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Gazdára találtak a Kiváló Diák címek

Ballagás és tanévzárás
a hagyományok szerint
A végzős nyolcadikosoknak utoljára szólt az iskolai
csengő ebben a tanévben.

Ballagási ceremóniájukat június 13-án tartották meg a hagyományok szerint. Két nyolcadik osztály búcsúzott. Elköszöntek a
nevelőtestülettől, majd bolondballagásukkal a fiatalabb évfolyamosoktól is. Ahogy lenni szokott: a vidám elválás részeként
rúzsos csókot nyomtak a kisdiákok arcára. Elköszöntek a végzősök a településtől is, műsort is adtak, amelyben saját élményeiket
elevenítették fel. Bankettet és tanáraiknak szerenádot is adtak.

tanévben a Bolyai matematika versenyben hozott eredményre,
hiszen a csapatversenyben az országos döntőben első helyen
végeztek. Szép eredmény született az országos logikai megmérettetésben, a Tudásbajnokságban, az Arany János anyanyelvi
verseny országos döntőjében, a Bendegúz nyelvész versenyben,
és még sorolhatnánk a tanulmányi viadalok sokaságát, amelyeken kiválóan teljesítettek a bábolnai iskolások. Az igazgató
szerint azonban nemcsak a versenyeken való helytállás mutatja
a szorgos és eredményes munkát, hanem azok a tanulók is, akik
valamilyen oknál fogva felzárkóztatásra kényszerültek.

„A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül,
hogy tanulóink, pedagógusaink részéről is igényes, eredményes
tanévet zártunk” - mondta az iskola igazgatója, aki a tantestület
nevében Kassai Éva tanárnőnek külön is gratulált, miután a
Június 14-én, pénteken a hivatalos ballagási ünnepséget is megpedagógus nap alkalmából rendezett tankerületi ünnepsétartották, ahol gazdára találtak a Kiváló Diák címek is, amelyek az
gen a tanárnő 40 éves pedagógiai munkásságáért vehetett át
elmúlt nyolc esztendőben végzett áldozatos munka és szorgalom
elismerő oklevelet. Kassai Éva Pedagógus Szolgálati Emlékéelismerésére szolgáltak. Szünstein Virág és Varga Lili Anna, 8.b és
rem kitüntetésben részesült a gyermekek oktatása-nevelése
8.a osztályos tanulók érdemelték ki a kitüntető címet. A díjakat dr.
érdekében kifejtett több évtizedes, kiemelkedő pedagógus
Horváth Klára polgármester adta át a grémium nevében.
munkájáért. A diákságra máris pihenés vár, a pedagógusokra
A két végzős osztályban kitűnő sporteredmények is születtek. hárul még egy kis adminisztrációs kötelezettség, majd ők is
Pályaválasztásuk is eredményesen zárult le. Harminchét végzős
kipihenhetik a nevelési, oktatói munkával járó fáradalmakat.
diákunk közül 13-an gimnáziumban, 16-an szakgimnáziumban,
7-en szakközépiskolában tanulnak tovább, 1 fő pedig szakiskolában folytatja iskolai tanulmányait.
A bankett alkalmával terített asztal mellett töltöttek még egy kis
időt egymás társaságában, az utolsó útra indító beszélgetésen
már a következő időszak céljai is előkerültek.

„Eseménydús, eredményes, sikerekben gazdag tanév áll az általános iskola diáksága és tanárai mögött”, fogalmazott Bajcsainé
Hajagos Ildikó igazgató a június 19-ei tanévzáró ünnepségen.
A 2018/19-es tanévtől 18 tanulócsoportban 322 diák köszönt
el. Az ünnepség alkalmával hosszasan sorolták az iskola berkeiben elért eredményeket, a legjobbakat jutalmakkal ismerték el.
Mint elhangzott az igazgatónő beszédében 45 tanuló kitűnő
tanulmányi eredményt ért el. Büszke lehet az intézmény az idei
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Önkormányzati híradó
Június 27-én ülésezett a képviselő-testület. A júniusi alkalom egyben
ünnepi pillanatokat is tartogatott,
miután a Bábolnai Százszorszép
Óvodából nyugdíjba vonuló óvodapedagógusokat köszöntötték.
Somogyiné Szabados Marianna negyven
éves jogviszony után Kiváló Pedagógus
címet kapott a testülettől, Baráth Gáborné
és Szendi Józsefné pedig – miután ők már
korábban részesültek a Kiváló Pedagógus
címben - köszönetet, elismerést kapott az
intézményben mutatott lelkiismeretes, példamutató és gyermekszerető magatartásáért. Köszönet illette mindhármunk munkáját. A grémium szép, nyugodt, egészségben
töltendő nyugdíjas éveket kívánt a nyugdíjba vonuló pedagógusoknak.
Az első napirendi pontban beszámolók
hangzottak el a két ülés között történt
eseményekről, lejárt határidejű határozatokról, valamint a bizottságok által hozott
döntésekről. A folytatásban a 2019. évi
költségvetési rendeletet módosították,
mely technikai jellegű átvezetéseket tartalmazott. A költségvetés főösszege ekkor 3
milliárd 54 millió 567 ezer forintra változott.
Ismételten módosították az étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló rendeletüket is, Kincstári felhívás alapján. A
díjak nem változtak, csupán a nettó összegeket módosították a pénzügyi kerekítés
szabályai szerint.
A folytatásban a Komáromi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság munkájáról szóló
beszámolót tárgyalták, majd a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde idei tanévre szóló
beszámolója is elhangzott, csak úgy, mint
az általános iskola és a Ritmus Alapfokú
Művészeti Iskola és a Bábolnai Sportegyesület tevékenységét összefoglaló beszámolók.
Az ÉDV Zrt. munkájával, szennyvízkezelési, valamint vízágazati tájékoztatójával
kapcsolatos beszámolót taglaló napirendi
pontnál elhangzott több észrevétel is, elsősorban az útépítés, felbontott utak utáni
helyreállítási munkák ügyében. Az Árpád
köz, illetve Deák Ferenc utcában a helyreállítási munkák jelentősen elhúzódtak,
valamint a külső puszták vízellátásával
– Farkaskúton és Mihályháza pusztán – is
gondjai akadtak az önkormányzatnak.

Jelentés hangzott el a város 2018. évi környezeti állapotáról is. Abban foglalkoztak a
települési környezettel: a közterületek és a
levegő tisztaságával, a csapadékvíz elvezetésével, a zöld területek gazdálkodásával,
hulladékgazdálkodással, energiafelhasználással. A jelentésből is kiderül, de tapasztalható is a városban, hogy az önkormányzat
növelte a zöld területeket: több fás, bokros
területet alakítottak ki az elmúlt időszakban. A szabadidőpark kivitelezésével csak
tovább növelik a város természeti értékeit.
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
hatósági ellenőrzésének lezárása is napirendre került. Szükség volt a szervezeti és
működési szabályzat, valamint a szakmai
program módosítására, így az átdolgozott
dokumentációt szavazta meg a testület.
Kardinális kérdés volt a Bábolnai Strand
és Termálfürdő étterem-kávézó, valamint
a főzőkonyha üzemeltetésére, bérletére
vonatkozó pályázati felhívás elbírálása.
Egyetlen pályázat érkezett be csupán a főzőkonyha tekintetében. Az ajánlattevő kizárólagosan csak a főzőkonyha működtetésére
adott be ajánlatot. A grémium számára
azonban fontosabb, hogy megtalálja a
kivitelezés alatt álló strand és fürdő létesítmény vendéglátóegységének üzemeltetőjét,
amelyhez akár a főzőkonyhát kapcsolná. Az
ajánlattevő Rábakész Kft. jelentős áremeléseket adott ajánlatában, mely elgondolkodtató volt a testület számára, így tehát az ajánlatot nem fogadták el, így újabb pályázatot
írtak ki a témakörben.
Ugyancsak a létesítményhez kapcsolódóan a szauna és a gőzkabin kialakítására
vonatkozó három ajánlatot is tárgyalták.
Hosszas értékelés után a Papp Szauna Kft.
ajánlatát fogadták el úgy, hogy a cég egy
13,11 négyzetméteres és egy 6,29 négyzetméteres finn szaunát, valamint gőzkabint
alakít ki, melyben sóterápiára is lehetőség
nyílik majd. A kivitelezés árát az ajánlatban
bruttó 11 millió 199 ezer forint összegben
fogadták el, amelynek a kivitelezésére
legkésőbb szeptember végéig sor kerül.
Felemelték a Bábolna Városgazda Kft. törzstőkéjét, egyrészt saját erőből, másrészt
hitelből, annak érdekében, hogy a beruházás zökkenőmentesen folytatódhasson.
A grémiumi tagok foglalkoztak a
Nemzeti Művelődési Intézet felhívásával is, miután az intézmény lehetőséget

teremtett közművelődési szakemberek
díjjal való elismerésére. Az elismerő díjakra
augusztus elsejéig lehet szakembert
jelölni, így az ülés menetében a bábolnai
önkormányzat vezetése is megnevezte a
díjra érdemes helyi szakembereket. Így
Illyés Gyula Közművelődési Életműdíjra
Veresné Szkocsek Máriát, az Anonim drámacsoport vezetőjét javasolják. Kovalcsik
József-díj ajánlható a helyi értékek feltárását és megóvását célul kitűző személyek
számára, így erre Böröcz Ferenc helytörténeti gyűjtőt terjesztették fel. Karácsony
Sándor-díjra olyan tanítókat terjeszthet
fel a város, akik a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában huzamosan
kiemelkedő munkát végeznek, erre
Bánfi Csabát és Bánfiné Varga Ágnest, a
Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola vezetőit
javasolták. Durkó Mátyás-díjjal a művelődéskutatás területén kiemelkedő munkát
végző szakemberek támogathatóak, így
erre Török Sándort és Bors Erikát javasolta
a testület.
A bábolnai önkormányzatot is javasolták közösségeket támogató önkormányzati díjra, a felterjesztést Török Sándor, a
művelődési intézmény vezetője tette
meg. A testület egyhangúlag támogatta
valamennyi jelölést, Veresné Szkocsek
Mária alpolgármester a személyét érintő
kérdésben tartózkodott a szavazástól.
Módosították a metángázos kiserőmű
kivitelezési határidejét is, miután az áramszolgáltató még nem készült el a mintegy
190 folyóméter kábelhálózat kiépítésével.
A transzformátor állomás ugyan már
készen áll, de innen a hálózat még nem
jutott el a strandfürdő épületéig. Folyik a
medencék kivitelezése is, amelyek végső
befejezése július végére várható, ezt követően indulhat el a kiserőmű próbaüzeme.
A zárásban a város határában található
beköszönő, üdvözlő táblák felújítására
vonatkozó kivitelezőt is választottak a
képviselők. Az információs táblák felújítását az Alfa Girod Kft. végezheti el mintegy
(bruttó) 396 ezer forint összegben.
A bábolnai képviselő-testület augusztusban rendkívüli ülést is tart, előkészítve
az októberi önkormányzati választások
menetét. Szeptemberben pedig munkaterv szerinti ülésükre kerül majd sor.
www.btv.hu
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Strand, termálfürdő és szabadidőpark
– egyre látványosabban mutatkoznak a részletek
Jól halad a strand és termálfürdő építése.
Az épületekben a belső munkálatok folynak – csempézés, burkolás, festés -, illetve az épületegyüttes külső formája is testet ölt a
színezésnek és a külső burkolásnak köszönhetően. A termálfürdő
környékére tervezett utak építése is végső fázisához érkezett, az
alapok elkészítését követően több helyen a végső burkolat is
látszik. A környéken járók még nem láthatják, de az „L” alakban
kialakított épületkomplexum belső felén már kirajzolódnak a
medencék formái. Amint végeznek az építők a betonozási munkákkal, máris kezdődhet a medencék csempézése is.

