-
dolkodás után született meg a három nyertes.  „Azt vártuk, hogy 
jöjjön vissza az a füstös íz, melyet csak a szabad tűzön történő 
főzéssel lehet elérni. Három ételre is tíz pontot adtam” - jellemez-
te Bea a zsűri elvárásait. Végül harmadik helyezettként Horváth 
Sándorné vezetésével a Kopi Trans, másodikként, Berkesné Szűcs 
Ágnes vezetésével a Bajos csajok csapatát köszönthették, az I. 
Bábolnai Fakanálforgató Főzőverseny győzteseként pedig a Hor-
váth László vezette Pocakos Páros csapata állhatott a képzelet-
beli dobogóra. 

A nap zárásaként Lorán Barnabás, a népszerű humorista saját 
életéből merített szórakoztató, olykor keserédes történetei méltó 
befejezéséül szolgáltak a nagy sikerre szert tevő rendezvénynek.

Fontos célért gyűltek össze, ám a szórakozás sem maradt el
Október 8-án a napsütés mellett két esemény is városunk Szabadidőparkjába csalogatta a lakókat, ahol a Green Csónakház 
Bisztró és Rendezvényház egy sörfesztiválnak, valamint a Szurkolók az Állatokért Gerecse és Környéke Alapítvánnyal közös 
szervezésben jótékonysági családi napnak adott otthont.  
Schermann Roland, az alapítvány kurátora lapunknak el-

mondta, hogy a Szurkolók az állatkínzás ellen elnevezésű moz-
galom öt évvel ezelőtt, egy tragikus sorsú négylábú halálának 
apropóján alakult meg. Az állatkínzás ellen és a felelős állattar-
tásért küzdő csapat később országos szintűvé nőtte ki magát, 
mintegy 10-12 alcsoportja működik. Céljuk a figyelemfelhívás, 
az állatvédelemre vonatkozó jogszabályok mindenki számára 
érthető megismertetése, és a felelős állattartás megtanítása, be-
tartatása és ellenőrzése. A Komárom-Esztergom megyei alcso-

port a megye számos pontján jelenlévő tagok mellett bábolnai 
taggal is büszkélkedhet, bejelentés esetén gyorsan, hatékonyan, 
a legnagyobb körültekintéssel tudnak cselekedni. A civil önkén-
tesek tevékenységük során szükség esetén állatorvosokkal és a 
rendőrséggel is kapcsolatba lépnek. Az állatvédelmi nap során 
izgalmas kutyabemutatóval, a gyermekek számára a felelős ál-
lattartásról szóló előadással és kézműves vásárral várták a részt-
vevőket, majd a helyi Dancing Queens és a Tiamo Moderntánc 
Egyesület látványos koreográfiái mellett az állatvédelem elköte-
lezett híveként fellépő meglepetés sztárvendég, Essem színesí-
tette a repertoárt. 

A programokon résztvevők a Csónakházban a Mini Sörfeszti-
vál keretein belül különleges bajor sörkülönlegességekkel csilla-
píthatták szomjukat, a versenyző kedvűeket pedig úgynevezett 
sörpong és sörtartó versenyekkel várták. Az igazi Oktoberfest 
hangulat átéléséhez a sváb zene, valamint a hamisítatlan bajor 
ételek, a sült csülök, a bajor perec, és a kolbász is hozzájárultak. 
„A jótékonysági eseményekből és a sörfesztiválból is hagyo-
mányt szeretnénk teremteni, minden évben szeretnénk valaki 
mellé állni” – árulta el a jövőre vonatkozó terveiket Szalai Éva 
üzemeltető. 

A rendezvények sora a hideg idő beálltával sem ért véget, a 
közeljövőben Mikulás napjára és az adventre hangolódó esemé-
nyekkel, a jövőben pedig az aktuális ünnepekhez és jeles napok-
hoz kapcsolódóan várják majd a tartalmas kikapcsolódásra és 
minőségi gasztroélményekre vágyókat.  

Festőklub - az alkotni vágyók műhelye
2022. októberében festőklub indult Bábolnán. A klub szervezője Józsy Judit, szakmai irányítója pedig Bognár Balázs szőnyi 
származású művésztanár. 

Az első alkalommal egyfajta technikai megbeszélést tartottak 
a résztvevők és szervezők. Meghatározták a tematikát, a klub 
céljait, illetve a tanulandó technikákat és módszereket. Erre az 

alkalomra mindenki magával hozta a saját alkotásait, hogy be-
mutatkozhasson, illetve, hogy oktatójuk szakmai szemmel is fel 
tudja mérni, ki hol tart az alkotásban. A novemberi alkalommal 
már ceruzát is ragadtak a résztvevők, ahol is egy csendélet meg-
rajzolása volt a feladat. Az alaptechnikák, trükkök és fortélyok 
elsajátítása után a cél a színes technikák lesznek.

Bognár Balázs neve már nem ismeretlen a bábolnai lakosok-
nak, a helyi fotóklubot is ő mentorálta a 2022-es évben, illetve 
a II. Művészi esten, júniusban megismerkedhettek a művészta-
nár énjével is a lakosok. A tanár úr elárulta, mindig is álma volt, 
hogy egy felnőtt csoportot vezethessen, így nagyon megörült a 
felkérésnek.

Józsy Judit nem titkolt szándéka, hogy a későbbiekben kiállí-
tást szervezzen a munkákból a Helytörténeti Gyűjteményben, és 
egy művészi hidat szeretne kiépíteni a Piliscsabai Festőklubbal. 
Elmondása szerint a másfajta környezet, a tapasztaltabb festők 
tudása, a velük való tapasztalatcsere nagyon inspirálólag hathat 
majd az alkotókra. 

2022-ben még egy alkalommal fognak találkozni a klubtagok, 
ahol a csendéletek kerülnek befejezésre. 
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„Egyetlen ember sem elveszett ember!”
Beszélgetés Sebestyén Katalin református lelkésszel

Februárban új lelkipásztort köszönthetett a helyi Református Egyházközség 
Sebestyén Katalin lelkész személyében, aki Bábolna mellett Banán is ellátja 
feladatát. 
Katalin Somogy megyében kezdte pá-

lyáját, majd az elmúlt években a Tatai Egy-
házmegyében és Budapesten is teljesített 
lelkipásztori szolgálatot. Településünkre 
elmondása szerint a kihívás vonzotta, 
hiszen a nehéz helyzetekből szeret épít-
kezni. Érkezésekor a közösség megfigye-
lésével kezdte meg munkáját, a hívők 
empatikus és emberközpontú személyi-
ségként ismerhették meg. Munkája mel-
lett a kertészkedésnek szenteli figyelmét, 
mely fontos szerepet tölt be az életében. 
„A kert az olyan, mint az élet. Abban nö-
vekszik valami, amit belevetünk” – vallja. 

Katalin kamaszkorában fordult Isten 
felé. Saját bevallása szerint nem feltétle-
nül családi indíttatás vezérelte, azonban 
a nagymamája nagy szerepet játszott eb-
ben. „Az anyai nagyanyám nagyon sokat 
adott nekem az Élet természetes megé-
léséből, melynek része az Istennel való 
kapcsolat. Ő így is élt, jóban volt a Föld-
del, az emberekkel, állatokkal, levegővel, 
éggel” – árulta el. Úgy gondolja, a saját 

hitbeli útját mindenkinek magának kell 
megtalálnia. Hálás, hogy ő megtalálta 
ezt az utat kamaszkorában, és a teológia 
szakon folytathatta tanulmányait. Katalin 
a párválasztást és a családalapítást is hite 
szellemében élte meg, férjével az egye-
temi tanulmányai alatt ismerkedett meg, 
majd négy közös gyermekük született. 
Férje sajnos már nincs vele, az Örök élet-
ben éli tovább az életét, gyermekei pedig 
Budapesten élnek, rendszeresen tartják a 
kapcsolatot.

