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Dallam és festői környezet harmóniája
A közel tíz éves hagyományhoz híven augusztus 19-én
ismét zeneszó csendült fel a Bábolnai Arborétumban. A nyárvégi programot ezúttal Hajnal Dóra szervezte, aki különös gondot fordított a zenei stílusok
sokszínűségére.

popzenekarokban is. A tehetséges zenész saját maga készíti
hangszereit, az acélból készült ütőhangszobrot részletesen be is
mutatta közönségének. A hangszer segítségével melankolikus,
meditatív és pezsdítő dallamokat is megszólaltatott, így mindegyik zenei stílus szimpatizánsa rálelhetett kedvenc ritmusára.
Távolabb vidám tangóharmonikaszót élvezhettek a látogatók
a Bábolnai Harmonikások jóvoltából. A bábolnai Balázs Márk
vezetésével felzendülő szívderítő muzsika dalra is fakasztotta
a szép számú publikumot.

Dóri lapunknak elmondta, hogy elődje, Török Sándor által kiváló
alapokra épített rendezvény az esős idő ellenére idén is sok
lakost csábított egy kellemes sétára. A meghívott fiatal művészek
is lelkesen készültek arra, hogy a bábolnaiaknak zenélhessenek.
A bejáratnál mini installáció várta a látogatókat, akik megismerkedhettek a hangszerekkel, régi lemezekkel. Eközben már
megüthette fülüket a lágy jazz muzsika, melyet a Joó Bence,
Lázók Richárd és Lázók Márió alkotta improvizációs könnyűzenei
hármas szolgáltatott. A fiatalok korábban nem igazán ismerték
egymást, Első Találka névre keresztelt triójukat a bábolnai közönség láthatta először élőben. Ennek megfelelően rögtönözve, a
hallgatóság igényeit figyelembe véve muzsikálták végig az estét,
fergeteges sikert aratva minden korosztály körében.

Végül az arborétum közepén felcsendültek a népi nóták, melyekhez a hagyományos népi hangszerekhez tartozó citera, koboz
és furulya biztosítottak kíséretet. Korpás Réka és Debreczeni-Kis
Helga saját elbűvölő személyiségüket is beletéve elevenítették
fel az autentikus folklór zene elfeledett dallamait. A lányok kellemes hangján felcsendülő nótáknak köszönhetően a parasztság
életében oly fontos szerepet betöltő, nemzeti kincsként számon
tartott népdalok varázslatos módon repítették vissza az idelátogatókat a 20. század eleji falvak világába.
A helyi lakosok és a szervezők is elégedetten zárhatták a
kellemes estét, melynek létrejöttében a Bábolna Város Művelődési- és Sportközpont dolgozói mellett számos helyi intézmény is közreműködött.

A festői környezetben tovább sétálva egy különleges hangszer,
a handpan szólalt meg Szombathelyi Patrik kezei alatt. A varázslatos harmóniákat is nyújtó ütős hangszer egyre népszerűbb,
egyre többször tűnik fel fesztiválokon, utcazenészeknél, sőt
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Önkormányzati híradó
Július 9-én rendkívüli ülést tartott Bábolna város
képviselő-testülete.
Nyílt ülésen 8 napirendi pontot, zárt ajtók mögött további két
pontot tárgyalt a grémium. Formabontó volt ez az alkalom, már
ami a Ritmus Közhasznú Nonprofit Kft. témakörét érintette,
hiszen a testület teret adott a céget és a művészeti intézményt
működtető Bánfi család írásos anyagának szóbeli kiegészítésére.
Hosszas tárgyalás vette ezzel kezdetét, kérdezz-felelek formában, hogy minden érintett tisztán lássa az együttműködés
értelmében megfogalmazott elvárásokat.
A zárt ülésen tárgyalt zeneiskolával kapcsolatos határozatot a
bábolnai grémium már közzétette a bábolnai facebook oldalon.
A döntéshozók a zeneiskolába járó gyerekek szüleinek kérésének tettek eleget azzal, hogy tovább támogassák az intézményt.
A testület – közleménye szerint – a korábbi évekhez képest
magasabb összegű ( 5 millió Ft) támogatásról döntött.

nyújtja be pályázatát a város. A kivitelezési összeg mintegy
39 millió forint, sikeres pályázati elbírálás esetén ennek ötven
százalékát kell biztosítania a településnek a 2021. illetve a
2022-es költségvetés terhére. A pályázat benyújtására augusztusi határidő volt érvényben.
Árajánlatok is voltak terítéken, így például útfelújítási és parkolófelújítási munkákra vonatkozóan. Érintett a Patkó utca, az
ott található építési telkekkel, valamint a sportcsarnok mellett
kialakított parkoló – építkezési munkákból származó – úthibák
kijavítását is szorgalmazza a város.
Az ülés menetében Tájékoztató hangzott el a Magyar Falu
Program úthálózatról, Sikeres volt a pályázatunk a Deák és az
Arany János utca felújítására, valamint a banai úti részen a Névtelen utcával párhuzamos utcát összekötő útra, martaszfalttal
történő kialakítására adott be pályázatot hivatalunk 28 millió
forint értékben. Három ajánlatot kért be a testület a munkálatokra.