elnyert 590 millió forintos pályázati támogatásból épül. Ennek
köszönhetően egy közel 10 hektáros, korábban elhanyagolt rész,
az egykori téglagyár területe fog megújulni.
Böngésszék rendszeresen a Bábolna Strand- és Termálfürdő
facebook oldalát, ott rendszeresen frissülő információkat és
fotókat találhatnak a beruházás alakulásáról.
https://www.facebook.com/Babolnafurdo

Mindeközben folynak a szabadidőpark építési munkálatai
is, mely beruházás elválaszthatatlan a termálfürdőétől, hiszen
az egyik a másikra épül plusz programokat és szolgáltatásokat
kínálva. A két tó már korábban kialakításra került, jelenleg épül a
csónakház, illetve már az utak, futópályák is körvonalazódnak. Két
úgynevezett fűzkupola is látható, illetve egy fűzhidat is építettek
a kertészek, melyek nevükhöz hűen fűzágakból alkotnak művészi
jellegű látványelemeket.
Míg a fürdő az önkormányzat saját forrásaiból valósul meg,
addig a szabadidőparki fejlesztés a TOP program keretében

Házi védekezéssel a szúnyogok ellen
Szúnyoginvázió tapasztalható szinte az ország egész területén, mely
kellemetlenül érinti a lakosságot. A katasztrófavédelem weboldalán
olvasható információk szerint a Duna mentén levonuló, évszázados
rekordokat megdöntő árvíz és a nyárias meleg egy igen kellemetlen,
életminőséget rontó következménye a szúnyoginvázió. A csípőszúnyoglárvák elsősorban a sekély, növényzettel borított állóvizeket kedvelik, amelyek gyakran ideiglenes tenyészőhelyek, út menti vízmegállások, de ideális élőhelyet jelentenek számukra az árterületek is. Állandó
vizekben a lárvák szaporodását szabályozzák természetes ellenségeik
(halak, más ízeltlábúak), azonban a zöldárral érintett ideiglenes vízmegállásokban e környezeti szabályozókkal nem számolhatunk.
Háromféle módszert alkalmaznak a szúnyoggyérítésre. A biológiai
lárvagyérítés során légi, földi és vízijárművekről közvetlenül a vízbe
juttatják a készítményeket, melyek kizárólag a szúnyoglárvákra hatnak,
minden más élőlényt megkímélnek. A földi kémiai, melegködképzéses
eljárást a már kifejlett csípőszúnyogok ellen használják. Az eljárás nagy
előnye, hogy a létrejött fehér köd képes bejutni a növényzettel fedett
területekre is, így jó hatékonyságú. Ezt a módszert elsősorban a települések belterületén alkalmazzák, Bábolnán is ezzel találkozhattak lakosaink júniusban két alkalommal is. Az irtószer emberre nem veszélyes,
de más rovarokra hat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a méhek
védelmére, ezért a kezelést csak a méhek kaptárba vonulása után, az
éjszakai órákban végzik. Légi kémiai szúnyoggyérítést a belterületeken
túl a földről nehezen megközelíthető helyeken, a településeken kívül
eső, de ahhoz közeli részein is alkalmazzák, megakadályozva, hogy a
környékről a szúnyogok rövid idő alatt újra ellepjék a lakott zónákat.
Otthoni praktikákkal a vérszívók szaporodása ellen
A csípőszúnyogok ellen számos egyénileg, házilag alkalmazható védekezési módszer is létezik. Először is a szúnyogok tenyészőhelyét kell
megszüntetni, vagy kezelni rendszeresen szúnyoglárva irtószerrel, fizikai
védekezésképpen pedig az ablakokra érdemes szúnyoghálót szerelni.
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A kertekben található, használaton kívüli medencék, díszkutak,
kerti tavak könnyen szúnyogtenyésző hellyé alakulhatnak. Eresszék
le tehát a vizet a használaton kívüli medencékből, díszkutakból, a
kerti tavakban pedig tartsanak halakat, így a szúnyoglárvák számát
minimálisra csökkenthetik.
Különböző kerti használati eszközök, vizeshordók, vödrök, virágtartók, autógumik és az ezeket takaró ponyvák is megtarthatják az
esővizet, kitűnő helyet biztosítva a szúnyogok szaporodásához. Ezért
szüntessenek meg minden ilyen vízgyűjtőt a ház körül, az esővizes
hordókat fedjék le hálóval, hogy a szúnyogok ne tudjanak belepetézni.
Ereszcsatornák, vizesárkok, csapadékcsatornák, ha eltömődnek,
bennük pangó víz alakulhat ki, mely szintén szúnyogkeltetővé alakulhat. Ha tisztán tartják a ház körüli csapadékelvezető rendszereket,
szintén sokat tehetnek a kellemetlen vérszívók szaporodása ellen.
Talán érdemes a fentieket figyelembe venni és alkalmazni, hiszen
egy kis odafigyeléssel, kevés ráfordítással sok kellemetlenségtől kímélhetik meg önmagukat és embertársaikat.

IGAZGATÁSI SZÜNET A HIVATALBAN
A Képviselő-testület áprilisi ülésén arról döntött, hogy
a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalban
2019. július 22–26. és augusztus 12–16. között
igazgatási szünet kerül elrendelésre.
Ezen időszak alatt csak sürgős,
halaszthatatlan ügyek intézésére kerül sor.
Ügyeleti telefonszám: 30/434-3484 (július)
20/284-8448 (augusztus).
Bábolna Város Önkormányzata
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Pedagógus napi virágos köszöntő
Már hagyomány, hogy a város vezetője, dr. Horváth Klára
polgármester virággal köszönti a településen tevékenykedő
pedagógusokat. A szeretetteljes köszöntésben részesültek a
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde pedagógusai is. Az intézmény
minden csoportjába ellátogatott a polgármester és személyesen is köszönetet mondott az áldozatos nevelői munkáért. Az
ünnepnap a gyerekek körében ugyan magyarázatra szorult, de
a polgármester kérésére a kicsik is megölelték az óvónéniket a
jeles napon. A korábbi évek hagyományait folytatva a központi
konyha munkatársait is meglepte a városvezető virággal, majd
az iskolai pedagógusokra is gondolva az oktató, nevelő munkát
is elismerte a virágos köszöntővel.
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Jutalomkirándulás
után díjkiosztó
A Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat szervezésében egy jó hangulatú eseménnyel gondoltak a jó
tanuló, jó sportoló, környezettudatos diákokra.
Június 7-én Ölbőn teremtettek számukra egy sportos, közösségi
napot. Sebestyén Szabolcs, a fiatalokat segítő mentor arról mesélt,
hogy a jutalom kirándulás előzménye egy nyertes pályázat. A jó
tanuló, jó sportoló, és új szokásként a környezettudatos diákokat
is ide sorolva a legjobbaknak szánták a kirándulást. A június 7-ei
alkalommal kerékpárral indultak Ölbőre, hogy ott színes programokkal lepjék meg az eredményes tanulókat. A programok
közt volt golf, labdarúgás, kötélhúzás, sorverseny és egy kis
elméleti sportteszt is szerepelt. A mintegy negyven résztvevőt
finom ebéddel, babgulyással kínálták, az aktivitásért pedig fagyira
számíthattak a gyerekek.
A környezettudatosság jegyében az ölbői kiránduláson túl az
általános iskolás körben előzetesen rajzversenyt is hirdettek, felsősöknek pedig kvízjátékot. Június 12-én a gyermekönkormányzat
díjkiosztó alkalmat is szervezett az iskolában. Sebestyén Szabolcs,
a fiatalokat segítő mentor itt sorolta azokat az eredményeket,
amelyek a szervezet környezettudatosságot szorgalmazó projektjében kiírt versenyben születtek meg. Egyéni és csapatteljesítményeket is jutalmazott a fiatalokat segítő szervező. Mint megtudtuk,
az ALDI pályázatán nyert a Bábolnai GYÖK, projektjüket a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány társfinanszírozásával valósították
meg környezettudatos szemlélettel olyan témákkal, mint például
az újrahasznosítás. A projekt a közeljövőben is folytatódik a felnőtt
lakosságot megszólítva, kvízjátékra lehet majd jelentkezni.

2019
Sok szeretettel várunk
minden régi és új vásárlót
idei piaci alkalmainkra:

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS

Értesítjük az érdekelteket, hogy május,
július és augusztus hónapban nem lesz
ingyenes gazdasági tanácsadás.
2019. szeptember 30-án hétfőn 14 és 16 óra között a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna
ingyenes gazdasági tanácsadást tart. Ennek keretében
bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és
társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási
igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Július 13.

Október 12.

Augusztus 10.

November 9.

Szeptember 14. December 14.
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Tanyagondnokság, az igaz szívű feladat
Új tanyagondnok tevékenykedik a Bábolnai Alapszolgáltató
Központ berkeiben, Zsolnainé Fekete Erzsébet személyében.
Elmondása szerint felelősségteljes munkája van, hiszen idős emberekkel foglalkozik nap mint nap.
A tisztességes magatartás viselkedés kijár az időseknek. Egy tanyagondnoknak segítőkész magatartással kell a támogatásra szorulók felé
fordulnia, hiszen olyan tanyán élő embereknek kell segítenie, akiknek
például a bolt, vagy az egyéb szolgáltatások nincsenek a sarkukban,
gyakran tehetetlenek, segítségre szorulnak, magyarázta az új tanyagondnok, aki kellő szociális érzéket érez magában a feladat teljesítésére.

élőkkel is megtalálja a közös hangot, jó viszonyt ápolnak egymással.
Sokan a kapuban várják, mert tudják, hogy mindig akad majd egy jó
szava. A feladathoz hozzátartozik egy nagyobb autó vezetése is, mely
akadályt ugyancsak könnyen vett.
Zsolnainé Fekete Erzsébet Banán él, férjezett, van egy fia és egy
lánya, egy unokája. Ő maga Bábolnán nőtt fel, így szinte mindenki
ismeri, így hitelesen tudja betölteni új munkakörét.