Katalin az általános iskolai hittanokta-
tásban is aktív szerepet vállal, emellett 
pedig, ha lehetőséget lát rá, a települések 
kulturális életébe is szívesen bekapcso-
lódna. Elmondása szerint mindig vannak 
ötletei, azonban nem szeretné ezeket rá-
erőltetni a közösségre. Véleménye szerint 
lelkészként azért is van ott, ahol, hogy egy 
pluszt adjon egy emberi közösség életé-
hez. „Amiben jelen tudok lenni a magam 
értékeivel, hitével, önazonosságával, és 
ami emeli a közösséget, abban szívesen 

vagyok jelen… Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a kultúra és a hit gyökerei mélyre ha-
toljanak és magasra emeljenek bennün-
ket” – jellemezte erre vonatkozó terveit. A 
gyermekeknek tartott hittanórák mellett 
tervezi, hogy a szülőket is meghívja fel-
nőtt bibliaismereti beszélgetésekre, mely-
re szeretettel várja a református hívőket és 
a hit iránt érdeklődőket.

SZENTMISÉK RENDJE  
a Bábolnai Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
2022. december hónapban
December 11-én vasárnap  9:30 órakor  szentmise 
Advent 3. vasárnapja

December 18-án vasárnap  9:30 órakor  szentmise 
Advent 4. vasárnapja.  17 órakor városi betlehem megáldása

December 24-én szombaton  22:15 órakor  karácsonyi énekek,  
 22:30 órakor  szentmise 
Szenteste, Jézus születése.

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

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

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

2022. január 1-jén vasárnap  9:30 órakor  szentmise 
Karácsony utáni 2. vasárnap

2022. január 8-án vasárnap  9:30 órakor  szentmise 
Urunk megkeresztelkedése

Áldott, békés  ünnepeket kívánunk 
minden bábolnai lakosnak!

A szentmisét celebrálja Milus Ferenc plébános (70/550-9261). 
Sekrestyés Gergely Lajosné (20/512-3560).

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK 
a bábolnai protestáns templomban

MINDEN VASÁRNAP  
10.30 ÓRAKOR
Igét hirdet Sebestyén Katalin lelkész 
(Tel.: 30/632-46-06)

Gondnok: Farkas Károlyné  
(Tel.: 70/236-3806; 34/368-615)

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

Halottainkra emlékeztünk
Sokan látogattak el október utolsó és november első napjai-

ban a bábolnai temetőkbe, ahol gyertyák fénye árasztotta el a 
sírokat. November 2-án, halottak napján Milus Ferenc katolikus 
plébános mondott imát a temetőkben az elhunytak lelki üdvé-
ért. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek, hogy 
imával, vezekléssel, esetleg szentmisével tehetnek valamit meg-
halt szeretteikért. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az 
elhunyt szerettek emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hie-
delem szerint ennek az a célja, hogy a "véletlenül kiszabadult 
lelkek" visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugtalanít-
sák az élőket. A sírokat is azért kell megszépíteni ilyenkor, hogy 
a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben.

Az ezt megelőző nap, november 1-je mindenszentek ünnepe. 
A katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a 
protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. Általá-
nos szokás, hogy mindenszentek napján a temetőkben rendbe 
teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a 
halottak üdvéért. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi.

ÉV VÉGI NYITVA TARTÁSI REND 
a hivatalban és intézményeiben

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,  
hogy a BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN,  

a BÁBOLNAI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN,  
a FŐZŐKONYHA ÉS DIÁKÉTTEREMBEN,  

a BÁBOLNAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN  
és a VÁROSI KÖNYVTÁRBAN  

az idei év utolsó munkanapja december 21., szerda.

A hivatal és intézményei 
2022. december 22-től 2023. január 8-ig zárva tartanak.

Első munkanap: 2023. január 9., hétfő.

Ezen időszak alatt  
– kivéve december 30-án 8.00 és 12.00 között –  

a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban kizárólag a 
halálesettel kapcsolatos, halaszthatatlan ügyek  

intézésére kerül sor.  
Ügyeleti telefonszám: 20/284-84-48

Kérjük, hivatalos ügyeik intézésekor ezeket az időpontokat 
vegyék figyelembe. Köszönjük együttműködésüket!

dr. Bacsárdi József s.k. jegyző
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Gyönyörűség az erdő közepén...
Idei utolsó túránkra szombaton került sor, ami-

kor is nem éppen bizalomkeltő – igazi őszi – idő-
ben kászálódtunk fel reggel a Tempo Tours ké-
nyelmes, újszerű buszára. Útközben kiegészülve 
végül 47 fővel indultunk Lábatlan felé. Tulajdon-
képpen a múlt havi kirándulásunk helyszínének, 
a Gerecse hegységének a másik oldalát a Pisznice 

Kanyont terveztük felkeresni. Nagy-nagy szerencsénkre végül is töké-
letes kiránduló idő kerekedett: felszálló köd, minimális, apró szemű 
(pirinckáló) eső és a felhők fölött küszködő nap sejlése múlta felül vá-
rakozásunkat.

Lábatlanra érkezve – szerencsénkre – sokáig busszal kapaszkodtunk 
fel a meredek utcákon, amíg el nem értük a köves külterületet. Ettől 
kezdve aztán már hosszan elnyúló, beszélgetős nevetgélős – olykor 
bizony „lihegős”- csoporttá alakulva ballagtunk dombra fel s dombról 
le. Utunk jobbára fiatal tölgyes között, jól járható, avar borította, széles 
erdei ösvényeken vezetett. Olykor-olykor azért (a laposabb részeken) 
vízösszefolyások agyagos sarát kerülgettük – cipőinket tekintve bizony 
nem sok sikerrel! Haladás közben szomorúan hallgattuk a távolból 
szűrődő láncfűrészek tompa sivítását, illetve láttuk az erdő egészén a 
vágás nyomokat és a nagy rakatokba halmozott tüzelőanyagot. Köz-
vetlenül is szembesültünk a már hónapok óta tudott (szerintem téves 
és káros) kormányzati erdőirtás sajnálatos nyomaival! Erdei utunkat 
nem egyszer löszös oldalfalú bevágásban folytattuk – bizony, bizony 
sok esetben eléggé lihegtető emelkedő részekkel tarkítva. Az egyik 
ilyen emelkedő után kényelmesen vízszintessé vált úton nyertük vissza 
normális ütemű légzésünket, mikor is a csapat kb. 20 fős csoportokat 
alkotva a mit sem sejtető erdő kellős közepén találkozott a csodával: a 
megbújó Pisznice Kanyon gyönyörű, döntően vöröses színű, több eme-
let magas – néhol összeszűkülő földtörténeti geológiai képződményé-
vel.  A bányáiról és barlangjairól ismert mészkőhegységben Gerecse 
egyik fokozottan védett területe ez a szakasz. A döntően vöröses színű, 
változó agyagtartalmú karbonátos rétegsorok, melynek kőzeteit nem 
teljesen helyesen „vörös márványnak” is nevezik. A vasoxid-tartalom 
miatt vöröses színű, kemény, tömött szövetű mészkő első ránézésre 
valóban a márványhoz hasonlít (főleg felcsiszolva). A dekoratív vörös 
mészköveket már a rómaiak is fejtették az akkor Pannóniának nevezett 
tartományukból. Később a magyar középkori egyházi és világi építé-
szetünk is szívesen használta. Ebből épült pl. Hunyadi Mátyás visegrádi 
kútja, az esztergomi Bakócz-kápolna. A történelmi bányák nagyrészt 
már a feledés homályába merültek, de a szigorúan védett Pisznicén 
(csak engedéllyel ugyan) még látogatható. Mindemellett az, hogy ép-
pen novemberben terveztük a kanyon felkeresését (meg hogy kisebb 
csoportokra oszlottunk) tulajdonképpen az itt áttelelő megöregedett 
kerecsensólymok (turulok) miatt történt: a turulok a kiterjedt rónasá-
gokról a mezőgazdaság gépesítése miatt nyugodtabb, sziklás bércekre 
költöztek, majd étrendjük (pl. a pockok) ritkulása miatt ősszel (a na-
gyon öreg sólyompárok kivételével) délebbre költöznek. Kellőképpen 
kicsodálkozva magunkat innen folytattuk leereszkedésünket egészen 
Vadács pusztáig. A gyönyörű környezetben, rendben tartott Kiskastély, 
gazdasági épületek, tető alatti nagy grillező körül emberrel ugyan nem 
találkoztunk, de egy hatalmas, szelíd (öreg?) vaddisznó köszönve röfö-
gött a kerítés mögött! 