Az első nyilvánosan tárgyalt napirendi pontban a Szabadidőközpont felújítására irányuló árajánlatot tárgyalták meg.
Háttérinformációként tisztázták, hogy a tekepályát minősíteni
kell ahhoz, hogy a tekeszakosztályunk indulni tudjon bizonyos
versenyeken. A szokásos éves felújítási munkákat a tekeszakosztály maga finanszírozza, és elvégzi, ezt a hároméves felújítást azonban az önkormányzattól kérte. A testület a pontban
(bruttó) egymillió forintos támogatásról hozott döntést.

A testületi ülésen együttműködési megállapodással is foglalkoztak, a szerződés előkészítése Ruskó József tulajdonos
Tivadar kisvonatának üzemeltetésére irányult. A vállalkozó napi
bérleti díjjal kívánja üzemeltetni a járművet, mellyel városnéző
akciókat és egyéb attrakciókat tervez a helyi idegenforgalom
fellendítésére. A testület kedvezményes napi jegyárakat is javasolt a vállalkozónak ahhoz, hogy a rendezvényeken túlmenően
magánszemélyek is igénybe vehessék az újító szolgáltatást.

Módosították az óvodavezetői kinevezés határozatát. A Kincstár javaslatára változtatták ezt a májusi döntést, a kinevezési
határozatban bizonyos határidőket módosítottak.

A zárt ülés fő témája a zeneiskola támogatása, önkormányzati
együttműködése volt. A képviselő-testület egyhangúan úgy
döntött, hogy 68 főben határozza meg a zeneiskola létszámát,
ettől alacsonyabb létszám esetén nem nyújt a város további
támogatást. A zeneiskola 107 ezer forintban jelölte meg az
állami támogatást, ezt az önkormányzat maximalizálta, rögzítette. Ha ennél kevesebb állami támogatást kap a zeneiskola, az
önkormányzat szintén nem ad támogatást. Ha többletbevétel
jelentkezik arról később tárgyalnak. Az önkormányzat az első és
második félévben is 2,5 millió forintot biztosít, a 2019 második
félévére nyújtott 1.667.000 forint összegen túl. Az önkormányzat

Foglalkozott a grémium lakossági bejelentésekkel is. A Petőfi
Sándor utcai járdán található gödör, úthiba javítását kérte egy
lakos a döntéshozóktól. Az önkormányzat vezetése felhatalmazást adott a hivatal illetékes osztályának az intézkedésre.
Szóba került a sportcsarnok üzemeltetési kérdése is. A létesítmény üzemeltetésére pályázati lehetőség nyílt a testület
döntése értelmében, érdeklődő azonban erre nem érkezett.
A sportcsarnok ezáltal a korábbi gyakorlat szerint a Bábolnai
Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont üzemeltetésébe
került vissza. Szeptember elsejétől a korábbi gondnokokkal látja
el a művelődési intézmény a feladatokat, ahol további személyi
változások is történtek. A vezetői pozícióra augusztus 31-ei
határidővel pályázatot hirdetett az önkormányzat.
Annak érdekében, hogy a rendezvények zavartalanul szerveződjenek és megfelelő ütemben valósuljanak meg, a vezetői
feladattal átmenetileg Hajnal Dórát, a Bábolnai Televízió korábbi
riporter-szerkesztőjét kértük fel, aki megbízási szerződéssel
végzi az intézmény háza táján szükséges teendőket.
Pályázati önerő biztosításáról is tárgyalt a grémium. A belügyminisztériumi keretre a testület maximalizált 20 millió
forintot engedélyezett belterületi utak felújításának költségeihez. Ezáltal a Mérleg és a Petőfi utca felújítási kivitelezésére
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a zeneiskola részére ingyenesen és térítésmentesen finanszírozza a tantermeket,
melynek feltételezett értéke másfél millió
forint. A támogatást az önkormányzat
havi részletekben utalja a zeneiskolának.
A képviselők fontosnak tartják a művészeti
oktatást, ezért is adtak teret az együttműködés kialakításának lehetőségére.
Augusztus 5-én újabb rendkívüli testületi ülést tartott a grémium. Ez alapján
hosszas egyeztetést követően 2020.
augusztus 25-én aláírásra került a Ritmus
Oktató Közhasznú Nonprofit Kft-vel a
2020/2021-es tanévre a támogatási szerződés. Visszavonta a felmondását a Kft.,
így a zeneiskolai tanév elindulhatott.
Az Alapszolgáltatási Központ intézményhez tartozó főzőkonyha esetében konyhalány felvételére került sor, így a létszámproblémák megoldódtak. Ollé Istvánné
veszi át a szakács teendőket, valamint két
konyhalány beiskolázásra került OKJ-s
képzés keretében szakács tanfolyamra.
A Bábolnai Strand- és Termálfürdőnél
Huszár Anett fürdőigazgató munkaviszonya 2020. augusztus 14-én munkáltatói felmondással megszűnt. Megbízási
szerződéssel augusztus 17-tel Szekeres
Gábort bízták meg a feladatokkal.
Az ülésen elhangzott: a parkfenntartási bábolnai közterületek fűnyírásáról a
problémák miatt folyamatosan egyeztetnek az AXXO Zrt-vel.
A lakosság tájékoztatására közöljük,
az idei Kukoricafesztivál a járványhelyzet
miatt elmarad, a küszöbön álló egyéb
rendezvényeket sem tartja meg a város a
lakosság egészségének védelmében.
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Megindult az élet a Csónakház környékén
Július 25-én megnyílt a Szabadidőparkban a Csónakház,
melynek üzemeltetője az AXXO Zrt. Szaxon J. Attila, az AXXO
csoport elnöke elmondta, a szabadidőpark teljes üzemeltetését, mint komplex feladatot az önkormányzattal kötött szerződés alapján látják el. A csónakház, a faház, a tó és a tóban lévő
vízi járművek mind az üzemeltetésükbe kerültek.