Mint mondta: munkáját szívből végzi, segít a bevásárlásban, szállításukban, illetve mindenben, amiben csak tud. Korábban egy bábolnai
keltetőben dolgozott, majd Banán tevékenykedett. Utána érkezett
Bábolnára. Eddigi munkahelyein inkább a fizikai teljesítőképességére
volt szükség, így most felszabadulásnak érzi új munkáját tanyagondnokként, melyhez szükséges képzését az önkormányzat finanszírozta.
Két hónapja tölti be munkakörét, amit szeretettel végez, és elmondása szerint az idősek is szívesen látják őt, várják érkezését. A pusztán

Érdemes böngészni a NAV online árverési oldalát
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online árverési felületén (https://arveres.nav.gov.hu) országosan mintegy kétezer ingóság
között lehet válogatni. Az oldalt bárki böngészheti, de a licitáláshoz ügyfélkapus hozzáférés szükséges.
Az Elektronikus Árverési Felületen a NAV által lefoglalt ingóságokra, ingatlanokra, valamint üzletrészekre lehet licitálni és az árverésre meghirdetett tételek regisztráció nélkül is megtekinthetők. Az oldalon a keresés különböző kategóriákra, valamint megyékre szűkíthető. Az ajánlattevő
személyes adatai nem nyilvánosak, azt az árveréskor senki nem láthatja.
A tapasztalatok szerint az ingóságok közül a gépjármű-árverések a legnépszerűbbek. Mivel már a becsérték ötven százalékával lehet az adott
ingóságra licitálni, a vételár a piaci árnál jóval kedvezőbb is lehet. Nem
példanélküli ugyanakkor az sem, hogy a népszerűbb tételek értékesítése
a kikiáltási ár felett történik.
A Komárom-Esztergom megyében futó ingó árverések közül néhányat
kiemelve, a sikeresen licitálók CNC esztergagépeket, CNC vezérlésű gipsztábla megmunkálót és az ehhez tartozó kapilláris fektető és terítőgépet,
nyomdaipari nyomtatót, elektromos targoncát vásárolhatnak.
Ingatlanok és ingóságok megszerzésekor a nyertes vételi ajánlaton felül
négy százalék vagyonszerzési illeték merül fel plusz költségként. Ingatlanokra
csak akkor lehet licitálni, ha az érdeklődő az árverés kezdetéig átutalta a
végrehajtói letéti számlaszámra az ingatlan becsértékének tíz százalékát.
A NAV online árverési oldala már több mint tíz éve üzemel, a felületet évről
évre egyre többen látogatják. Aki szeretne részt venni az árverésen, annak
célszerű áttanulmányozni az oldalon található üzemeltetési szabályzatot.
A licitáláshoz ügyfélkapus hozzáférés szükséges. Akinek még nincs, néhány
perc alatt nyithat ügyfélkaput a NAV ügyfélszolgálatain és a kormányablakokban. Ehhez mindössze személyazonosító igazolványra (személyi igazolvány,
jogosítvány vagy útlevél) és saját e-mail címre van szükség. Az ügyfélkapus
azonosítás után meg kell adni a kért személyazonosító adatokat, valamint
telefonszámot és e-mail címet.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal KomáromEsztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Doktor Imre Zoltán
adószakmai sajtóreferens
tel.: 70/4569223, 34/519-892
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Vastagh György szobrászművész
emlékkiállításán

Ifjabb Vastagh György szobrászművész vándorkiállítása nyílt meg június
7-én a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
kamaraszínházi termében.

Az emlékkiállítást a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum hozta létre, és a tárlat által számos
nagyvárosban megmutatta az intézmény a
szobrászművész alkotásait, életművét.
Ifjabb Vastagh György szobrászművész
többször járt Bábolnán, így nem volt kérdéses a bábolnai bemutató megszervezése
sem. A vándorkiállítás megnyitója alkalmával dr. Hecker Walter egyetemi magántanár
mondott köszöntőt, majd Matits Ferenc
főmuzeológus, művészettörténész a szobrászművész munkásságáról emlékezett meg.
A művész a Magyar Mezőgazdasági Minisztériumtól számos megbízást kapott és
teljesített, így a legszebb hazai tenyészállatot megörökítette, művei a világ számos
pontjára eljutottak.
Ifjabb Vastagh György köztéri alkotásai
aprólékos kidolgozással készültek. Művei
elkészítését precíz vázlatrajzok előzték meg.
Ezekből is kínált ízelítőt a közel egy hónapon
át megtekinthető tárlat.
Dr. Hecker Walter lovas szakmai szempontból
is rávilágított a művész munkásságára. Mint
fogalmazott: rengeteg helyen járt a világban,

rengeteg szobrot látott, de ifjabb Vastagh
György lovasszobrai egészen rendkívüliek.
Egyrészt portrészerűen adja vissza a lovat,
annyira pontosak, hogy szinte ráismerhetünk
a lóra, hiszen a művész mindig élő egyedeket
alkotott meg a szoborban. Tudható, hogy a
kivételes szobrászművész nem elégedett
meg azzal, hogy egyszerűen megformálja a
lovat. A precíz munkafolyamathoz szőrmintát is kért, hogy teljes hitelességében tudja
véghez vinni az ábrázolást. A rövid szőrök
alapján állította össze azt a színt, amivel a
lovat megfestette. Még ebben a részletben is
rendkívül pontos volt, részletekbe menő volt.
Dr. Hecker Valter a kiállításon arról is
szólt, hogy a szobrászművész rendkívüli
barátságot ápolt Pettkó-Szandtner Tiborral,
aki számos rendelést közvetített felé.
Matits Ferenc művészettörténész elárulta,
a Magyar Merőgazdasági Múzeum által
létrehozott vándorkiállítás járt már Mosonmagyaróváron, Debrecenben a Budapesti
Állatorvos Tudományi Egyetemen. Bábolnára azért jutott el, mert úgy érezték,
méltó helye volna azáltal, hogy a művész
is gyakran kereste fel a ménesbirtokot, ahol
a legnemesebb tenyészállatokat vázlatolta.
Matits Ferenc arra is rávilágított: nem
véletlen, hogy éppen lovas szobrok ábrázolásánál kötött ki az alkotó, hiszen ragaszkodott ahhoz is, hogy híres embereket
örökítsen meg, mindezt pedig a lovakkal
tehette meg. Alkotott szobrot II. Rákóczi
Ferencről vagy éppen a gróf Hadik Andrást
ábrázoló művei is lóhoz kötődnek. Művei
eljutottak a párizsi világkiállításra, a torinói
és a milánói kiállításokra is.
Bábolnán egy hónapot állomásozott
a tárlat, majd augusztusban várhatóan a
művész szülővárosában, Kolozsváron is
bemutatják műveit, vázlatait.

KÖNYVAJÁNLÓ
Rachael Lippincott – Mikki
Daughtry – Tobias Iaconis:
Két lépés távolság
Nemsokára a mozikban
Haley Lu Richardson és a
Riverdale dögös bandavezérét játszó Cole Sprouse
magával ragadó főszereplésével!
Szerethetsz valakit, akihez
sosem érhetsz hozzá?
Stella Grant élete minden pillanatát pontosan megtervezi. Cisztás fibrózissal küzd, és egyedül egy új tüdő
adhatna neki egy kicsit hosszabb, könnyebb életet.
Mindig szigorúan három lépés távolságot kell tartania
más betegektől, és ő nem olyan, aki kockáztatni merne.
Egészen addig, amíg be nem toppan az életébe a vad
Will Newman, akinek rakoncátlan tincseitől és csodás
kék szemétől Stella gyomra azonnal szaltózni kezd.
Azonban a fiú éppen az, akitől a lánynak mindenképp
távol kéne tartania magát, hiszen már a lehelete is
életveszélyes lehet a számára. De mi van, ha a szívük
és zsigeri vágyódásuk egyre közelebb húzza őket
egymáshoz? Ha csak egy kicsit lefaraghatnának a
távolságból… Vajon két lépés tényleg olyan veszélyes
lenne, ha egyszer csak így nem törik össze a szívük?

Matthew Quick: Napos
oldal
A regényből nyolc Oscardíjra jelölt film készült
Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence és Robert De Niro
főszereplésével.
Patnek van egy elmélete,
miszerint az élete egy
film. Egy film, amelynek
nemcsak főszereplője, de
nézője is egyben, és amelynek rendezői székéből maga
Isten dirigál. Egy film, amelynek csak és kizárólag akkor
várja hepiend a végén, ha kiállja a maga elé állított próbatételeket. Ezek után talán nem meglepő, hogy Pat
frissen szabadult egy elmegyógyintézetből. És az sem,
hogy egyik leküzdendő akadállyal szembesül a másik
után: senki sem hajlandó beszélni vele a nagy Ő-ről,
aki jelenleg ex, kedvenc csapata vereséget vereségre
halmoz, a talán még nála is furcsább Tiffany folyton
ott liheg a nyakában, az új pszichiátere pedig mintha
házasságtörésre biztatná, hogy elősegítse a gyógyulását. És ha ez még nem lenne elég, egy világhírű
szaxofonos kísérti!
A regény elbűvölő utazásra invitál Pat elméjébe,
ahonnan ugyan kissé torz, ugyanakkor szívszorongató
és végtelenül szórakoztató is a kilátás. Ahonnan mi is
nézői lehetünk Pat filmjének, amely néha szomorú,
néha vidám, mint maga az élet.