A befutó autóbuszba sáros cipellőink (Baranyai Pityu éber figyelme 
mellett!) letakarítása után beszállva és a 13 km fáradtsága miatt  jóle-
sően elnyúlva indultunk hazairányba . Természetesen, útba ejtettük a 
„Jánoska” cukit is , ahol ki-ki kedvére töltekezett -  majd rendben ha-
zaértünk !

Újólag hívom fel a figyelmet a december 9.-i „Bástya” - béli évzáró 
rendezvényünkre, ahol oldott hangulatban, jókat beszélgetve, fo-
gyasztás közben ismerhetjük meg a Mérföldkő Csoport 2023.évi - nap-
ra és helyszínre pontosított - túratervét! Jelezd részvételi/fogyasztási 
szándékodat.

 Katona László

Díjugratás
ismét Bábolnán a megyei döntő

Ismét Bábolnán, a Ménesbirtok lovascentrumában rendezte 
a Komárom-Esztergom megyei Lovassportért Egyesület a me-
gyei díjugrató döntőt szeptember 16-a és 18-a között. A ver-
senysorozaton – mely egyben országos megmérettetés is volt 
– 75 egyesület 185 lovasa állt starthoz.

Több, mint egy tucatnyian vettek részt a 125 centiméteres 
nyitott versenyszámban, ami egyben a felnőtt döntő is volt. 
Hét páros lovagolt a bajnoki címért, akik közül Lukács Zsófia 
és a bábolnai születésű Kiss Dominika mérte össze tudását az 
összevetésben. A rövidített pályán Dominika nem hibázott, így 
ő lett a 2022-es felnőtt Komárom-Esztergom megyei bajnok 
A friss csapatbajnok, Lukács Zsófia ezúttal a dobogó második 
fokára állhatott fel. A harmadik helyért szintén két lovashölgy 
vetett  össze,  a  bronzérem  Nyergesújfalura  került  Holdampf 
Renáta jóvoltából, a dobogóról épphogy lemaradva, Bagyánsz-
ki Gabriella a 4. helyet szerezte meg, mögötte Szentirmai Péter 
és Mátyás Edina Daniella végzett.

A verseny idején a megye lovaséletének szolgálatáért és 
kiváló eredményeiért a Komárom-Esztergom megyei Lo-
vassportért egyesület kitüntetésben részesítette Biczó Atillát, 
az ízig-vérig lovasszakembert.

Forrás: Komárom-Esztergom megyei Lovassportért Egyesület

50 éve olimpikon volt Horváth József a müncheni olimpián
50 évvel ezelőtt, augusztus 26-tól 

szeptember 11-ig zajlottak a müncheni 
olimpiai játékok sporteseményei. A vé-
res terrorcselekményéről elhíresült ren-
dezvényen 20 sportágban 232 magyar 
sportoló versenyzett, hazánk az érem-
táblázat 8. helyén végzett. Talán kevesen 
tudják, de volt bábolnai illetőségű spor-
toló a müncheni világjátékokon, mégpe-
dig military szakágban. Horváth József 
ma Bábolnán él, akkor kiskunhalasi szí-
nekben lett válogatott.

Megkértük, idézze fel velünk olimpiai él-
ményeit, illetve bábolnaiként miként lett 
válogatott sportoló, hogyan alakult lovas 
pályafutása.

– Bábolnán kezdtem lovagolni, amit aztán 
versenyszerűen is űztem, mikor is bevonul-
tam katonának Sopronba határőrnek – em-
lékszik vissza a múltra az egykori sportoló. A 
lovas sportolókat értelemszerűen átirányí-
tották Kiskunhalasra, ahol a Határőr Dózsa 
csapatába kerültem. 1967-ben már junior 
bajnok voltam, 1968-ban pedig junior csa-
patbajnokságot nyertünk díjugratásban. 
Egy évvel később kezdtem el a militaryt, ami 
az egyesület profiljává vált. 

Alkatának, szorgalmának és tehetségé-
nek köszönhetően az 1970-es évek elejére 

már a válogatott keret tagja lett, és részt 
vehetett Lengyelországban az olimpiai vá-
logatón, majd odahaza, Kiskunhalason is 
kiharcolta az olimpiai részvételt. Akkoriban 
még más típusú rendszerben bonyolították 
a military versenyeket, a mainál sokkal ke-
ményebb megpróbáltatásnak volt kitéve ló 
és lovas egyaránt. A túl sűrű versenyeztetés 
sajnos nem tett jót a lovaknak, így az olim-
piára nem regenerálódtak, ami aztán vissza-
köszönt az eredményekben.

– Életem legszebb napjai voltak, a leg-
nagyobb díj, amit elértem – mondta Hor-
váth József a müncheni olimpián töltött 
időről. Kényelmes, minden igényt kielégítő 

lakásokban laktunk, szabadidőnkben más 
országok sportolóival ismerkedtünk, jel-
vényeket, ajándéktárgyakat cserélgettünk, 
még a városban is sétálgathattunk.

A szeptember 5-i véres terrorcselekmény 
helyszínétől távolabb laktak, ezért csak reg-
gel értesültek az izraeli sportolókat ért tá-
madásról. A military versenyek addigra már 
lezajlottak, ezért őket nem befolyásolták az 
események. 

A magyar military válogatott számára 
nem a legjobb eredményt hozta a három 
versenynap – éppen az imént említett hely-
telen vezetői döntések miatt, miszerint lo-
vaik nem voltak kipihent állapotban. Ennek 
ellenére Józsi bácsi kitűnően kezdte a sze-
replést.

– A díjlovaglás első napján a 12. helyen 
végeztem, végül ebben a versenyszámban 
72 induló közül 26. lettem. A terepverseny 
„steeplechase” nevű 1100 méteres távján 
még egész jól mentünk, sőt, még a cross 
26. akadályáig, is minden sikerült, de ezután 
már a korábban említett fáradtság a ló min-
den erejét felemésztette, már-már ügetni 
sem akart. Láttam, hogy nem bírja, ezért fel-
adtam a versenyt, a közönség megtapsolta 
döntésemet.