Szaxon J. Attila úgy fogalmazott: Bábolna nemrégiben fürdővárossá vált. A fürdőt látogató vendégek a fürdés után is találnak
programot azáltal, hogy elindították a csónakház bulikat. A csónakház büfét alvállalkozó működteti. Schnéberger Iván, a Csónakház, Büfé és Mula-Tó Bábolna vezetője elmondta? hogy igyekeztek
jó ételekkel, hűsítő italokkal felszerelni a vendéglátóegységet. A
közeljövőben is zenés estékkel készülnek. Számos ötlet megfogalmazódott a büfé üzemeltetőjében, mert szeretnék felpezsdíteni a
helyi életet, ehhez igazították nyitva tartásukat. Hamburger, gyrostál, csülöktál és hűsítő limonádéjuk a legkedveltebbek az étlapról.

A nyár során többször rukkoltak elő retró partival, melyhez DJ
Bólit hívták segítségül. Náluk lehet bérelni a teniszpályát és a vízi
járműveket is. A vízen a mellény használata kötelező, 18 év alattiak
szülői felügyelettel használhatják a járműveket.
Schnéberger Iván terve, célja, hogy a bábolnaiak szórakoztató
programokat és kikapcsolódási lehetőséget találjanak náluk pénztárcakímélő módon. Ehhez a kellemes környezet már eleve adott.
Szaxon J. Attila elmondta, a csónakházban és a faházban található
szobákat az AXXO Zrt. adja ki, miután van gyakorlatuk szállodaüzemeltetésben. Cégük a város parkrendezését is végzi, így az önkormányzattal kialakított munkarendszer igen összetett. A bábolnai Park Hotel
az interneten is elérhető.
A szálláshelyek egyenletes kihasználtságát a fürdő megléte
szabályozhatja majd a jövőben. A társaság szerződött internetes
szálláshely értékesítő felületekkel is. Szaxon J. Attila arról is beszélt
lapunknak, hogy a rendszer jövőre állhat be igazán, hiszen az idei
vírushelyzet nem kedvez a turizmusnak sem.
A tó környékén szervezett zenés események újdonságnak számítanak, így akadnak nyilván városlakók, akik inkább ehelyett nyugalomra vágynának. Az üzemeltető azonban igyekszik kialakítani egy
olyan helyzetet, ami mindenkinek jó: lekövetni a fürdővárosba látogató, programot keresők igényeit, valamint a helyi fiatalok pezsgő
élet iránti igényét, de kevésbé zavarni azokat, akik nem szeretik a
hangos muzsikaszót az estében.
Az üzemeltető arra kéri az itt szórakozókat, hogy vigyázzanak
a parkra, annak tisztaságára és saját biztonságukra is, hogy elkerülhetők legyenek például a vízi, vagy egyéb balestek.

A bábolnai termálfürdő várakozáson felüli
vendéglétszámmal zárta az idei nyarat
A június 30-án átadott Bábolna Strand- és Termálfürdő már
másnap, a nagyközönség számára történt nyitás alkalmával
meglepő eredményeket produkált.

Már reggel nyolc óra előtt hosszú sorok vártak a bebocsájtásra. A
vendégek közt jócskán akadtak bábolnaiak, de jelentős részben
településünk 50-80 km-es körzetéből érkező fürdőzők próbálták
ki hazánk legújabb komplexumát, köztük sok családos, kisgyermekekkel érkező látogató. A folytatás is sikeresnek bizonyult,
hiszen az első hétvégét teltházzal zárta a fürdő, igaz ugyan, hogy

némi fennakadással is szembe kellett nézni. A járványügyi korlátozások részleges feloldása a fürdő teljes nyári, 997 fős kapacitása
helyett csupán 650 főt engedett meg.
Mivel a júliusi és augusztusi időjárás kedvezően alakult a szabadtéri fürdőzés, strandolás számára, így termálfürdőnk is várakozáson felüli vendéglétszámmal működött a két nyári hónapban.
A gyermekmedence fölé is felkerültek a napvitorlák, melyek
kellemes árnyékot nyújtanak a pancsoló apróságok és rájuk felügyelő szüleik számára. A napsütéses, harminc fok körüli időjárás a
nagymedencében hűsölők és nagyobb gyermekek számára hozott
élményeket, a nyugodtabb fürdőzést kedvelők pedig a két gyógyés egy termálmedence melegebb vizében találhattak rekreációs
lehetőséget. A Bábolna Strand- és Termálfürdő emellett számos
egyéb szolgáltatással – sóterápiás gőzkabinnal, 2 finn szaunával,
étteremmel, kávézóval és büfével – várta és várja továbbra is a
pihenni vágyókat. A szaunákban rendszeresek az egzotikus szeánszok, melyeket ismert és közkedvelt szaunamesterek tartanak.
Augusztus közepétől a fürdővendégek már mindhárom
„Szép-kártya” típust használhatják jegyvásárláskor, az OTP pedig
ígéretének megfelelően a fürdő épületében üzembe helyezte
bankautomatáját.
Szeptember 1-jétől a Bábolna Strand- és Termálfürdő már a
mellékszezonra érvényes nyitvatartással – 10-től 20 óráig – és
árakkal várja kedves vendégeit. Az árakról tájékozódjanak a
www.babolnafurdo.hu weboldalon.
www.btv.hu
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A hivatal előtt díszeleg a családok jelképe
Egész évben virágzik képletesen Bábolna Életfája, mely a
helyi kisgyermekes családok fontos jelképe a településen.