KÖNYVAJÁNLÓ
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Kutya és cica bajokat orvosol könyveiben
dr. Mátray Árpád állatorvos
Dr. Mátray Árpád állatorvos nyilván
ismerős a helyiek körében, de nem
csak Bábolnán ismerik el pályafutását, hiszen állatorvosi tevékenysége
mellett tudománya témakörében
gyakorta olvashatók, hallhatók
voltak hazai publikációi.

adódott kérdése, de sokan kérdezősködtanácsokra szükség van. Megkeresett a
tek például a hasmenés kezeléséről is.
SpringMed Kiadó az Alexandra könyvKutyákra és macskákra vonatkozóan is
klubnál tartott egyik klubbeszélgetés
voltak egybehangzó kérdések.
után, és könyvet kértek tőlem. Akkor
ugrott be számomra, hogy korábban a −− Készül folytatásra is az állatgyógyáhallgatók is könyvet kértek tőlem. Egyérszat témaköreivel?
telmű volt tehát, hogy az egyébként −− Igen. Most egy harmadik könyv összeálírásban és hanganyagban is megjelent,
lítására készülök, melyben a kis kedvenelhangzott, a nagyközönség számára
cek problémáival foglalkozom majd. A
különösen érdekes kérdéseket könyvben
teknőstől, a tengerimalactól kezdve, a
foglaljam össze. Tíz év alatt közel ötezer
díszgalambig és a dísznyúlig minden
rádióműsorban szerepelhettem, ezekből
lesz benne. Fontos volna kibeszélni a kedválogattam össze a válaszokat a leggyavencnek nem nevezhető, de az állattarkoribb kérdésekre. A kutyásoké 2017-ben
tással összefüggésben lévő, egyéb házi
jelent meg, ,,A kutya bajok” címmel, és
apróságok által teremtett problémákat.
viszonylag gyorsan elfogyott, úgyhogy
Így például szóba jöhet ebben a moly, a
most az ünnepi könyvhét alkalmából
bolha, a kullancs és egyebek, amely élősegy változatlan belsővel jelent meg a
ködők problémát jelentenek akár egy
második kiadása. ,,A macska bajok” című
vidéki, akár egy városi háztartásban.
könyv pedig debütált. Most így mindket- −− Ön a hosszú és szép pályája alatt
tőnek a dedikálására sor került az ünnepi
számos elismerő díjat bezsebelt. Ezek
könyvhét alkalmával a Duna korzón.
mind büszkeségek, akár a megírt
−− Ezekkel együtt immár öt saját könyve
könyvek maguk. Mire a legbüszkébb?
van. Hogyan fogadta az olvasókö- −− A legbüszkébb a Bábolnáért Emlékérem
zönség ezeket a műveket?
kitüntetésre vagyok. 42 esztendeje élünk
−− Úgy érzem, hogy nagyon pozitív a
Bábolnán. Feleségem, aki ugyancsak
fogadtatás. A macskások már nagyon
elismert bábolnai alkotó volt, már hét
türelmetlenkedtek, mert nagyon várták
A Kossuth Rádió Hajnal táj című műsoráéve elment. Bábolna az otthonunk: itt
a megjelenést. A különféle értékesítési
nak szerkesztőjeként az állatgyógyítással
építkeztünk, itt neveltük a gyermekünket,
csatornákon bonyolítja a SpringMed
kapcsolatos témakörökben válaszolta
itt voltunk fiatalok, aztán itt öregedtünk
Kiadó a könyvek árusítását. Én magam
meg a hallgatók kérdéseit. Ebben gyakormeg, és itt vesztettük el egymást, tehát
is többször találkoztam velük a könyveslatilag olyan szakmai irányokba kalauzolta
Bábolnához kötődik szinte minden. A
boltok polcain. Jó érzés volt látni a saját
hallgatóságát, mely talán még szakmai
szakmai díjak közül az Állatorvosi Kamara
könyveimet is, amelyek szépen fogynak.
körökben is kiaknázatlan, egy zsenge
által nyújtott Mócsy-díj fontos számomra,
rügyként a homeopátiát is népszerűsíti. Az −− A témákat illetően melyek azok a
mert ezzel nagy nevű kollégákkal lehetek
Ünnepi Könyvhét alkalmával mutatta be
egy
sorban. A Tolnay Sándor emlékérem
legfőbb problémák, kutya és cica
új két könyvét dr. Mátray Árpád, a sokak
és
díj
olyan tudományos kitüntetés, amit
bajok, amelyekkel szinte minden
által kedvelt állatorvos, kinek szakmai
az
Állatorvosi
Tudományi Egyetemen
gazda találkozik a négylábúak
múltját az eddigiekben számos kitüntető
történt
oktatási
tevékenységemért
ítéltek
tartása során?
díjjal ismerték el.
meg
számomra.
Részesültem
állami
−− Nagyon szerteágazó problémák voltak.
díjban is, és fontos mérföldkő életemben,
A könyvek tematikája is úgy állt össze,
−− Nemrégiben debütált két új alkotása.
hogy ötven esztendeje végeztem állathogy szervcsoportok szerint rendeztem
Mi volt a könyvek megszületésének
orvosként, így ez év szeptember 6-án
sorba ezeket a problémaköröket. Alfaelőzménye?
kapom meg majd az aranydiplomámat.
betikus sorrendben járja végig mindkét
−− 2007-től 2017-ig, tíz éven keresztül a rádiEmlékezetes díj ez, aminek azért is örülök,
könyvem például az emésztőrendszer, a
óban minden reggel volt egy műsorom,
mert ötven év ugyan eltelt, de nem feledkültakaró, bőr, szőr azután a mozgásmelyben a hallgatók kérdésére válaszolkeztek meg rólam.
szervek, keringésszervek, légzőszervek
tam. Rengeteg olyan hallgatói kérdés
Talán
jutalom volna a jubileumi esztendőben
orvosi
problémáit.
Így
nyert
logikára
az
érkezett irányomba, amelyek a kutya
a
harmadik
kötet megjelenése, így joggal
összeállítás, hogy mindenki könnyen
és cica bajokra irányultak. Az egyszeri
megtalálja a problémára adható vála- reméljük a legjobbakat… Szerkesztőséadásokat nem biztos, hogy minden a
szát. Volt akinek az állatok etetésével, günk egy emberként drukkol az elismert
téma iránt érdeklődő hallotta, ezért megkinek a kültakarójával, a szőr állapotá- helyi állatorvos sikeréért, hiszen eltervezett
született az a gondolat, hogy a könyvbe
val, a bőr allergiás problémáival, vagy az műve sok állattartónak és sok kis kedvencrendszerezett olvasnivaló ott lehetne
emésztőrendszer bajaival kapcsolatban nek nyújthat majd segítséget a bajban.
a könyvespolcon akkor is, amikor jó
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BÁBOLNA
2019. SZEPTEMBER
12–14.

XXI.

További információ: +36-20/430-0703
www.babolna.hu
Vásárral kapcsolatos információ:
+36-30/986-82-87
Szeptember 12. (csütörtök) 0. nap
Bábolnai Általános Iskola művészeti

16.00

Szeptember 14. (szombat) 2. nap

terme

BÁBOLNAI TÁRLAT
nyitója
Bábolnai Alkotók kiállításának meg

int szeptember 13-án
A kiállítás a megnyitót követően, valam
14-én (szombaton)
(pénteken) 16–19 óráig és szeptember
10–17 óráig látogatható.

Rendezvénysátor melletti terület

ÁR
17.00 órától JÁTSZÓPARK, VÁS

Rendezvénysátor

W koncert
20.00–21.15 FOLLOW THE FLO

Bábolnai Általános Iskola művészeti

terme

10.00–17.00 BÁBOLNAI TÁRLAT
– Bábolnai Alkotók kiállítása

Bábolnai Általános Iskola udvara
17.00

Autó- , repülő-, helikopter
MODELL BEMUTATÓ

Polgármesteri Hivatal bejárata

AT…”
11.00–19.00 „MEGY A ZSUZSIVON
t indul óránként.
ona
kisv
ő
Ingyenes városnéz

Polgármesteri Hivatal parkolója

Szeptember 13. (pénte
k) 1. nap
Bábolnai Általános Iskola

művészeti terme

16.00–19.00 BÁBOLN
AI TÁRLAT
– Bábolnai Alkotók kiá
llít

ása

Rendezvénysátor

16.30–17.30 KICSIÓRI
ÁS Zenekar koncertje
gyermekeknek
17.30
A XXI. Kukorica Feszt
ivál megnyitása:
dr. Horváth Klára polgá
rmester
17.40–18.25 A VADVIR
ÁG Együttes
(Bábolnai Idősek Klubja
) és a
CSEPEREDŐK Néptá
nccsoport (Bábolna)
közös előadása
19.30–21.00 ZOLTÁN
ERIKA koncertje
22.00
DISCO – DJ. Felber Gy
ula

Rendezvénysátor melletti

terüle

t
17.00 órától JÁTSZÓPA
RK, VÁSÁR
18.30–19.00 A BÁBOLN
AI KYOKUSHIN KARA
TE
KLUB bemutatója,
Máté Róbert, 5 DAN-os
mester vezetésével
21.15
TŰZIJÁTÉK
„Csináld magad!” – Kézm
(Kávéházzal szemben, füv

űves sátor

es terület)

17.30–19.30 KÉZMŰV
ES FOGLALKOZÁSO
K
kicsiknek – nagyoknak
, a Szabó család
és Józsy Judit közremű
ködésével
22.00
SLAM PARTY
– házigazda: Sebestyén
Szabolcs

A RÉGI IDŐKBŐL
15.00–18.00 AUTÓK, MOTOROK
osok
jdon
Bábolnai gyűjtők, tula
oltó Egyesület
Tűz
s
énte
Önk
és a Bábolnai
kiállítása

Rendezvénysátor melletti terület

olna Város
8.00–11.00 TERMELŐI PIAC – Báb
n
sébe
vezé
szer
ata
Önkormányz
ÁR
VÁS
10.00 órától JÁTSZÓPARK,
ok gyermekeknek
14.00–20.00 LÁDAVASÚT és játék
virtuális valóság sátor,
16.00–20.00 RIOTER GAMES –
trükkös szemüvegek, eurobungee
SKOLA bemutatója
17.10–17.30 BRILIÁNS KUTYAI

Rendezvénysátor

koncertje
16.00–17.00 BÚGÓCSIGA ZENEDE
k
ekne
mek
gyer
FÚVÓSZENEKAR
17.45–18.30 RITMUS KONCERT
– Ács-Bábolna
port – Bábolna
18.40–19.00 Tiamo Modern Tánccso
19.00–19.20 TOMBOLA sorsolás
20.00–21.30 MARÓT VIKI
koncertje
ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR
KELL EGY JÓ NAGY BULI!
22.00
zene: BÓWLY ROLL zenekar

s terület)

Borsátor (Kávéházzal szemben, füve

olnai Borbarátok
17.00 órától BORKÓSTOLÁS a Báb
n
sébe
vezé
szer
Egyesülete
NE VAN A NÓTA
19.00–23.00 A JÓ BORBAN BEN
KÓ DUÓ
RES
R–G
TNE
zene: WIT

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
www.btv.hu
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Táborról táborra
Állatmesék világában jártak
Állatmesék világa címmel szervezett nyári tábort, rögtön a
tanévzárást követően az iskola egy EFOP-os pályázat segítségével. A pályázat még a napi négyszeri étkezést is biztosította
a gyerekek számára. A nyári szünidős, napközis táborban húsz
alsós gyermek vehetett részt, akik az állatokkal, állatmesékkel
foglalkoztak, ezekre építették a játékos programokat. Görözdiné
Major Gyöngyi pedagógus elmondta, a mesevilág köré csoportosították a foglalkozásaikat, melyekhez a pályázat biztosította
a szükséges felszereléseket.