Lövészverseny fémjelzi munkásságát Józsy Géza emlékére 

 Egy évvel ezelőtt örömmel adtuk hírül, hogy a bábolnai Józsy 
Géza öt évtizedes tevékenységét arany jelvénnyel ismerte el a Ma-
gyar Sportlövők Szövetsége. Géza sajnos fél évvel később elhunyt, 
az október 22-én, az Ácsi Lőtéren megtartott I. Józsy Géza Emlék-
verseny méltó módon tisztelgett emléke előtt. 

„Géza bácsi személyében egy olyan embert veszítettünk el, aki 
az egészet az alapjaitól kezdve segítette, letette” – méltatta Géza 
munkásságát Pok András, az Ácsi Kinizsi SC Lövész Szakosztályának 
vezetője. Géza nem csupán a lőtér kialakításában vállalt szerepet, 
hanem annak környezetét is a maga által ültetett fákkal szépítet-
te, melyek hűsítő árnyat vetnek majd a lövészekre. Géza a pontlö-
vészet és a sörétes puskával történő lövészet nagy rajongója volt, 
ezért ezeket a műfajokat körülölelő minősítő verseny alapításával 
tették múlhatatlanná a lőtérért végzett áldozatos munkáját. A ver-
senyre az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők, a megmé-
rettetés és a lőtér neve messzire eljutott. A versenyen Józsy Géza 

három gyermeke, Judit, László és Géza is részt vett, akik meghatód-
va fogtak fegyvert édesapjuk emléke előtt tisztelegve. „Számomra 
még mindig nehéz ide kijönni, hiszen még élő emlékek vannak 
róla. A kanyarban még mindig könny szökik a szemembe. Nehéz 
beleélni magam a versenyzésbe, nagyon erős lelki töltet van mö-
götte” – osztotta meg érzéseit Judit. „Számomra megtiszteltetés, 
hogy egy emlékversenyt neveztek el róla. Ez mindenképpen jelzi 
az ő szakmai tudását, valamint a többi lövésszel való kapcsolatát.” 
– méltatta édesapját Géza. „Örülünk, hogy egy minősítő versenyt 
neveztek el róla. Illik hozzá, és kellett is” – fejezte ki hálájukat Lász-
ló. Édesapjuk révén a testvérek gyermekkorának szerves részét ké-
pezte a lövészet, később azonban útjuk eltávolodott a sportágtól. 
A visszatérés nem csupán lelki és érzelmi oldalról jelentett kihívást 
számukra, hanem újra kellett tanulniuk a pályán uralkodó proto-
kollt, szigorú előírásokat. Ehhez sportlövész és vadász berkekben 
is rengeteg segítséget kaptak. „Apunak ez a vérében volt, ez volt az 
élete. A lövészetet mindig is komolyan vette. Kérte, hogy ne folytas-
suk ezt, azonban mi úgy döntöttünk, hogy az iránta való tiszteletből 
folytatjuk!” – fogalmazta meg döntésüket László. 

 Az Ácsi Kinizsi SC Sportlövész Szakosztálya több alcsoporttal is 
rendelkezik, melyek számos tagot számlálnak. A Bábolna közelében 
fekvő pályát a rendőrség és a honvédség munkatársai, kadétok, 
valamint az élménylövészetért és a paintballért rajongó céges csa-
patok, társaságok is szívesen igénybe veszik. A lőtér jelenleg nagy 
változás elé néz, egy sikeres pályázat útján lehetőségük nyílt a 
bővülésre, melynek munkálatai már elkezdődtek. A kibővült lőtér 
több és hosszabb állásokkal, sorozatfegyverrel való lövésre lehető-
séget adó, valamint vadászkorong pályával és skeet lövő pályával 
várja a sportág szerelmeseit. 

(Folytatás a következő oldalon.)
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Rohan a suli ismét versenyre hívták az általános iskolásokat
Október 21-én, immáron harmadszor mérhették össze gyorsa-

ságukat városunk általános iskolájának diákjai. A Rohan a suli el-
nevezésű futóverseny számára ismét remek helyszínéül szolgált a 
Szabadidőpark. 

Az immár hagyománnyal bíró futóversenyen ezúttal is minden 
évfolyam minden osztályából a lányok, valamint a fiúk is kipróbál-

hatták magukat. „A futóversennyel az egészségükhöz, valamint a 
mozgástudatos életmódjuk kialakításához szeretnénk hozzájárulni.” 
- árulta el Csongrádi Péter intézményvezető helyettes. Az állóképes-
ség fejlesztése fontos szerepet tölt be az iskola életében, a testneve-
lő pedagógusok az úgynevezett Cooper teszt mellett az ingafutást, 
valamint a helyes futás- és légzéstechnika elsajátítását többször 

is beépítik a mindennapos testnevelési tanórák 
kereteibe. Pedagógusaik nagy örömére szolgál, 
hogy a gyermekek nagy része nem csupán a test-
nevelésórákon, hanem szabadidejében is mozog, 
melyhez a sportegyesületek foglalkozásai mellett 
a Szabadidőpark nyújtotta lehetőségeket is szíve-
sen igénybe veszik. A hidegebb idő sem tántorí-
totta el a gyermekeket, kicsik és nagyok egyaránt 
hatalmas lelkesedéssel hagyták el a rajtot, és ve-
tették be magukat a célba. 

 A verseny után az iskola megújult aulájában 
került sor a nap legjobban várt részére, az ered-
ményhirdetésre, mely során a dobogós helyezet-
tek büszkén állhattak ki az iskola közössége elé. 
Csongrádi Péter pedagógus hangsúlyozta, hogy a 
nap elérte célját, és egy picit mindenki nyert, hi-
szen a gyermekek akár egy kör lefutásával is hoz-
zájárultak egészségük megőrzéséhez.

Munka, sport, irodalom Tóth Zoltán, a bábolnai tekecsapat kapitánya

Ebben a cikkünkben egy olyan emberről olvashatnak, aki bár 
nem bábolnai, sportolóként, a tekecsapat kapitányaként meg-
annyi siker kovácsa volt már. Mi ebben az érdekes? Az, hogy 
miközben műszaki pályán dolgozik a mindennapokban, majd 
a sport területén is maradandót alkot, hobbijának, az iroda-
lomnak hódolva regényeket, novellákat, verseket ír – és ezt is 
profi módon teszi.

Mivel Tóth Zoltánt a tekesportból ismertem meg, ezért a vele való 
beszélgetést is erről a vonalról kezdtem. A legmagasabb szintet 
azért visszautasította, de mint mindenben, törekszik rá és itt Bábol-
nán is igyekszik átadni mindazt, ami a legjobb eredmények eléré-
séhez szükséges. Amint azt elmondta, gyermekkorában ő is labda-
rúgással próbálkozott, de a sikertelenség elvette minden sporttól a 
kedvét. Találkozását a tekézéssel a véletlennek köszönheti.

– Az autómmal defektet kaptam, s miközben vártam a gumisze-
relőre, a közeli vendéglátóhelyen megittam egy kávét. Mire a kávét 
elfogyasztottam, addigra tagja lettem egy tekecsapatnak 32 éve-
sen, kezdőként. Onnantól kezdve nem volt megállás, beszippantott 
magába a tekézés hangulata.