A köztéri alkotás Gera Katalin szobrászművész munkája.
A mészkőoszlopon álló bronzkorona levélkéibe mindig az
előző évben született gyermekek nevei kerülnek, a város
gyarapodásának szép mutatójaként. Az önkormányzat
augusztus 28-ra tűzte ki az Életfa ünnepség idei dátumot,
mely napon az időjárás is kedvezett a családos együttlétnek.

amelyeknek köszönhetően jelentős forrás érkezett Bábolnára is
az elmúlt időszakban. A Top forrásból megvalósult beruházások
is fókuszba kerültek köszöntőjében, hiszen minden fejlesztés,
építkezés a jövő nemzedékének is szánt intézkedés, mely a haladást, a fejlődést szolgálja. A megyei jegyző néhány gondolattal
Bábolna megyebéli szerepét, funkcióját is taglalta, miközben
arról is biztosította hallgatóságát, hogy mindig örömmel érkezik
Bábolnára, legfőképpen azon eseményekre, ahol a családok és
a bájos kisbabák, gyermekek a főszereplők.
Dr. Horváth Klára polgármester is beszélt a városi intézkedésekről, helyi kedvezményrendszerről, mely lépések és
lehetőségek az itt letelepedő és gyermeket vállaló bábolnai
családok kiváltságai. Az Életfa ünnepség fontos szerepét
is felemlegette, hiszen az itt, a bronzleveleknek együtt
örvendő szülők és gyermekek nagy valószínűséggel a helyi
intézményekben: a bölcsődei csoportban vagy az óvodában
bizonyára ismét találkoznak majd. Ez az ünnepség a gyermeki közösség jelképe, amit egy olyan csodálatos alkotás is
fémjelez, ami nem véletlenül került a hivatal elé, szép, zöld,
virágos környezetbe tornyosulva.

A szép alkalommal 27 apróság nevével gyarapodott a
bronzkorona, mely fontos érték Bábolnának és az itt élő
kisgyermekes családoknak.

Az eseményen megjelent kisbabákat, szüleiket, hozzátartozóikat
Hajnal Dóra, a Bábolnai Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont programszervezője köszöntötte, majd dr. Veres Zoltán
megyei jegyző beszélt arról az örvendetes tényről, hogy minden
évben kerül levelecske a fára, mutatva, hogy a családok biztonságos otthonra találtak ebben a kisvárosban, a megszületett
gyermekek pedig a település jövőjét jelentik. Dr. Veres Zoltán
jegyző beszélt azokról a megyei koordinálású projektekről is,
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A vidám hangulatú esemény a hagyományos elemeket is megtartotta, így a szervező Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
munkatársai most is készültek színes héliumos lufikkal, amiket
egyidőben engedett a meghívott társaság a levegőbe. Akár a
lufik, a Bábolnán cseperedő csemeték is kirepülnek egyszer az
élet rendje szerint, de a városvezetők reményei szerint mindig
visszatalálnak Bábolnára, ahol egyszer talán majd rájuk is család
alapítás örömei várnak. Az eseményen frissítőt kínáltak a szervezők, azután kötetlen beszélgetésekkel zárult a rendezvény,
ahonnan a gyerkőcök az elreptetett lufi helyett egy másik színes
léggömbbel térhettek haza otthonaikba.
Ahogy Bábolna új jövevényekkel, az Életfa új levélkékkel
gazdagodott minden helyi lakos örömére.
Az Életfát a képviselő-testület nemrégiben a Megyei
Értéktárba is delegálta.
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Tanévnyitó – idén másképpen
Szeptember elsején becsengettek a diákság számára. A
Bábolnai Általános Iskola hosszú idő után újra megnyitotta kapuit a tudásra szomjazó gyerekek és fiatalok előtt.

pedig 16 kisdiák. 51 első osztályos számára volt ez a nap emlékezetes, főképpen, miután csak ők vehettek részt akítv jelenlévőként az ünnepségen.
Bajcsainé Hajagos Ildikó iskolaigazgató elmondta, a Bábolnai
Általános Iskola idén fennállásának 150. évfordulóját ünnepeli.
Programjaik ennek a jelentős iskolatörténeti évfordulónak a
fényében telnek majd.
A tanévkezdés a legkisebbek mellett az ötödik osztályba lépők
és a végzősök számára is mindig plusz izgalmakat is hordoz. Igaz,
ilyenkor tombolnak még a nyár szép emlékei, köztük az önkormányzati EFOP-os táborok idején szerzett emlékek, de mindenki
tudja, hogy a becsengetéssel együtt elérkezik a szorgalmas
tanulás, a koránkelés és a pörgős napok időszaka.