A kis kakas gyémánt félkrajcárja mese adta a vezérfonalat, mely
művet képileg is megjelenítették, elkészítették a főhősöket síkbábok formájában, illusztráltak, kézműveskedtek, rajzoltak és
jelenetet dramatizáltak a megismert meséből. Az élő természet
megismerésére szolgált a komáromi Kemence Egyesület tanyáján tett látogatásuk, ahol az élő állatokkal ismerkedtek. A tábor
nagyon népszerű volt, túljelentkezéssel is számolniuk kellett. A
táborvezető a hetet követően a gyerekekkel összegzést is végzett,
a nebulók pozitívan értékelték a programot, örömmel voltak
egymás társaságában és az állatmesék világában.

Kézműves napokkal telt vakáció
Hasznos időtöltés, kreatív alkotótevékenység és népi hagyományaink nyomán való barangolás jellemezte az iskola kézműves nyári táborát, mely június 17-től kínált alkotásban gazdag
programot a diákok számára. Ezt a tábort az önkormányzat által
elnyert EFOP-os forrással sikerült bonyolítania a két szervező
pedagógusnak, akik olyan elfoglaltságokkal készültek, amelyek
a hétköznapi rajz és technika órákba már nem fértek bele.

– Minden napra más alkotó tevékenységet igyekeztünk beilleszteni a programba. Táborunkban negyven diák vehetett részt.
Valamennyien alkotni jöttek. A táborban a gyerkőcök népi iparművészekkel is találkozhattak, tőlük a kékfestés, szalmafonás,
agyagozás technikáját is elleshették, mondta el Szentgyörgyi
10
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Zoltánné táborvezető pedagógus. A program lebonyolításában
pedagógus társa, Tóth Zoltánné is nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy érdekes programokon keresztül tanulhassanak a gyerekek.
A népi hagyományaink megismerésére szolgáló kézműves foglalatosságok mellett rábaközi táncházzal kecsegtetett a Cseperedők Néptánccsoport. Festettek pólót, jártak a helyi múzeumban
a Ménesbirtokon, sétakocsikáztak, a könyvtárban bemutató órán
vehettek részt és a retro életérzést is ízlelgették a Helytörténeti
Gyűjtemény épületében.

A táborban készült kreatív, díszes alkotásokat a gyerekek hazavihették magukkal, hogy emlékeztessék őket az itt töltött kellemes
napok élményeire.

BÁBOLNAI FÓRUM
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Időutazók a helytörténeti tábor résztvevői
A szülőknek és a nebulóknak is rendkívül jó lehetőség kínálkozott
a helytörténeti táborral, amit ugyancsak egy EFOP-os pályázat: a
térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig című pályázati
lehetőséggel lehetett ingyenesen igénybe venni negyven felsős
bábolnai gyermek számára. Már januárban megkezdődött a tábor
előkészítése a programterv létrehozásával, mely tervezet is követte
már azt, hogy a gyerekek megismerhessék a helyi történelmet, helybéli adottságokat, a város épített és természeti környezetét, abban
a bábolnai műemlékeket, múzeumokat és természeti értékeket.

Veresné Szkocsek Mária táborvezetőtől megtudtuk, hogy Cserteg
István segítségével a településről gondolatban kiléptek, és a régmúltban kalandozhattak. Cserteg István filmkutató a megyében
az elmúlt száz évben forgatott filmes alkotások egyvelegéből
kínált egy előadást. A Száz év, kétszáz film című előadásával a
nagy színésznemzedékek, rendezők tagjait, köztük például Korda
Sándor munkásságát is megidézték.
A helytörténeti tábor programjai mind az élményszerzést szolgálták. A vakációban elvárható, hogy a tanulást játékos keretek
között, játékos formában tegyék a gyerkőcök. A programok közt
tehát volt számháború az Arborétumban, játékos vetélkedő és

akadályverseny, az utolsó napon pedig tárlat a tábori hét során
általuk gyűjtött, és általuk készített kézműves és egyéb portékákból. A régi tárgyak kiállítását a Helytörténeti Gyűjteményben
való látogatás előzte meg, az itt szerzett látnivalók még inkább
motiváltabbá tették a gyerekeket a régi tárgyak gyűjtésében.
Volt olyan gyermek, aki saját dédszülei idejéből hozta el a háztartásukban még ma is használt eszközöket, tárgyakat. Mindezek
megmutatták, hogy milyen nagyszerű tudással rendelkeztek
elődeink. A helytörténeti táborosok kiállítása nem volt öncélú,
hanem megmutatták azt a nagyközönségnek is. Látogatóik is
elismeréssel szóltak az iskolai szünetben megszületett látványos
és tanulságos kezdeményezésről.

A helytörténeti tábor tagjai jártak Komáromban is, ahol a római
korral és annak lenyomataival ismerkedtek az Igmándi erőd izgalmas környezetében. A helytörténet ismerete kiemelt fontosságú,
hiszen csak a múltat ismerve épülhet a jövő. Az általános iskola
által kezdeményezett szünidei elfoglaltság nemcsak élményeket,
de hasznos tudást is adott, mely az iskolai közegben és az iskolás
esztendők után is szépen kamatoztatható.

Sport minden mennyiségben
A táborok sorából a sportosok sem maradhattak ki. A tanévzárót
követően két csoportban is táborozhattak a gyerekek. Mindkét
lehetőség hátterében egy pályázati lehetőség áll. Az egyik
csoportban negyvenen, a másikban huszonöten hódolhattak a
sportnak, vegyes korosztályban. A két csoport változatos programjai összefonódtak, és jól igazodtak az eltérő korosztályok
igényeihez. A táborokat sorversenyek, sportos megmozdulások,
KRESZ, házi olimpia, lovaglás tarkította.

egyáltalán nem elhanyagolható a tájékoztatásuk a témában. A
tábort vezető pedagógusok ezért egy oktató filmet is vetítettek
a gyerekeknek a figyelemfelhívás szándékával, majd közlekedési
táblákat készíthettek a tiltótáblák megismerésére. A focipályát
egy rajzolt várossá varázsolták, itt gyakoroltak a táborozók. Különleges olimpiai játékukban ismerkedtek a nyári és téli olimpiával,
majd mezt terveztek maguknak, és kitalált sportágakban versenghettek egymással. A programok közt egy tűzoltós vizes partiban is részt vehettek a Bábolnai Önkéntes Tűzoltóság jóvoltából.

A sportos szemlélet részeként fókuszáltak a biztonságos közlekedés elsajátítására is, hiszen a vakációban sok gyermek indul
útnak kerékpárral, gördeszkával és görkorcsolyával. A kicsengetés
utáni három hónapban számos veszély leselkedik rájuk, ezért
www.btv.hu
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Összetartozás napja
Az összetartozás napjára szervezett ünnepséget a Rákóczi Szövetség
bábolnai szervezete, amely egyrészt megemlékezett a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulójáról, de emlékeztette a közösséget
az egységes magyarság gondolatra is. A megjelenteket dr. Faragóné dr.
Novadovszky Nóra, az eseményt szervező bábolnai szervezet titkára
köszöntötte a következő idézettel: ,A sírban, hol nemzet süllyed el, új
kedvvel új ifjúság tolong, és bölcsőnek díszíti fel.”

Az ünnepség folytatásában dr. Faragó István elnök mondott ünnepi beszédet, melyben aktuálpolitikai kérdéseket is feszegetett a ráébresztés szándékával. Beszédében a felvidéki magyarságot helyezte a középpontba.

– A II. világháborút követő fél évszázad olyan lélekromboló hatást ért
el, ami Krisztusként megfeszített magyarság tenyerébe verte az utolsó
szeget betetőzve 2004. december 5-vel. A Csallóközben most is süt a nap,
valami baj van ott is itt is, de tudnunk kell, hogy amíg egyetlen magyar
is él ott, addig létezik örök szerelmünk, leszünk, karunk, tagunk, drága
Felvidékünk, mert többen vagyunk, sőt sokan, hiszen ott vannak velünk
a Felvidékért életüket adó honvédek, a kitelepítettek, a lakosságcsere
címén elűzöttek, a Benes-dekrétumokkal máig kollektív bűnösnek
bélyegzett felvidéki magyarok. Ott vannak közöttük az én felmenőim és
rokonaim, és ott vagyok közöttük én is. Tudom jól, hogy könnyebb, szebb
és jobb ünnepelni a győzelmet, mint elviselni a vereséget, azonban azt
is tudom, hogy ha a zászlótartó elesett és a zászló a földön, akkor kell
leginkább valaki, aki felemeli a zászlót, és új harcra vezeti az övéit, ezért
hát barátaim itthon és a Felvidéken emeljük magasabbra a zászlót, mert
a jó Isten ad még nekünk lehetőséget és erőt a győzelemre....”
A folytatásban az Anonim drámacsoport adott műsort megidézve
a nemzeti sorstragédiát, a trianoni békediktátum következményeit,
amelyek beleégtek a magyarság tudatába és ez nemzetünk máig
feldolgozatlan traumája.
Az összetartozást jelképező emlékműnél koszorúzással folytatódott az
ünnepség. Majd dr. Szalay Gábor katolikus plébános mondott áldást. Az
imába foglalt, nemzetért közvetített könyörgés előtt a plébános arról is
szólt, hogy az ünneplés akkor is ünnep, ha azt a gyász színe teszi feketévé.
– Az összetartozás napja megengedi számunkra, hogy gyászoljuk
azt, amit veszteségnek tudunk. Mondta szolgálata közben az egyházi
személyiség, majd a Szózatot énekelte a megemlékező közösség.

BÁBOLNAI NEMZETKÖZI
GAZDANAPOK 2019
2019. SZEPTEMBER 5-8.
A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok a legrégibb hagyományokkal
rendelkező mezőgazdasági kiállítás Magyarországon. A rendezvény
nagy népszerűségnek örvend határainkon innen és túl egyaránt.
A 32. Bábolnai Gazdanapok 2019. szeptember 5-8. között kerül
megrendezésre, a 79. OMÉK társrendezvénye lesz.
Bábolnán ismét összegyűlik a szakma Magyarország legnagyobb és
legrégebbi mezőgazdasági gépkiállításán. A rendező Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok, valamint Bábolna város és a régió is igyekszik még vonzóbbá tenni ezt a négy napot a szakma számára. A szervezők színes
családi programokkal is várják a nagyközönséget. Lesz lovasbemutató,
sétakocsikázás és egy mini gyermekparadicsom is. A látogatók szervezett csoportokban, idegenvezetéssel, idén is megtekinthetik a Ménesbirtok történelmi értékű épületegyüttesét és híres lóállományát is.
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Táncolok míg élek, mert tánc nélkül nincs élet!
Versenyekben, eseményekben
gazdag tanévet zárt városunk
művészeti iskolájának moderntánc csoportja. Az év megkoronázásaként június 1-jén látványos
gálaműsorral szórakoztatták a szép
szánú közönséget a Ménesbirtok
Kamaraszínházában.