Az NB III-as bajnokság tartalékcsapatából indulva megjárta a 
ranglétrát egészen a szuperligán keresztül a nemzetközi porondon 
is megmutatkozott. Két éven keresztül vezette a Fradi tekeszakosz-
tályát. Munkája vetett véget a legmagasabb szintű sportkarriernek.

– Vagy csinál az ember valamit jól, vagy inkább ne csinálja. Úgy 
döntöttem, hogy a munka nem összeegyeztethető egy csapat ve-
zetésével ilyen színvonalon, ezért megváltam a Ferencvárostól.

Bábolnára Skuba István szakosztályvezető hívó szava hozta el há-
rom évvel ezelőtt Kovács Antival együtt. Jól ismerte már az itteni 
kitűnő családias hangulatú gárdát, többször vett részt a Nyerges 
Béla Teke Emlékversenyen, így minden amellett szólt, hogy az NB 
I-ben játékával és tapasztalatával segítse a csapatot. Ez alatt az idő 
alatt sikerült mentálisan és technikailag is olyan szintre emelni az 
együttest, hogy a bajnoksága éllovasai közé avanzsált.

Zoli műszaki végzettségű, műszaki gondolkodású ember, először 
villanyszerelőként végzett, majd sokféle szakképesítésre tett szert.

– Vannak olyan folyamatok az életben, amik nem állnak közel a 
szívemhez, éppen ezért inkább a tanulást választottam. Amit csak 
lehetett, megtanultam, munka mellett más szakmákat is befogad-
tam, ami jó rálátást mutatott arra, hogy milyen szegmensek vannak. 

Amikor a rendszerváltoztatás után a magánszféra felé el lehetett to-
lódni, akkor már egyenes út vezetett arra, hogy egy apró cégben 
hogyan tudom a tevékenységemet érvényesíteni. Garázsipari és 
szervizberendezésekkel, emelők telepítésével, javításával, kivitele-
zésével foglalkozom.

Általában nem gondolnánk műszaki beállítottságú emberről, 
hogy megérinti a szépirodalom, mégpedig íróként, költőként. Ez 
történt Tóh Zoltánnal, aki verseket, novellákat ír, illetve „Virágoskert 
a vasfüggöny mögött” címmel öt kötetes könyvvel jelentkezett, 
mely a rendszerváltoztatás előtti évek honi történetét dolgozza fel 
regény formában. Zoli elmesélte, hogy az irodalommal rendkívül 
speciális találkozása volt még nagyon fiatalon.

– Gyermekkoromban komoly nehézséget okozott számomra a 
tanulás és az olvasás. Ma ezt diszlexiának hívják, akkor még nem 
foglalkoztak ezzel rendszerszinten. Egy iskolai közösségben ez a 
probléma a perifériára tudja szorítani az embert, én is hasonló hely-
zetbe kerültem. Az élet szerencsére egy olyan pedagógussal hozott 
össze, aki valamilyen késztetést érzett arra, hogy ezen változtasson. 
A rám fordított idő – mely Petőfi versekből nőtte ki magát – meg-
hozta gyümölcsét, és az olvasás szeretete mellett kilenc évesen ma-
gam is elkezdtem gyerekverseket, történeteket írogatni, melyből 
később lettek novellák.

Első, kezdetleges regényét a katonaság idején írta, már a kéziratát 
sem találja. Későbbi novellái minden esetben törekszenek valami 
egyedit hozni az olvasásba. Néha a helyszínekkel, néha a korokkal, 
néha pedig a nézőpontokkal játszva engedi be az olvasót a törté-
net közepébe. Verseit tekintve azokat csupán olyan gondolatok-
nak tartja, amiket dallamba oltva próbál papírra vetni úgy, ahogy 
azt a festő teszi a színekkel. Nemrég megjelent könyve öt kötet-
ben azokkal az eseményekkel foglalkozik, amelyek 1984 és 1985 
között történtek, és az akkor élők számára sem voltak világosak. 
Valós történelmi eseményeket bemutató fiktív történetről van szó, 
mely elképesztően hűen adja vissza annak a kornak a levegőjét. A 
történetek középpontjában amúgy egy még középiskolás, ám már 
rendkívül érett magyar srác áll, aki szinte mindenbe belekeveredik. 
A műben erőteljesen megjelenik a szovjet és a magyar, sőt, a nyu-
gatnémet titkosszolgálatok működése.

– Nagyon sok olyan beszámolót és eseményközlést sikerült meg-
tudnom, ami arra a korszakra, arra a miliőre, a titkosszolgálatokra, 
a rendőrség munkájára jellemző volt. Ez a fajta titok volt, ami moti-
vált engem a regény megírására, ezt kiegészítettem néhány olyan 
sorsszerű ténnyel, ami kapcsolódik ehhez, és összeraktam magát a 
„virágoskertet”. Én arra törekedtem, hogy a regényben mindenkit 
azon keresztül mutassak be, ahogy a történetben, mint szereplő él, 
bemutassam annak az ízét, amit nekünk, fiataloknak a 80-as évek 
adott. Viszont nem volt célom, hogy bárkit is leleplezzek, vagy fel-
tárjak olyan titkokat, melyek a mai napig is titkosítva vannak – bár a 
levéltári adatok alapján visszakereshetőek.

Az első rész öt kötete, mely a „Mókus a kertben” címet viseli, már 
a Bábolna Városi Könyvtárból is kikölcsönözhető. A szerzőtől meg-
tudtam, készül a folytatás „Mókusvadászat” címmel

Teke lezárult az őszi szezon, együttesünk az 5. helyről várja a folytatást
Az idei NB I-es tekeszezont legényeink hazai vereséggel kezdték 

a Halogy gárdája ellen, majd ismét hazai pályán a Sárvár együttesét 
fogadták. Legényeink egyöntetűen nagyszámú ütött fával – össze-
sen 3441 - és csupán egy vesztett csapatponttal határozott győzel-
met arattak a vendégek felett, akik 3200 fa alatt teljesítettek. Bábol-
na SE – Sárvári Kinizsi SE 7:1 (3441:3193), ifi 0:4.

Ezt követően Zalaegerszegen a Csákánydoroszló ellen léptek pá-
lyára tekéseink. Annak ellenére, hogy ekkor már több meghatározó 
játékos is hiányzott a csapatból, ütőképes tudott maradni a társa-
ság. A végső döntés a befejező soron múlt, Imre Barna és Szász Lász-
ló mindkét csapatpontot megszerezte, és több ütött fával született 
meg a bábolnai győzelem. Csákánydoroszlói TE – Bábolna SE 3:5 
(3247:3292), ifi 4:0.

A bajnokság 4. fordulója megyei rangadót hozott, az Oroszlány 
együttese látogatott Bábolnára. Bár tekéseink erősen tartalékos fel-
állásban játszottak, a játékosok remek helytállásának és Szász László 
óriási, 655 fás teljesítményének köszönhetően lett meg a döntetlen, 
pedig a vendégek szetpontokban és ütött fákban is jobbak voltak. 
Bábolna SE – Oroszlányi SZE 4:4 (3374:3426), ifi 0:4.

Október első szombatján tekéseink Sopronba utaztak. A hírhed-
ten rossz és elhanyagolt pálya ezúttal is kifogott legényeinken, Tóth 
Zoltán csapatkapitány sem tudta vállalni a játékot. Bár a szerzett 
csapatpontok tekintetében döntetlennel ért véget a találkozó, a 
több ütött fára kapott plusz két ponttal nyert a hazai csapat. Sopro-
ni Sörgurítók SE – Bábolna SE 5:3 (3130:3064), ifi 3:1.