A tanévnyitó ünnepélyt dr. Horváth Klára bábolnai és Toma
Richárd banai polgármester is megtisztelte jelenlétével.
Köztudott: a koronavírus járvány miatt március 16. óta nem
tarthattak tanórát az intézményben. Szeptember elseje így
fontos mérföldköve az évnek, hiszen szigorításokkal és elővigyázatosságra ösztönző intézkedésekkel, de megkezdődhetett
a 2020-2021-es tanév. Ismét élet töltötte meg a tantermeket,
folyosókat és az iskolaudvart.
Az első tanítási napon 17 osztályban 322 tanuló kezdte meg
a tanévet, a székhelyintézményben 306, a banai telephelyen

Az igazgatótól megtudtuk, a nyáron öten tettek javítóvizsgát,
közülük négyen sikerrel zártak. Változást is hozott ez a tanév is,
három pedagógustól ugyanis – áthelyezésük okán – búcsúztak, új
tanító erőként pedig: Fidelné Móricz Anna Réka matematika-kémia szakos tanárnő és Kónyi Anett tanítónő érkeztek. Óraadóként
vállaltak pedagógus feladatot Kőrösligetiné Nagy Erzsébet és
Pászthy Györgyné, Hatalyák Dezső és Lakatos László tanár urak.
Az 1.a osztály osztályfőnöke Szakálné Vári Judit; az 1.b osztályfőnöke Kántor Katalin, a banai elsősök osztályfőnöke pedig
Vincze Attiláné tanítónő lett.
Az 5.a osztály osztályfőnöke Szabacsiné Szőke Edit, az 5.b
osztályfőnöke Szarkáné Ágoston Orsolya a 7.b osztályfőnöke
Lányi Szilvia tanárnő lett. A többi osztályban nem változott az
osztályfőnök személye.

Kirándulással zárták a tábori élmények sorát
Július második hetében szervezte meg nyári táborát a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ, mely szünidei elfoglaltság a
gyermekeknek és szüleiknek is nagy segítség volt.

A meghívott alsós gyermekeket rengeteg szórakoztató program
várta. Sportoltak, ismerkedtek tűzoltóautóval, játszottak és
kirándultak a Bakonyban.
Az egyhetes nyári eseménynek különösen örülnek a szülők,
mert számukra a tanév lezártával nem áll meg a munka. A gyermekfelügyelet kérdése sok családban megoldatlan, így mindig
kapóra jön egy-egy ilyen nyári lehetőség. Ezt jól tudta Bekes Ágnes

vezető és csapata is. Meghirdetett táboruk három nap alatt betelt,
valószínűleg azért is, mert a visszajárók szép élményekkel gazdagodva gondolnak vissza erre a lehetőségre. Az idei táborban 24
kisgyermek vett részt, valamennyien alsós diákként. A gyermekközösség mindig összesimul ebben a táborban, ezt tematikus, változatos programkavalkád segíti elő. A gyerekek úgy fogalmaztak: itt
mindent lehet csinálni, ami jó. Volt játék minden mennyiségben,
a meleg időben hűsítő strandolás, sportos foglalkozás Szilágyi
Ágnessel, bakonyi kirándulás sok szép élménnyel. Óriási szenzáció
volt a tűzoltó-bemutató és az azt követő vizes program. A Bábolnai Önkéntes Tűzoltóegyesület vezetőjének, Németh Istvánnak
köszönhetően emlékezetes marad a fergeteges tűzoltós játék.
A strandfürdő megléte most különösen örömteli volt, hiszen a
strandolás helyben nagy élmény mindenkinek. A gyerkőcöket alig
lehetett kiparancsolni a medencéből. A tábor koronája a Bakonyba
kalauzoló kirándulás. Bakonybélben kisvonatoztak, miközben megnézték a Bakonyi tájvidéket. Finom ebéd elfogyasztását követően,
még néhány élmény bezsebelésével zárult a nap és a csodás hét.
Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető úgy fogalmazott, a
tábor során elégedettek voltak, gyakorlatilag angyallá változtak,
akik mindig tudták hogyan kell jól viselkedni. Az intézmény
vezető azt is megígérte, ha rajta múlik, jövőre is várják a gyerekeket egy csodás vakációra.
www.btv.hu
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Szabadidős programok városszerte
A termálfürdő megnyitása nagyszámú érdeklődőt
vonzott Bábolnára, akiket a helyi szervezők a nyitást
követő hétvégén sokszínű programokkal vártak.

A gyerekek figyelmét a Szivárvány Kölyökkuckó játékai kötötték
le, a felnőtteket városnéző kisvonatozás várta.
A Leader park és a szórakoztatásra bevetett, Tivadar elnevezésű kisvonat tulajdonosa, Ruskó József valódi vendégszeretettel
köszöntötte a városnéző attrakcióra érkezőket a nyári melegben.
A kisvonat névadó ünnepségét követően indult első útjára,
padjain élményekre nyitott utazókkal. A városnézés nem először
valósulhatott meg Bábolnán ezzel a szerkezettel, hiszen Tivadar
korábban bérleményként utazott már a bábolnai utakon. Ruskó
József a régebbi, hosszas útvonalat egy kényelmesebb, rövidebbre
szűkítette, az új útvonalon a látnivalót Bábolna legfontosabb
helyei, nevezetességei adják. A tulajdonos kedvezett azonban az
idősebb korosztálynak is, számukra nosztalgia estet rendezett,
ekkor Szenes Iván dalaival zakatolt Tivadar a város útjain.

színvonalú, a gyermekszemeknek igazán kedvező játékelemekkel
tették szebbé a strandolás élményét.