A kétórás vizsgával egybekötött
gálaműsorra 17 koreográfiával készültek,
hatalmas sikert aratva a szülőkből és hozzátartozókból álló népes nézőseregnél. Az
előadást vendégművészekkel színesítették: Zvér Mónika és Baracs Gergő, a Noise+
zenekar tagjai, illetve Dimos Psathas
görög származású énekes is fergeteges
Lajos Henriett, a Tiamo moderntánccso- előadással járult hozzá a látványos perport vezetője nagy odafigyeléssel terelgeti formansz lebonyolításához. A műsor
a kis táncosok útját, ügyelve arra, hogy meglepetés koreográfiát is tartalmazott,
mindenki a saját tehetsége és képességei a Szülők és Nevelők Báljára verbuválódott
szerint is kibontakozhasson. A siker érde- felnőtt csapat és a Tiamos lányok közös
kében a heti egy közös óra mellé különböző korcsoportokra bontott próbákat is
beiktatnak, illetve a fellépések, versenyek
előtt is pluszórákkal készülnek. A tanév
során a BRO’n’SIS Tánciskola alapítói, Dukai
Gábor és Dukai Anett is közreműködtek
a munkában, az ő koreográfiájukkal a
magyar bajnokságon második helyezést
érhettek el a gyermekek. Az órákon vendégül látták továbbá Kovács Rebekát is, aki
szintén kifinomult mozdulatokkal gazdagította a tánccsoport repertoárját.

munkájának köszönhetően, amelyet
szintén tapsvihar követett.
A vizsgaelőadás végén mindenki kézhez
kapta a bizonyítványát, mely természetesen
csupa jelest tartalmazott. Idén két alapvizsgázó táncos is átvehette remek felkészültségüket tükröző oklevelet. Farkas Boglárka
és Osbáth Natália önálló koreográfiáikkal
bizonyították kötődésüket a műfajhoz.
Heni méltón lehet büszke a csapatára, illetve
a szülőkre, hiszen az ő támogatásuk nélkül
jóval nehezebben jutnának el fellépéseikre.

A sok gyakorlás meghozta eredményét,
a 21 lelkes táncos rendre nagy sikerrel
szerepel a fellépéseken. Az összeszokott
csapaton látszik, hogy valóban élvezettel
táncolnak, mosolyukkal pedig könnyen
hatalmukba kerítik a közönséget.

Színpadi szereplésből jeles
Június 3-án családias hangulatban zajlott az Anonim drámacsoport évzáró vizsgaelőadása az általános iskola művészeti termében. A tanév végi műsorban egy mese-scifi ötvözetű darabot
adtak elő, mely nagy sikert aratott a közönség körében.
A 19 éve működő dráma tanszak két csoporttal indult útjára
Veresné Szkocsek Mária vezetésével és a drámacsoport azóta is
töretlen népszerűségnek örvend az általános iskola tanulóinak
körében. A mostani tanév 11 diákja főként hetedik osztályosokból áll, jövő évi ballagásuk után új csapat érkezik a helyükre, mivel
a középiskola számos elfoglaltsága mellett a tanulóknak sokszor
nem jut ideje már a próbákra, az előadásokra való felkészülésre.
A színjátszás szeretete nem múlik el nyomtalanul. A drámacsoport volt növendéke, Bognár Lilla például a Színművészeti
Egyetemre felvételizett. A vizsgaelőadás közönsége előtt Lilla
Örkény István: Tóthék című művéből adta elő a postás monológját. A már középiskolás növendék, Németh Mátyás hét
éves kemény munkájának megkoronázásaként színművészeti
alapvizsgát tett. Testvérével, Benedekkel léptek színpadra, és
Lázár Ervin: Foci című novellájával kápráztatták el a nézőket.
A sikeres szerepléshez az Anonim drámacsoport rendkívül stabil

alapot ad, a gyermekek különféle versenyeken is komoly eredményeket értek el és a városi rendezvények rendszeres fellépői.
Az idei tanévben Pillér Virág térhetett haza a Megyei Szépkiejtési
Verseny negyedik helyezettjeként. Egyéni produkcióját a vizsgaelőadáson is élvezettel hallgatta a közönség.
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Aki zenével indul az életbe,
bearanyozza minden
későbbi tevékenységét
A nyári vakáció kitörése előtt városunk zeneiskolájában is tanév
végi vizsgák vártak a nebulókra, akik zárt ajtók mögött és közönség
előtt szintúgy megmutathatták tudásukat. A vizsgák ez esetben
inkább csupán motivációs tényezők, hiszen az iskolában képességfejlesztés folyik, amelynek sikerességét ily módon tudják lemérni.
Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola vezetője
lapunknak elárulta, a hozzájuk járó gyermekeken minden évben
jól mérhető a haladás, a zenélés terén megmutatkozó ügyességük és az itt tanultak más területeken is rendkívül látványosan
megmutatkoznak. A diákok problémamegoldó képessége, viselkedése és személyisége is nagymértékben fejlődik a zenetanulás
által, míg a színpadi mozgás elsajátítása révén önbizalmuk erősödik. A nebulókat a lelkes, magasan képzett pedagógusok jól
felkészítették a megmérettetésre, így a számonkérés általában
dicsérettel zárult, a gyermekek nagyon jól teljesítettek ezúttal is.

A zeneiskolások vizsgái zártkörű számonkéréssel kezdődtek, mely
során minden tanszakon bemutatták idei tanévben szerzett tudásukat, majd a szülőkből és hozzátartozókból álló nagyközönség is
megtekinthette ügyességüket. A bizonyítványba beírt érdemjegy
egy összképet adott a tanuló teljesítményéről, képességeiről és
személyiségéről. Az értékelés során mindig figyelembe veszik az
egyéni adottságokat, a diákok önmagukhoz mérten fejlődhetnek.
Az immár 24. tanévét lezáró zeneiskola több generáció növendékeit indította már sikeresen a zenei karrier útjára. A volt
tanítványokból álló zenekar minden alkalommal teltházas
koncerteken varázsolja el a közönséget, több koncertsorozat
fűződik a nevükhöz, és különféle rendezvények népszerű vendégei. Legutóbb egy jótékonysági koncertet bonyolítottak le,
melynek nagy összegű bevételét a rászorulóknak adományozták.
Az idei tanévben is több zenészpalánta ért el kiemelkedő eredményeket a különféle versenyeken. Németh Benedek és Somogyi Ádám
fesztiváldíjjal és aranyminősítéssel zárták az idei megyei rézfúvós
fesztivált, Ádám ráadásul hivatásul választotta a zenélést, ő a győri
zenei konzervatóriumban folytatja tanulmányait trombita tanszakon.

Habpartiban a gyerekek
Nagy volt a nyüzsgés a Százszorszép Óvodában június 12-én,
amikor a Móri Önkormányzati Tűzoltóság szerkocsija érkezett az
intézménybe. A kicsik nagy örömére habpartit szervezett az intézmény a móri tűzoltó, Riklik László segítségének köszönhetően. A
habos játék a gyermeknapi programokból kimaradt, de utólagosan
is lelkes ujjongás fogadta a partit. Szerencsére a napos idő is rendelkezésre állt, így a kánikulában még jól is jött a habban lubickolás.
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Ragyogó mosoly,
egészséges fogak
Június 7-én egy jól felszerelt szűrőbusz gördült városunk
óvodája elé, amely rendhagyó módon mutatta be a kicsiknek a fogászati környezetet és a fogorvosi vizsgálatot.
Dr. Tóth Tünde, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fogszakorvosa vizsgálta meg az apróságok fogazatát, aki szerint a
még tejfogakkal rendelkező gyermekeknek is rendkívül fontos,
hogy időben elkezdjék a száj- és fogápolást, megismerkedjenek
a helyes fogmosás technikájával, ugyanis a tejfogak szuvasodása már erősen kihat a maradó fogak fejlődésére. A szakorvos
elmondta, ma hazánk óvodás csoportjaiban átlagosan négy
gyermeknek van szüksége fogászati kezelésre. A cukros üdítőitalok rendszeres fogyasztása és a nem megfelelő fogápolás miatt
számuk növekszik, ezért legfontosabb a megelőzés.
A prevenciós foglalkozás beszélgetéssel kezdődött, a csöppségek ügyesen felismerték a száj és a fogsor különböző részeit,
majd birtokba vehették a szűrőbuszt, ahol a fogorvosokkal és
eszközeikkel barátkozhattak egy vizsgálat keretében. A fogorvosi
látogatás gyakran félelemmel tölti el a már felnőtt embereket
is, ám a mai fejlett módszereknek és tudásnak köszönhetően a
beavatkozások közel sem járnak nagy fájdalommal. Fontos, hogy
a kicsik korán megismerjék a fogorvos személyét, ne féljenek tőle
és a vizsgálattól, hiszen a fogápolás is az egészséges életmód
egyik nagyon fontos része. A bátor gyermekek lelkesen mutatták meg fogaikat, melyért jutalmul egészséges finomságokat és
fogápolási kellékeket is kaptak.
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A nagyik főztek – bábolnai és móri nyugdíjasok közös délutánja
Ínycsiklandó illatok szálltak a szélben június 21-én a
Szabadidőközpont előtti területen, amikor a tavalyi
nagy sikert megismételve idén is közös főzőcskézésre
invitálták városunk nyugdíjasai móri barátaikat.
Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
vezetője lapunknak elárulta, hogy az előző évben megrendezett
lecsófőző versenytől eltérően idén nem a versengésre helyeztek
hangsúlyt, hanem a szórakozásra, a közösen töltött idő szépségére. Hat bográcsban főtt a méltán népszerű sertéspörkölt,
melynek szinte valamennyi változatát megkóstolhatta a főzés
közben dalolászó jókedvű társaság.
A pályázati forrásból biztosított minőségi alapanyagoknak
és az idősek több évtizedes főzőtapasztalatának köszönhetően
kifogástalan vacsora kerülhetett az asztalra. Az elmaradhatatlan hozzávalók mellé mindenki magával hozta a saját kis titkos
kiegészítőjét, melyekkel igazán különleges és változatos ételek
születtek. Egyesek borral, borsóval, mások szalonnával, vagy
sok-sok fokhagymával spékelték meg a rotyogó finomságot, ám
a legfontosabb hozzávaló, a lelkes szakácsok szíve és lelke tette
igazán elsőrendűvé az elkészült estebédeket.
A móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület és a Bábolnai Idősek
Klubjának tagjai régóta szoros barátságot ápolnak, így a közös
csapatmunka is zökkenőmentesen, remekül összehangoltan

működhetett. A szívből jövő barátságot évente több alkalommal
ápolják, felváltva utaznak egymáshoz. A bábolnai rendezvény
előtt az Idősek Klubjának tagjai látogattak a Vértes Táborba, ahol
Apák napja alkalmából köszönthették a nagypapákat. A tagok a
hétköznapokban is szeretettel köszöntik egymást, igazán szép
barátságok születtek az eddigi találkozásaiknak köszönhetően,
és izgatottan várják a következő alkalmakat, melyekre rövid időn
belül biztosan sort is kerítenek.