A soproni, már-már megszokott vereséget követően tekecsapa-
tunk a nemrég szuperligát is megjárt Nagymizdó gárdáját fogadta 
hazai pályán. Együttesünk kezdőjátékosai nem fogtak ki jó napot, 
ehhez a középső körben gurítók valamit azért hozzá tudtak tenni, a 
végjáték azonban szenzációsra sikerült. Brázik Tamás és Szász Lász-
ló óriási játékkal megfordította a már veszni látszó mérkőzést. Bá-
bolna SE – Topido Nagymizdó SE 5:3 (3323:3256), ifi 1:3.

Pápán, az akkori listavezető otthonában vendégszerepeltek ok-
tóber utolsó szombatján legényeink. Bár együttesünk nem kezdett 
jól, ezért a hazaiak elhúztak, később együttesünk javítani tudott, 

ennek köszönhetően a meccs végéig nyitott volt a küzdelem. A ha-
zaiak a legvégén minimális előnyre tettek szert, így otthon tartották 
a három pontot. Pápai Vasas SE – Bábolna SE 5:3 (3316:3291), ifi 
3,5:0,5.

NB I-es tekecsapatunk november első szombatján a tabella egyik 
éllovasát, a Herend gárdáját fogadta hazai pályán. Ezúttal már a ta-
lálkozó elején bebiztosították legényeink a győzelemhez szükséges 
szetpontokat és ütött fákat. A mérkőzés vége felé volt ugyan némi 
megingás, de a hajrában is remekül helytálltak tekéseink. Bábolna 
SE – Herend VTK 6:2 (3402:3316), ifi 1:3.

A sereghajtó Nagykanizsa otthonába látogattak tekéseink az őszi 
szezon 9. fordulójában. Meglepetésre több bábolnai játékos is je-
lentősen tudása alatt teljesített, hárman is 500 fa alatt ütöttek. Szász 
László a véghajrában hiába ütött 595 fát, a vereség már elkerülhe-
tetlen volt. Nagykanizsai Teke SE – Bábolna SE 6:2 (3267:3167), 
ifi 4:0.

Ismét megyei rangadóval folytatódott a bajnokság, ezúttal te-
késeink a Nyergesújfalu gárdáját fogadták hazai pályán. A csa-
patkapitány, Tóth Zoltán megint kitűnő formát nyújtott, ugyan ez 
mondható el a sérüléséből még alig-alig felépült Kovács Antalról 
is. Együttesünk ismét csapatként működött, hiszen az egyik sor-
ban alulteljesítőket a többiek jelentősen tudták kompenzálni. A 
nagyarányúnak látszó végeredmény ellenére nagy küzdelemben 
tudott nyerni együttesünk. Bábolna SE – Nyergesújfalu VSE 7:1 
(3351:3278), ifi 4.0.

Az őszi szezon utolsó mérkőzését Szombathelyen, a tabellán 3. 
helyen álló Balogunyom együttese ellen játszották legényeink. A 
két csapat között csupán egy pont különbség volt a hazaiak javá-
ra, így egy esetleges bábolnai győzelem esetén együttesünk két 
hellyel is feljebb léphetett a tabellán. Megtörtént a csoda, pedig 
csapatunk a befejező kör előtt még csupán 4 fával vezetett, de a 
befejezésre ez 120 fára módosult, így tekéseink az előkelő 3. hely-
ről várhatják a tavaszi folytatást. Balogunyom TK – Bábolna SE 2:6 
(3295:3415), ifi 3:1

Az olimpiát követően 11 évig Kiskunha-
lason folytatta pályafutását, 1983-ban vett 
részt utoljára versenyen. Ezután hazaköl-
tözött Bábolnára, ahol első körben nem a 
ménesnél, hanem a sertéstenyésztésnél 
kapott munkát. Később a lovasiskolában 
lett kollégiumvezető, majd edzőként tevé-
kenykedett, számtalan díjugratót tanított 
meg a sportág rejtelmeire. A megfelelően 

kiválasztott telivérek és a jól képzett lovasok 
az 1980-as években kitűnő versenyeredmé-
nyeket hoztak, köztük megyei és területi 
bajnoki címeket. Az 1990-es években már 
Komáromban edzősködött, majd Nagy-
cenken folytatta, tanított Esztergomban, 
dolgozott Sümegen, Győrben, végül visz-
szatért Bábolnára. A Pettkó-Szandtner Tibor 
nevével fémjelzett lovasiskolában tanította 
belovagló szakmára a tehetséges diákokat, 

illetve díjugrató edzőként egy tanítvánnyal 
foglalkozik már hosszú ideje. Fáradhatatlan, 
aktív ember, nyugdíjas éveit is kitölti a lovas 
szakma szeretete.

– Az biztos, hogy feldob, ha ló mellett 
vagyok, amikor megyek edzésre, mintha 
kicserélnének. Az akadályokat már nem tu-
dom egyedül a helyükre rakni, szakmai ta-
pasztalatommal, meglátásaimmal, tanácsa-
immal tudom támogatni versenyzőmet.

(Folytatás az előző oldalról.)
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Labdarúgás együttesünk az őszt az 5. helyen zárta
Szeptember első vasárnapján tartaléko-

san érkezett a bábolnai labdarúgócsapat 
Esztergomba, mindössze két cserejátékos 
állt Józsa Péter vezetőedző rendelkezésére. 
Ennek ellenére már az első félidőben sike-
rült megszerezni a vezetést. Felváltva forog-
tak veszélyben a kapuk, és a második játék-
részben sikerült növelni a bábolnai előnyt. 
A hazaiak csupán a lefújás előtt néhány 
másodperccel tudtak szépíteni, így fontos 
idegenbeli három pontot szerzett együtte-
sünk. FC Esztergom – Bábolna SE 1:2.

A megyei első osztályú labdarúgó-baj-
nokság 5. fordulójában focistáink a lis-
tavezető Koppánymonostor együttesét 
fogadták hazai pályán. Az első félidőben 
legényeink még fel tudták venni a kesztyűt 
a vendégekkel szemben veszélyes kont-
ratámadásokkal, a második játékrészben 
azonban már sokkal alárendeltebb szerepet 
játszottak. Bábolna SE – Koppánymonostori 
SE 0:2.

Vértessomlón vendégszerepelt ezután a 
bábolnai focicsapat. A rendkívül agresszív, 
erőszakos futballt játszó hazaiak ellen 71 
percig bírták legényeink. Sajnos a mieink 
támadójátéka ezúttal csődöt mondott, nem 
sikerült áttörni a somlói védelmet, pedig a 
döntetlen ott lógott a levegőben. Vértes-
somlói KSK – Bábolna SE 1:0.

A Kiprich József vezette Vértesszőlős láto-
gatott Bábolnára szeptember 25-én a me-
gyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 7. 
fordulójában. Legényeink már az 5. percben 
megszerezték a vezetést, majd sorra jöttek 
a hazai találatok. A mieink megnyugtató 4 
gólos vezetéssel mehettek pihenni, majd az 
első félidei bábolnai erőfölény a második já-
tékrészben is folytatódott. Még négy hazai 

gól már kiütéses bábolnai győzelmet ered-
ményezett. Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 
8:0.