A nyitást követően a zene sem maradhatott ki a fürdő kínálatából.
Ehhez a helyi Bognárock formáció adta magát örömmel, hiszen
régóta dédelgették már a zenekaralakítás iránti vágyukat, álmukat.
Úgy tűnik, a strandfürdő nyitására készen állt a nagy produkció,
melyben ismert slágerek kaptak helyet a könnyűzenei repertoárból.
Bognár Lilla és csapata számos műfajban igyekszik megmutatkozni,
a felhozatalban kínáltak dalokat a gyerekeknek, a felnőtteknek, sőt,
a nosztalgia lehetőségét is megadták a retró szerelmeseinek.

A Szivárvány Kölyökkuckó a szabadidőparkban és a strandon
is kedvezett a helyi és a környékből érkezett fürdőzőknek. Csillámtetoválással, óriásbuborékkal, óriás fajátékokkal, játéksátorral
okoztak örömet az aprótalpúaknak. Nagy érdeklődés volt a kuckósok szolgáltatásai iránt, nem véletlen, hiszen rendkívül magas

A tánc még nagyszerűbb egy jó közösségben
Tánctábort szervezett tizenéves
fiataloknak Lajos Henriett, a Tiamo
Moderntánccsoport vezetője.
Az idei tábor szakított a hagyományokkal, a
napközis tábor ugyanis a közösség összetartozását igyekezett megerősíteni. Kibővült a
résztvevők köre is, nemcsak tánccsoportosok vettek részt a napközis akcióban, hanem
eljöttek testvérek és új érdeklődők is.
A táncos együttlét legfőbb helyszíne a
Közösségi ház tornaterme volt. Újdonság
volt, hogy a közel harmincfős társasághoz
fiúk is csatlakoztak.
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A tábor kifejezetten a csapatépítésről, a
közösségi játékról szólt. A régi, rutinos táncoslányok mentorként segítették a kisebbeket, így készültek az új koreográfiák,
és így lehettek igen mókásak a napok
és tábori órák. Az idősebb táncosok
példaképként támogatták a kisebbeket,
élvezték, hogy fontos szerepet kaptak. A
táncos elfoglaltságok mellett interaktív
játékok vártak a résztvevőkre, jártak a
szabadidőparkban is kincskereséssel és
számháborúval. Szerveztek beszélgetéseket is eredményes fiatalokkal, akik jó

példaként elöl járva meséltek a sikereikről
és az eredményekben rejlő áldozatokról.
Lajos Henriett azt is elárulta, hogy a
karanténidőszak alatt online versenybe is
beneveztek. Táncos bemutatókkal készültek a veszélyhelyzetben is, az így elkészült
videofelvételük nagy teret kapott az interneten. Az akció sikeres volt, hiszen több
helyezést bezsebeltek, amellett a gyerekek
is nagyon élvezték, hogy a megszorítások
idején is foglalkozhatnak kicsit azzal, amit
a legjobban szeretnek.
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Helytörténet, kézművesség és
sport a gyermektáborban
Pályázati forrásból, immár második alkalommal
valósulhatott meg az a három témakört felölelő tábor,
melyet általános iskolásoknak szerveztek Bábolna
Város Önkormányzatának közreműködésével.

A kézművesség is szerepet kapott a nyár során, Tóth Krisztina
pályakezdő és Szakálné Vári Judit gyakorlott, rutinos táboroztató
pedagógus szervezték a programok sorát, mely kavalkádban a
gyerekek csapatokat alkotva vettek részt. A gyerekek készítettek
plakátot, melyben kimerítették a kézművesség számos formáját,
de jártak a fürdőben és a szabadidőparkban is. Az alsós korosztályhoz igazított kézművesség mottója az volt: Alkotni jó, így ez a
jelmondat járta be valamennyi foglalkozás hangulatát. Készültek
itt fakanálból bábok, rajzoltak, pólót batikoltak, hajtogattak és a
Csökönyös kiselefánt meséjét is feldolgozták. Jártak a tatai kalandparkban is, ez az élmény is papírra került, hiszen sokan a kedvenc
programjukról is készítettek kedves, maradandó alkotást.