A barátság kortalan és határtalan
Húsz éve ápolják barátságukat városunk
Idősek Klubjának tagjai hidaskürti kortársaikkal, melyet rendszeres látogatásokkal
mélyítenek el. Ezúttal június 1-jén érkeztek
városunkba a testvértelepülés Rozmaring
Nyugdíjas Klubjának tagjai. Kellemes hangulatú közös reggeli után együtt a Fehérvárcsurgón megrendezett dísznövény
kiállításra utaztak. A kastélyparki látogatásról senki sem érkezett haza üres kézzel,
a színes növények, virágok és kézműves
portékák mindenkit elvarázsoltak.

A szebbnél szebb virágok megtekintése után hazafelé tartva Ászáron tettek
rövid kitérőt, ahol Jászai Mari szülőházát
és a miniskanzent is nagy érdeklődéssel
járták körbe. A megfáradt vándorok
végül ismét Bábolna felé vették az irányt,
a Szabadidőközpontban pihenésképpen
filmvetítéssel kedveskedtek a ma is aktív
életmódot folytató szépkorúaknak. A régi
Bábolnáról készült retro filmkockák és a
jelenbéli felvételek gyönyörűen bemutatták városunk fejlődését.

A mozizás után az Idősek Klubjának
farsangi mulatságán már fergeteges
sikert arató beöltözős, táncos színpadi
produkció gondoskodott a felhőtlen
szórakozásról. Az egész napos program
kellemes beszélgetéssel zárult, mely még
jobban megpecsételte a két társaság
szoros kapcsolatát. A népes csoportok
évente meglátogatják egymást, már
szeretettel készülnek a jövő évi találkozóra, mely során városunk nyugdíjasai
látogatnak Hidaskürtre.

Helyreigazítás
Júniusi lapszámunk 7. oldalán megjelent „Édesanyák, nagymamák
köszöntésén” című írásunkban
helytelenül jelent meg a műsort
adó óvodai csoport neve.
Anyák napja alkalmából a
Százszorszép Óvoda Pillangós
csoportja köszöntötte az
Idősek Klubja nyugdíjasait.
Az ovisoktól és az óvodapedagógusoktól szíves elnézést kérünk.
www.btv.hu
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Ilyen még nem volt…
Programunk szerint május utolsó szombatján a Mérföldkő
túrázást kedvelő tagjai 31 fővel buszra szállva megkezdték
utazásukat a Gerecse kapujának számító Tardos falu felé.

éppen járhatóvá varázsolta utunkat! A „csúcsról” lefelé tartva (kb.
utunk négyötöd részét letudva) egy sziklás leereszkedésnél a kövek
között előforduló kissé csúszós résznél egyik kedves sporttársunk
olyan szerencsétlenül esett el, hogy megsérült a bal bokája és az
Az ígéretesnek mutatkozó időjárás mellett még egy örömhír is
egyik karja! A válságtanácskozás és a kezdetleges (szorító fáslizás)
a csapat tudomására jutott: Bihari Gábor barátunk oszlatta el
elsősegélynyújtást követően lényegesen lassúbb ütemben, a sérült
a toborzóban szerepeltetett ( és elég rémisztőnek tűnt) tudósí- támogatásával folytattuk óvatos leereszkedésünket a Tardos hatátást, miszerint a jelzett 645 méter magas Gerecse csúcsot ( ami rában várakozó autóbuszunkhoz.
egyébként Magyarország legmagasabb pontjának, Kékestetőnek
Összegezve elmondhatjuk, hogy a kilenc éve működő Méréppen a 64%-a!) nem úgy kell elképzelni, hogy csak mászunk, csak
földkő Turisztikai Csoportnak ez volt az első komolyabb balesete
mászunk, csak mászunk föl valami kiszögelő oromra – hanem az
(az esetleges rejtett fog,- és hasfájásokon kívül!), ahol dicséretes
egész egy nagy fennsík, ahol már a buszról leszállva is a tengerösszefogás, segíteni akarás, önmegtartóztatás jellemezte (a „ma
színt szerinti magasság jelentős része letudható .
neked – holnap nekem” elv alapján) a teljes csapatot! MegnyugEz valós is volt, mert nem leküzdhetetlen emelkedőkön, hanem tatásul: sporttársunk már a gyógyulás útjára lépett, miután sérült
viszonylag kényelmes – egykor kiépített, rendben tartott – a csúcson kezét/lábát szakszerűen gipszbe tették!
álló hatalmas híradástechnikai műszaki építményhez vezető, árnyas
A közeljövő célállomása – mivel a kerékpáros túra pályázatunúton baktattunk - mindenki a maga választotta ütemben. A már kat sajnálatos módon elutasították – most van szervezés alatt:
hetek óta várt szélcsendes, meleg idő nagyon élvezetes volt: a nap nagy valószínűséggel körszavazásra lesz bocsájtva!
átszűrődve a lombok között a közelmúlt esőzését felszárítgatva
Katona László

Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztály

Tanácsok a nyárra—hogy a pihenés
felhőtlen legyen

A RENDŐRSÉG VAGYONVÉDELMI TANÁCSAIAZ IDEGENFORGALMI SZEZONRA













Kedves olvasóink!
Ahogy azt már hosszú-hosszú évek alatt megszokhatták,
lapunk júliusi számát követően augusztus hónapban nem
jelenik meg a Bábolnai Fórum. Legközelebb szeptember
10-től olvashatják Bábolna Város híreit újság formájában.
Megértésüket köszönjük!
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Leparkolt gépjárművét mindig zárja be!
Ne hagyjon az ülésen, utastérben, látható helyen
semmit!
Strandra, fürdőhelyre ne vigyen magával felesleges
értékeket!
A szükségszerűen Önnél lévő dokumentumokat, értéktárgyakat ne az öltözőszekrényében hagyja; helyezze el azokat fürdő értékmegőrzőjében!
Pénzét, pénztárcáját, ne hagyja őrizetlenül a parton!
Felhevült testtel ne ugorjon vízbe!
Alkoholos állapotban ne menjen be a vízbe!
Ha jogsértés áldozata lett, szóljon a fürdő személyzetének!
Hívja a 112-es segélyhívót!
Vigyázzon magára és értéktárgyaira !
Kellemes pihenést kíván a
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztálya
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Elsőáldozás
Hosszú évek után júniusban elsőáldozás volt Bábolnán.
Tizenhat hittanos bábolnai gyermek lett elsőáldozó, akik szép
ceremónia közepette váltak az egyházközség tagjaivá. Az alkalom az
elsőáldozó gyermekek családtagjai és az egyházközség, valamint a
helyi katolikus gyülekezet számára is kiemelkedő, fontos esemény volt.
Dr. Szalai Gábor katolikus plébános celebrálta a szentmisét, mely az
elsőáldozók számára felejthetetlen, fontos életállomás.

Szép szokássá érik
a körmenet az Úrnapján
Az Úrnapja katolikus főünnepen körmenet volt városunkban június 23-án.
A katolikus gyülekezet hűen gyakorolja a katolikus szokásokat, ennek
ékes bizonyítéka volt az Úrnapja alkalmára megtartott szertartásuk
is. A hívek az Úr szent testének és vérének, az oltáriszentségnek az
ünnepén vonultak a templom elé dr. Szalai Gábor plébános vezetésével.
Az Úrnapja alapításának szentsége a nagycsütörtökhöz kötődik,
amikor az öröm és hálaadás ideje jön el.

– Az ünnepben a keresztény hívő ember hálát ad, hogy Jézus a maga
testét és vérét adja oda az Oltáriszentségben kenyér és bor színe alatt.
Nemcsak dicsőíthetjük őt, nemcsak az örökmécses jelzi, hogy itt van
– Nagy öröm az elsőáldozás, mert több év után fiatalodott az egy- velünk, mint egy vitrinben őrizzük őt, hanem, hogy magunkhoz is
vehetjük. Ezt ünnepeljük. A katolikus ember a nem hívők felé is megházközösség. A liturgikus esemény a családi közösségeknek is ünnep, mutathatja hitét ilyenkor, magyarázta a plébános az ünnepről.
Krisztusnak újabb híveivel. A kisgyermek első imája, az első szent
A körmenet során szép szokás, rituálé, hogy a gyerekek virágszirmoáldozás azoknak is boldogság, akik nem mint családtagként, hanem a
kat szórnak, hintenek az Úrjézus előtt. A szolgálatot végző plébános
gyülekezet tagjaként figyelték a szertartást, mely kilenc-tíz éves korban
és a hívők letérdelnek: a hódolatot és az imádatot fejezik ki ezáltal.
jellemző. A misztérium, a szentség mivoltját ekkor, ettől az életkortól A szertartáshoz tartozó áldás pedig egy erőforrás, egy lelki kapocs.
tudja átérezni a gyermek, aki az elsőáldozás szertartását megelőzően
Ilyen jellegű ünnepi szertartás már régóta nem volt Bábolnán, a
szentségi felkészítésben vesz részt. A hittan órán való jelenlét is nél- körmenet talán szép hagyománnyá érik városunkban is, mely még
erősebbé teheti a katolikus közösséget annak egységében és hitében.
külözhetetlen. Meglátásom szerint nem az a fontos, hogy ki hogyan
teljesít, hanem az, hogy milyen lelkülettel áll a gyermek isten színe
elé, és fontos tényező a szülők példamutató hozzáállása, magatartása,
mondta el dr. Szalai Gábor, aki joggal örül annak, hogy megszaporodott a hívők köre városunkban. A gyülekezetet vezető lelkipásztor
örömmel nyugtázta, hogy egyre többen vannak a közösségükben.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
A BÁBOLNAI PROTESTÁNS
TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOM BÁBOLNA

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész (30/336-3734)
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

Szentmisék
vasárnaponként
9 órától.
A szentmiséket celebrálja
dr. Szalai Gábor plébános.
Sekrestyés Gergely Lajosné
(tel.: 20/5123-560)
Az aktuális ünnepi alkalmakról a www.btv.hu weboldal
közérdekű menüpontjában és
a Bábolnai Televízió facebook
oldalán tájékozódhatnak.
www.btv.hu
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Sportnap az iskolában
Az utolsó tanítási napok egyikén sportnapot tartottak
az általános iskola felsősei számára.
Június 12-én a mozgás vette át a főszerepet. Zenés bemelegítő,
sorversenyek és foci voltak a délelőtti étlapon.

Ez az alkalom a gyermeknapból nőtte ki magát, és már szinte
hagyomány az intézményben – tudtuk meg Csongrádi Péter testnevelőtől. Mint mondta, a tanév utolsó tanítási napjain a diákok
már fél lábbal szünidőn vannak, érdemben tanítani sem lehet
már, így játékkal és mozgással igyekeznek lekötni a gyermekeket.