Nyergesújfalu volt a következő ellenfél, a 
tabella 3. helyén tartózkodó hazaiaknak egy 
védelmi hibából Czeglédi Ádám a találkozó 
elején gólt szerzett. Ezt követően az adódó 
lehetőségekkel nem tudtak élni legényeink, 
a hazaiak ellenben igen. A lefújás előtt 10 
perccel 11-eshez is jutottak, így Nyergesen 
maradt a három pont. Nyergesújfalu SE – 
Bábolna SE 2:1.

A Kecskéd együttese látogatott Bábolná-
ra a megyei első osztályú labdarúgó-baj-
nokság 9. fordulójában. A két csapat szoros, 
küzdelmes találkozón csak nehezen tudta 
eldönteni, ki kerüljön feljebb a tabellán. Ez-
úttal a Bábolnának sikerült otthon tartani 
a három pontot, talán a kitartás és a jobb 
erőnlét volt a mérvadó. Bábolna SE – WATI 
Kecskéd KSK 3:2.

Táton jártak labdarúgóink a bajnokság 10. 
fordulójában. A hazaiak egy rögzített szitu-
ációból szerezték meg a vezetést 15 perc el-
teltével, melyre a mieink jó negyed óra múl-
va válaszolni tudtak. A második játékrész 
elején ismét a táti csapat jutott előnyhöz, 
de hiába volt hátra még sok idő a meccs-
ből, a bábolnai játékosok gyengébb egyéni 
teljesítményeik miatt erre már nem tudtak 
válaszolni. DG Tát SE – Bábolna SE 2:1.

Az újonc Almásfüzitő együttese látoga-
tott Bábolnára október utolsó vasárnapján a 
megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 
11. fordulójában. Meglepetésre a vendégek 
az első félidő derekán megszerezték a veze-
tést, amit nagy küzdelmek árán csupán a 92. 
percben sikerült legényeinknek kiegyenlíte-
ni. Bábolna SE – Almásfüzitői SC 1:1.

Az előkelő 4. helyet elfoglaló Tata ottho-
nában mérkőztek focistáink november első 
szombatján, ami már a tavaszi szezon egyik 
előrehozott találkozója volt. Fegyelmezett 
védekezéssel, veszélyes kontratámadásokat 
vezetve tudott eredményes lenni együt-
tesünk egy elég parázs, harcos, küzdelmes 
mérkőzésen. Tatai AC – Bábolna SE 1:2.

A tabella sereghajtói közül a Sárisáp 
együttese látogatott Bábolnára a megyei 
első osztályú labdarúgó bajnokság 13. for-
dulójában. A vártnál sokkal keményebb 
ellenféllel kellett szembenéznie legényeink-
nek, a találkozó általában kiegyenlített küz-
delmet hozott. A mérkőzés hajrájában aztán 
ismét bizonyítottak focistáink, Soha Máté 
és Végh Dominik találataival ismét három 
ponttal gazdagodott a társaság. Bábolna 
SE – Sárisápi BSE 2:0.

Az utolsó helyezett Környe otthonában 
játszották az őszi szezon utolsó mérkőzését 
labdarúgóink. Már a mérkőzés előtt nehe-
zítette a helyzetet, hogy többen betegség 
miatt nem tudták vállalni a játékot, így 
mindössze egyetlen cserejátékos állt Józsa 
Péter vezetőedző rendelkezésére. Több bá-
bolnai kapusbravúrra is szükség volt ahhoz, 
hogy a találkozó elején megszerzett veze-
tést megtartsák legényeink, emellett sok-
sok kihagyott bábolnai helyzet is tarkította 
a mérkőzést. Környe SE – Bábolna SE 0:1.

Labdarúgóink az egy évvel ezelőtti-
hez kísértetiesen hasonlóan zárta az idei 
őszt. 14 mérkőzésen 25 pontot szerez-
tek, 8 győzelem, 1 döntetlen és 5 vereség 
a mérlegük. A folytatás tavasszal, focis-
táink az Esztergom gárdáját fogadják 
március 5-én.

Országos 3. lett Lázár Bence modell műrepülő bajnokságon

Úgy tűnik, technikai sportokban na-
gyon jók a bábolnai fiatalok. Varga Ákos 
gokart bajnokunkról rendszeresen tu-
dósítunk, most azonban újabb helyi if-
joncról tudtuk meg, egy másik technikai 
sportban, a modell műrepülésben jeles-
kedik. 

A 8. osztályos Lázár Bence tulajdonkép-
pen születésétől fogva a repülőmodellezés 
szerelmese, hiszen édesapja, Lázár János 
egykor helikopterekkel és merevszárnyú 
repülőmodellekkel versenyzett sikert si-
kerre halmozva. János hobbija ma is meg-
maradt, emellett profi drónpilótaként 

dolgozik. Fia, Bence már egészen fiatalon 
komoly érdeklődést mutatott a repülőmo-
dellezés iránt, kisebb drónokkal kezdte az 
ismerkedést. Később kipróbálhatta a re-
pülőket is, mint mondta, először számító-
gépes szimulátoron gyakorolt, édesapja 
csak ezután engedte „repülni” úgy 8 éves 
kora körül. Miután már stabilan irányította 
a levegőben szálló repülőmodellt, ő is be-
iratkozott a győrújbaráti Sokoró RC klubba, 
ahol szervezett körülmények közt gyako-
rolhatta hobbiját. 

Szüleivel úgy gondolták, hogy így 14-15 
évesen eljött az ideje, hogy versenyen is 
megmutassa örökölt és megszerzett tudá-
sát. A klub színeiben beneveztek az IMAC 
Hungary CUP RC Műrepülő Bajnokságba, 
mely egy nemzetközi versenysorozat ha-
zai megmérettetése. A meglepetés itt érte 
őket, ugyanis csupán felnőtt korosztályban 
lehetett versenyezni, de ez nem tántorítot-
ta el Bencét, bátran küzdött az idősebbek 
közt. Nagy meglepetésre a négyfordulós 
négy különböző hazai modellreptéren 
megrendezett versenysorozat végén ösz-
szesítésben a 3. helyet szerezte meg egye-
düli gyermekként a felnőttek közt. Ez az 
eredmény így nagyban növeli a bronzérem 
értékét, sőt Bence ezzel elnyerte a nevezés 
jogát nemzetközi szintre is.

Gokart Varga Ákos magyar bajnok Easy 100 kategóriában
Az Easy Trophy Hungary bajnokság 

utolsó versenyén vett részt Varga Ákos 
szeptember 16-án és 17-én a Slovakia 
Ringen. A bajnoki címe már biztosított 
volt, de versenyzőnk minden lehetősé-
get megragad, hogy bizonyítsa tudá-
sát, rátermettségét. Az edzéseken és 
az időmérőkön is jól autózott Ákos, az 
elődöntőt izgalmas versenyben nyerte, 
a döntőben pedig még több izgalmat 
nyújtott szurkolóinak, de szoros küz-
delemben elsőként ért célba. Ezzel az 
újabb győzelmével Ákos megnyerte a 
2022-es Easy Trophy Hungary bajnok-
ságot Easy 100 kategóriában. Így már 
kétszeres magyar bajnok.

A nagy öröm itt még nem ért véget, 
ugyanis a díjátadón legnagyobb meg-
lepetésre közölték, hogy a győztes kiju-
tott az olaszországi Easykart Internatio-
nal Grand Finals-re, ahol a világ minden 
országában Easy 100-ban bajnokságot 
nyert pilóta versenyezhet.