A tábor első hetében a helytörténet és a kézművesség iránt
érdeklődők, a második turnust a sporthoz vonzódó diákok tölthették hasznosan a szünidő első időszakában.
Az online oktatás után felüdülés volt a gyermekek számára az
együttlét a kortársakkal. A szülők ereje és szabadsága is kimerült,
így a járványhelyzet idején lévő szigorítások feloldása után táborok
indultak településünkön. A vakációs elfoglaltságot konzorciumi
tagként keltette életre Bábolna, EFOP-os támogatással. A tavalyi
témakörök: a helytörténet, a kézművesség és a sport idén is népszerűek voltak, szinte minden igényt kielégítenek a diákság körében.
Veresné Szlocsek Mária pedagógus elmondta, június 22-26-ig
tartott a helytörténeti tábor, ahol a tudás is érvényesült, ezért
főképpen a nagyobb gyerekeknek ajánlották. A kézműves és
sporttábor zömében az alsósokat szólította meg. A tematika
segítette az elméleti tudás és ismeretanyag bővítését, délelőttönként főképpen a tanulás kapott szerepet, délutánonként pedig a
közös játékba merülhettek bele a fiatalok. A tábor idején számos
helytörténeti túrát valósíthattak meg, jártak a Lovasmúzeumban,
bejárták a Ménesbirtokot, meglátogatták a Helytörténeti Gyűjteményt és annak kiállítását, ismerkedtek a megyei értéktár mozgalommal és a helyi értékekkel. Dr. Veres Zoltán megyei jegyző
interaktív előadásában a hungarikumok, a megyei és különleges
helyi értékek kerültek felszínre úgy, hogy a gyerekek aktivitását
és kezdeményezőképességét is feszegették. Nyitott kérdésként
hagyta az előadó a bábolnai értékek ügyét, így bírva gondolkodásra a diákságot, miközben észrevétlenül is megerősítette a
bennük a településük iránti kötődést. A gyerkőcök ellátogattak
a Bábolnai termálfürdőbe is, volt a fiúk és a lányok közti nemek
harca játék, illetve a közösségépítést szolgálta a drámajáték is,
mely ugyancsak kiválóan színesítette a programot. Volt lovagi
lakoma hetven palacsintából, amit a kislányok készítettek az
iskolai konyhán. Győr és Pannonhalma nevezetességeit is megnézték egy kirándulással szerezve sok szép élményt, tekéztek és
számháborúztak egy játékos akadálypálya állomásaiként.

A sporttábor a mozgás iránt érdeklődő gyerkőcök várva várt
eseménye. Csongrádi Péter testnevelő az egyhetes programról
elmondta: táboruk nagyon népszerű, mert ezúttal is túljelentkezéssel kellett számolniuk. Alsósok, felsősök vegyesen, egymást
segítve vettek részt a vakációs programban, mely a tokiói nyári
olimpia szellemiségét hozta el Bábolnára. Jártak a fürdőben, a győri
állatkertben és az ifjúsági olimpiai parkban, ahol labdarúgóprogramokban is kiélhették mozgás iránti igényüket. Jelképesen maraton
futásban is jeleskedtek, a szabadidőparkban izgalmas futóversenyt
és egyéb vetélkedő játékokat is bonyolítottak. Csongrádi Péter úgy
fogalmazott: a tábor nagy érdeme volt a sportolás mellett, hogy
közösségben, önfeledten barátkoztak a gyerekek.
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Bábolnán tartotta tisztújító ülését a megyei nyugdíjas
szervezet – Berkesné Szűcs Ágnes is megbízatást kapott
Nyugdíjas klubok és idősek „Életet az éveknek” Komárom-Esztergom Megyei Szervezete ülésezett Bábolnán
augusztus 25-én. A megyei szervezet tisztújító közgyűlését tartotta a Kaszinó épületének egyik termében, majd a
nyugdíjas küldöttek és az elnökség az ebédet követően
megtekinthette Bábolna nevezetességeit is.

klubbal is. Munkájának köszönhetően ezúttal ő is ott lehet a
megyei elnökségben, mely révén a megye vezetésével is sokkal
szorosabb kapcsolatot tud ápolni Bábolna.
Bábolnai Idősek Klubja évek óta tagja az országos nyugdíjas
szervezetnek, aktívan részt vesznek a megyei programokon,
ahol táncosaink lehetőség szerint mindig fel is lépnek. - Aktivitásunknak köszönhető talán, hogy Popovics György megyei
közgyűlési elnök is támogatta személyét, remélve a további
szoros együttműködést.
A megyegyűlési elnök az eseményen úgy fogalmazott: az
„Életet az éveknek” az egyetlen olyan országos nyugdíjas szövetség a megyében, melynek megyei szervezete van.
Véleménye szerint is elengedhetetlen, fontos törekvés az
idősek aktívan tartása, melyre kiváló lehetőség és módszer a
klubélet. A megyei önkormányzat ehhez szervezeti kereteket
biztosít, illetve az idősügyi tanácson keresztül anyagi forrásokat is.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, örömteli, hogy a
megyei nyugdíjas klubok vezetői városunkban tartották tisztújító
találkozójukat. Ez az alkalom szolgált arra, hogy a szervezetek
új elnökséget, küldötteket válasszanak, valamint az országos
elnökségbe delegált személyeket is válasszanak.
Kiemelt figyelmet kapott az eseményen a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője, Berkesné Szűcs Ágnes azáltal, hogy
a megyei elnökségbe válaszották. A polgármester hozzátette:
az intézményvezető sokat tett azért, hogy a településen a
nyugdíjasok, idősek élete harmonikus, kiegyensúlyozott, hogy a
megbecsülést érdemlő korosztálynak is mindig akad szervezése
által szórakoztató program.
Kapcsolatba került így a megyei vezetőséggel, illetve más
nyugdíjas klubokkal, többek közt a megyehatáron kívüli móri