Az egész tanítási nap a mozgásról és a sportról szólt. Kezdésként a sportcsarnokban Czefernek Dorka, az iskola volt tanulója
mozgatta át a fiatalokat, majd ügyességi sorverseny várt az
iskolásokra. A csapatokat színek szerint, vegyes korosztállyal
állították csatasorba. Ez a megoldás a közösségre is kiválóan
hatott, hiszen minden egységben egyenlő számban volt 5-6-78. osztályos fiú és lány. A sorversenyben szerepeltek futásos és
labdás feladatok, illetve páros és csapatszinten végrehajtható versenyszámok. Mind olyan vidám feladatok voltak, melyek a kezet,
lábat megmozgatták, szükség volt az ügyességre, gyorsaságra,
tehát minden olyan készségre, ami a sporthoz elengedhetetlen.
A sportnap nagyszünetében tízórait kaptak a fiatalok a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ jóvoltából. Vendéglátásukat meglepetésnek szánta az intézmény, az óriás hamburgerek elkészítését
és az üdítők beszerzését pályázati forrásból biztosították.
Délután a labdarúgásé volt a főszerep. A lányok a szabadtéri
műfüves pályán, a fiúk pedig a sportcsarnokban rúgták a bőrt. Az
5-6., valamint a 7-8. osztályosok közt zajlottak a küzdelmek. Több
mérkőzés is tarkította a programot Az első helyezettek éremben
részesülhettek, és egy gyermeknapi serleg is gazdára talált. A
gólkirályi címekért labdát vehettek át a fiatalok.

Utánpótlás focistáink újabb nemzetközi sikere
Hatalmas élményben lehetett része hat bábolnai U9-es
korosztályú labdarúgónak, amikor június 21-től 23-ig
ismét egy jelentős nemzetközi labdarúgótornán vehettek részt Bécs mellett.
Nem kisebb eseményre utaztak, mint az „U9 EFCO Championship” elnevezésű, Európa legjobb korosztályos klubjainak
megmérettetése.
Csongrádi Péter edzőtől, a bábolnai focisták mesterétől
megtudtuk, tornán való részvételre több megyei és győri klub
egyesülése folytán adódott lehetőség. Történt ugyanis, hogy
a Komáromi VSE egy 48 csapatos nemzetközi közép-európai
tornát rendezett a közelmúltban. A rendezés jogán részvételi
lehetőséget kaptak az említett bécsi tornára, ezért a korosztály
legjobbjait igyekeztek kiutaztatni. A válogatás során a Komárom,
a tatabányai Vulkán, az ETO FC Győr és a Bábolna SE 9 éves labdarúgóira esett a választás. Külön érdekesség – és egyben büszkeség is -, hogy a csapat fele bábolnai sportolókból állt. Szilágyi
Ágnes szervezőmunkájának köszönhetően egy 38 fős szülőkből,
hozzátartozókból álló szurkolói csoport is az utazókeret tagja
lehetett, illetve edzők – Csongrádi Péter, Karvaly Ottó, Marcinkó
Bálint és Kertész Tamás - is elkísérték a gyermekeket.
A Bécshez közeli Oberolberndorf település sportcentruma
adott otthont az eseménynek, ahol
17 ország 78 csapatának mintegy kétezer focistája küzdött
a legjobb helyezésekért. A Komárom-Bábolna néven jegyzett
labdarúgópalánták olyan neves európai klubok hasonló korú
focistáival találkoztak, mint a Liverpool, a Juventus, az AS Róma,
és még folytathatnánk a sort. A küzdelmek több csoportban zajlottak, ezek végén a mieink csoportjuk negyedik helyén végeztek,
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így a bronzágban folytathatták. Két nap leforgása alatt 12 mérkőzést játszottak, köztük nagynevű együttesek ellen is szoros
eredmények születtek. Két győztes meccset húztak be, illetve
két döntetlen is született. Csongrádi Péter arra büszke leginkább,
hogy a torna legkisebb településeként még a legjobbak ellen is
szoros mérkőzéseket játszottak. Végül 78 csapat közül a 62. helyre
sorolták Komárom-Bábolna gárdáját, ami óriási siker focistáink
életében. A csapat vezetője külön köszönetét fejezte ki Juráj
Gergelynek, a Közép-Európai Régió vezetőjének, aki nélkül az
egész kaland el sem kezdődhetett volna.

A Komárom-Bábolna U9-es labdarúgócsapat tagjai voltak:
Bábolna SE: Horváth Áron, Bakonyi Zoltán, Somogyi Noel, Varga
Márk, Tóth András, Gyécsek Balázs.
ETO FC Győr: Lunk-Hlagyvik János, Schmuk Noel, Szabó Boldizsár.
Komáromi VSE: Holbik Máté.
Vulkán SE Tatabánya: Molnár Bence.
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Díjugratás
– Bábolna Város díja és Pettkó-Szandtner Kupa
Rangos díjugrató versenynek adott
otthont a Ménesbirtok lovascentruma
június második hétvégéjén. Az ország
legjobb lovasai Bábolna Város díjáért
és a Pettkó-Szandtner Kupáért versenghettek, mely utóbbi világkupa forduló is
volt. Ifjabb Lázár Zoltán kishíján duplázott, hiszen ő nyerte Bábolna Város díját,
a Pettkó-Szandtner Kupát pedig csupán
minimális különbséggel vitte el az orra
elől Hugyecz Mariann.
A háromnapos esemény izgalmas pillanatokat,
látványos és egyedülálló lovassportot tartogatott. A Magyar Lovasszövetség díjugrató szakága
évről évre igyekezett lépéseket tenni afelé, hogy
Bábolnán minél rangosabb versenyeket tudjanak megrendezni – tudtuk meg Szotyori Nagy
Kristóf szakági elnöktől. Mint mondta, a júniusi
rendezvény a Közép-Európai Világkupa sorozat
egyik fordulója volt, rangos, 25 ezer eurós nagydíjjal és több, mint 50 ezer eurós pénzdíjazású
versennyel. Hét ország 164 lovasa 230 lóval érkezett ide, hogy összemérje tudását. A világranglista-pontot adó versenyben a térségbeli legjobbak versenyeztek. Szlovák, szlovén, osztrák,
francia, belorusz lovasok küzdöttek a bábolnai
pályán, és természetesen itt voltak a hazai díjugrató szakág legjobbjai is. Akadt olyan versenyszám, melyben több mint ötven induló volt, a
nagydíjban pedig harmincöten versenyeztek.
A versenysorozatban Bábolna Város díjáért is
küzdhettek a résztvevők. Az alapfutamban hét
hibátlanul teljesítő lovas is akadt a 24 induló közt,
így a rangos díj sorsa összevetésben dőlt el. Az
izgalmas és színvonalas versenyben végül egy
tradicionális lovas család sarja, a 21 esztendős
Lázár Zoltán diadalmaskodott, aki dr. Horváth
Klára polgármestertől vehette át a trófeát.
A Pettkó-Szandtner Tibor nevével fémjelzett
kupa remek nemzetközi küzdelmet hozott, a
kérdés csupán annyi volt, a 35 induló közül
magyar lesz-e a győztes. Magyar lett, mégpedig Hugyecz Mariann nyerte el a kupát.
Összevetésben dőlt el a végső győzelem sorsa,
és ezúttal is ifjabb Lázár Zoltán harcolt az elsőségért, aki kis híján duplázni tudott. A győztes
magyar válogatott hölgy, Hugyecz Mariann
minimális különbséggel örülhetett a trófeának.
www.btv.hu
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Pünkösdi focikupa
Pünkösdöt megelőző szombaton zsúfolásig megtelt a
BSE labdarúgópályája, ahol Pünkösdi focikupát szerveztek az utánpótláskorú labdarúgók számára.

A torna végeztével meglepetés is várt a fáradhatatlan ifjú
focistákra, habpartin tombolhatták ki magukat. A vizes mulatságot Riklik Lászlónak, a Móri Önkormányzati Tűzoltóság munkatársának köszönhették, aki a habgenerátort biztosította, illetve
Németh Istvánnak, a helyi önkéntes tűzoltók vezetőjének.

Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka három korosztályt
szólított meg. Kilenc, tizenegy és tizenhárom éves focistapalánták rúgták a bőrt ezen a napsütéses nyári délelőttön, akik
Kisbérről, Komáromból, Tárkányról, Bőnyről érkeztek, illetve
a rendezvényt egy felvidéki együttes, az Őrsújfalu gárdája is
megtisztelte. Természetesen itt voltak a bábolnai labdarúgók
is mindhárom korosztállyal.

Szilágyi Ágnes, a torna főszervezője egy érdekes eseményt talált
a bábolnai sporttörténelemben, mely különleges apropóként
A pálya megtelt élettel, jó volt látni, hogy az összes létező szolgált az eseményhez. Amint azt lapunk számára elmondta
zöldfelületen nyüzsögtek a gyerekek, a sportcentrum, mint – de a rendezvény résztvevőivel is megosztotta -, 1924. június
valami hangyaboly, látszott felülről nézve. A játék élvezetén túl a 8-án játszotta első bajnoki labdarúgó-mérkőzését Nagyigmánd
gyermekek már rendkívül motiváltak ezekben a korosztályokban, ellen. A 95 évvel ezelőtti találkozó egyébként 4:1-es bábolnai
ezért fontos volt számukra a góllövés, a győzelem is. A bábolnai győzelemmel végződött, és tulajdonképpen innét datálható a
ifjú focisták igencsak kitettek magukért a küzdelmekben. A vég- labdarúgó szakosztály bajnoki szereplése is.
elszámolást tekintve az U9-esek megnyerték korosztályuk versenyét, itt másodikként Őrsújfalu, harmadikként pedig Komárom
csapata végzett. A gólkirályi címet Bakonyi Zoltán bábolnai labdarúgó nyerte el, a legjobb kapusnak Kalmár Kende komáromi
focistát választották, a legjobb hazai játékos pedig Somogyi Noel
lett. Az U11-es korosztály küzdelmeiben szintén Bábolna diadalmaskodott, második Kisbér, harmadik pedig Tárkány együttese
lett. A gólkirályi címnek itt is bábolnai focista örülhetett, Szücs
Nimród érte el a legtöbb találatot. A legjobb kapus a kisbéri
Sárközi Szabolcs, a legjobb hazai játékos pedig Pongrácz Márkó
lett. Az U13-as csapatok versenyét a Kisbér együttese nyerte,
másodikként Bábolna végzett, a harmadik helyet pedig a Tárkány
gárdája szerezte meg. A kisbéri László Roland térhetett haza a
gólkirályi címért járó díjjal, a szintén kisbéri Tóth Bertold kapta
a legjobb kapusnak járó trófeát, Tóth Józsefet pedig korosztálya
legjobb hazai játékosának választották.
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