Nagy izgalom előzte meg az olaszor-
szági szereplést, hiszen csak kevesek-
nek adatik meg, hogy részt vegyenek 
a Gokart Világkupán. Ákos amatőrként 

tehetségével és szorgalmával kiérde-
melte ezt. Az október 12-e és 16-a kö-
zött megrendezett világverseny edzé-
sein komolyabb motorikus probléma 
adódott a gokarttal, de kijavították a 
hibákat. A szombati első versenyen az 
időmérőn elért 26. helyről rajtolhatott, 
remek versenyzéssel azonban feljött a 
12.-re, sőt, a végelszámolást követően 
a 9. helyre hozták a versenybírók. Világ-
versenyen a top 10-be kerülni szenzáci-
ós teljesítmény. A második futamban a 
10. helyen ért célba, majd a következő-
ben összeakadt két másik gokarttal, és 
defektet kapott, három kerékkel a 29. 
helyen végzett. A döntőben némi mű-
szaki probléma miatt az utolsó helyről 
rajtolhatott, de kitűnő versenyzéssel 36 
versenyző között felküzdötte magát a 
16. helyre.

Amint azt Varga Zoltán édesapa la-
punknak elmondta, szuper jól érezték 
magukat. Rengeteg szép emlékkel és 
fontos tapasztalattal tértek haza, Ákos 
remekül helytállt. Ezen a hétvégén töb-
bet fejlődött Ákos, mint az egész év 
alatt.

Kézilabda heti két edzésen tanulják az alapokat

Hosszú évek után ismét működőké-
pessé vált a Bábolna SE Kézilabda Szak-
osztálya. Hosszas előkészítő munka és 
keresgélés után megtalálták a megfelelő 
edzőt és a működési formát, így 17 bá-
bolnai gyermek kezdhette el heti két al-
kalommal a kézilabda edzéseket.

A négy évvel ezelőtti „zárást” követően 
rengeteg próbálkozás volt arra irányulóan, 

hogy megfelelő szakembert idecsábítsa-
nak, de a megkeresett edzők az utolsó pil-
lanatokban mást választottak – mondta el 
lapunknak Hajdu János szakosztályvezető. 
A kitartó kutatómunkát végül siker koro-
názta, hiszen az Ácsi Kinizsi SC-vel közösen 
egyfajta fúziós megoldásban gondolkozva 
elindíthatták a kézilabdázást utánpótlás 
szinten. Szakmai tudásával ehhez csatlako-
zott dr. Lipóth Gyula edző, az Ácsi Kinizsi SC 
technikai vezetője, aki immár heti két alka-
lommal foglalkozik a bábolnai kézis palán-
tákkal.

Ahhoz, hogy újraindulhasson a kézilab-
dázás Bábolnán, először is Hajdu János 
szakosztályvezető két bemutató, toborzó 
alkalmat szervezett a Bábolnai Általános Is-
kola diákjai számára. Az első alkalomra még 
csupán hat helyi gyermek érkezett, nekik 
az ácsi kézisek tartottak bemutatót, illetve 

együtt edzhettek velük. A második bemu-
tatót követően már 17 újdonsült bábolnai 
kézilabdázó kezdhetett el megismerkedni 
a sportág rejtelmeivel. Időközben az is biz-
tossá vált, hogy heti két edzés áll rendelke-
zésükre, így sikerült feléleszteni Csipkerózsi-
ka-álmából a helyi kézilabdázást – egyelőre 
utánpótlás korosztályban.

A szakvezető azt is elmondta, hogy 
egyelőre nem a versenyeztetés a cél, sok-
kal inkább a kézilabdázás alapjainak meg-
ismertetése, a sportág megszerettetése. 
Többségben lányok alkotják a társaságot, 
néhány fiú is jár kézizni. Őket szeretnék 
Ácsra is leigazolni, hogy amint tudásban 
felzárkóztak ottani társaikhoz, versenylehe-
tőséget is kaphassanak. A lányok versenyez-
tetése egy későbbi cél, ámbár Lipóth Gyula 
edző tavasszal versenyen kívül benevezné 
őket a diákolimpiára.
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Babazsúr Tizennégy babát köszöntöttek városunkban
Hagyományos babazsúrra várta a városvezetés a polgármesteri hivatal dísztermébe október 24-én azokat a babákat és 
szüleiket, akik az év harmadik negyedévében születtek Bábolnán. 
Dr. Horváth Klára polgármester fogad-

ta és köszöntötte a megjelent szülőket 
és gyermekeket. Az alkalmon megjelent 
Zsömbölygei Erzsébet védőnő is, aki a 
mindennapok során felügyeli a még ál-
lapotos kismamák és magzataik egész-
ségét, majd a megszületett csecsemők 
fejlődéséhez nyújt hasznos tanácsokat.  
2022. július, augusztus és szeptember 

havában 14 baba született – 9 lány és 
5 fiú –, akik közül tízen érkeztek az ese-
ményre. Dr. Horváth Klára minden anyu-
kának egy-egy szál virágot és minden 
apukának egy-egy babacsomagot adott 
át, valamint kérte a szülőket, hogy gyer-
mekeiknek nyissanak egy Start számlát, 
melyre negyvenezer forintot utal majd át 
az önkormányzat. Bábolna Város polgár-

mestere hangsúlyozta, az önkormányzat 
nagy figyelmet fordít a kisgyermekes 
családokra, ezért a település óvodája és 
bölcsődéje kiemelt szerepet kap a helyi 
intézmények körében. Azt is elmondta, 
hogy az idén született kisbabák nevei a 
jövő év augusztusi ünnepség során ke-
rülnek fel az életfára, mely nagy népsze-
rűségnek örvend a lakosság körében.

Július, augusztus és szeptember hónapokban született kisbabák:
ErdElics Panka 2022. július 10-én született Erdelics-Joós Kata és Erdelics János Róbert gyermekeként.
nagy Olívia 2022. július 12-én látta meg a napvilágot, édesanyja Patzák Diána Mária, édesapja Nagy Zoltán.
gazsó lEvEntE 2022. július 19-én született, Gazsóné Linczmayer Andrea és Gazsó Erik kisbabája. 
angyal narEn 2022. július 22-én érkezett, szülei Bali Gabriella és Angyal Roland.
szEkEndi kata 2022. július 26-án született, Szekendi Beáta és Szekendi Péter kislánya.
vadas lilla Patrícia 2022. augusztus 7-én született Peresztegi Adél és Vadas Norbert gyermekeként.
sárközi zOé 2022. augusztus 12-én látta meg a napvilágot, édesanyja Mészáros Anett, édesapja Sárközi Róbert.
siPOs dOrina 2022. augusztus 31-én született, Hédl Alexandra és Sipos Péter kisbabája.
kristóf Janka nina 2022. szeptember 9-én érkezett, szülei Kristóf Éva és Kristóf Sándor.
MaJOr kaMilla 2022. szeptember 7-én született, Majorné Viski Elizabet és Major Tibor kislánya.
ágOstOn vaJk 2022. szeptember 9-én született Ágostonné Bernáth Ildikó Petra és Ágoston György gyermekeként.
vörös dániEl 2022. szeptember 16-án látta meg a napvilágot, édesanyja Vörös-Járóka Rita Erzsébet, édesapja Vörös Dániel.
szEntE-varga BEnEtt 2022. szeptember 26-án született, Kálmánházi Judit és Szente-Varga Márk kisbabája.
kaluha nara 2022. szeptember 30-án érkezett, szülei Kaluháné Kovács Zita és Kaluha Tamás.