Romanek Etelka, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
alelnöke elmondta, a megye településein működő nyugdíjas
szervezeteket kivételes intézkedések is segítik. Ösztönző például
köztük az Idősbarát díj létrehozása, mely azoknak a településeknek ítélhető elismerés, melyek sokat tesznek ezért a korosztályért.
Az aktivitás megőrzéséért Szeniorakadémiát, időseknek szóló
képzéseket is életre keltettek. Troják Frigyes, az Életet az Éveknek
megyei szervezet elnöke törekvésükről szólt, mely immár 1989-ben
alakult. Akkor 139 klub csatlakozott a kezdeményezéshez országosan, jelenleg 41 klub van csak Komárom-Esztergom megyében. Fő
cél a nyugdíjas klubok összefogása, koordinálása, tevékenységek
segítése, és jelen lenni a legkisebb településeken is, fogalmazott.
Az esemény Bábolna és a megyei vezetés közti kiegyensúlyozott kapcsolatot is tükrözte, de lehetőséget tartogatott arra is,
hogy hangját hallassa ez a korosztály. A jelenlévők valamen�nyien egyetértettek abban, hogy a szépkorúak számára rendkívül előnyös a klubok látogatása, ahol hasznos időtöltéssel, jó
társaságban telnek a hétköznapok.

Dolgozzon otthonában!
Kozmetikai dobozok
hajtogatása stb.
Érdeklődni a 06-90-60-36-07
telefonszámon lehet.
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-209104517).
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„Ha egyszer elkezded, egyszerűen nem tudod abbahagyni!”
Ismét íjászokkal találkozhatunk városunkban a Szabadidőpark mellett felállított ideiglenes gyakorlópályán. A Bábolnai
Íjászok Baráti Egyletének megszűnése után a sportágat kedvelők egy baráti társaságot alakítottak ki, és rendszeresen
együtt gyakorolják az ősi vadászati módszert.

Tanács Gábor és Gáborné, illetve Nagy Gergő vezetésével alakult
ki a csapat, melyhez Bábolnáról és a környékbeli településekről is
csatlakoztak. Az alapítók számos versenyen vettek részt korábban,
melyekről szép eredményekkel térhettek haza. Rajongásukkal
már gyermekeiket és ismerőseiket is megfertőzték, így a minden
hónapban megrendezett baráti íjászaton többen is összegyűlnek.
Az íjászat mesterségét már honfoglaló őseink is űzték, ám szabadidős tevékenységként és sportágként Angliából indult útjára.
A mozgáskoordinációt, koncentrációt és térfelismerést növelő
mozgásforma ma már az olimpiai játékok állandó részeként szerepel. Kortól függetlenül bárki hódolhat az íjászat örömeinek, évről
évre egyre népszerűbb fiatalok és idősebbek körében egyaránt.
A bábolnai íjászatkedvelők egyelőre csupán baráti társaságként működnek, ám szeretettel várnak minden érdeklődőt és
remélik, hogy egy nap majd egyesületté is kiforrhatja magát
kezdeményezésük. Lelkesedésük városunk önkormányzatához
is eljutott, a közeljövőben pedig az ideiglenes pálya helyett egy
végleges, profin kialakított gyakorlóhelyet kaphatnak.

Gálaműsorban vonultatták fel koreográfiáik javát
Színes műsorral készült a Tiamo Moderntáncsoport augusztus 30-ra, amikor a Ménesbirtok Kamaraszínházában mutatták be az elmúlt esztendőben készült koreográfiákat.

A gála kezdetén, a köszöntő beszéd soraiból kiolvasható volt. a
csapat elmúlt egy éve igen eseménydús volt. A 2019-es tanévet
egy edzőtáborral nyitották, majd több helyi rendezvényen is
szerepeltek. Többek között az Aprótalpúak piknikén, Kukorica
fesztiválon, Bábolna Város évfordulós avató ünnepségén, több
Mikulás, karácsonyi és céges rendezvényen is.
Neveztek több profi és minősítő versenyre, a kialakult járványhelyzet okán azonban ezekből csak néhány lehetőséget tudtak
megragadni. Indultak az első Budapest Dance Challange háromfordulós profi versenyén a nagy lányokkal, melynek második fordulója március 15-én lett volna, így arra is tisztességgel felkészültek, viszont a versenyt sajnos elhalasztották. Az első forduló január
18-án volt Budapesten, ahol a szerzett pontokat vitték tovább a
versenyzők. A versenyt megkoronázva a két hirdetett különdíjat
is sikerült bezsebelniük a fotópályázaton, melyben Bábolna Város
közössége is óriási szerepet vállalt, hiszen a gyűjtött szavazatok
döntöttek. A gála így jó alkalom lehetett a köszönetnyilvánításra is.

Már februári emlék a paksi Csillagshow Táncegyesület által
szervezett Starlight Compatition nemzetközi minősítő verseny,
ahonnan 3 bronz, 8 ezüst és 1 arany minősítéssel tértek haza.
Megszerezték ezen túlmenően az arany minősítésű legelhivatottabb csapat különdíjat, illetve vezetőjük, Lajos Henriett pedig
szintén arany minősítésben részesült koreográfus minőségében. Ez a fantasztikus eredmény felvillanyozta a csapatot. Jártak
Pápán is a 4. ZsooDance Fesztiválon, ahol idén a minősítő kategórián kívül néhány koreográfiával a profi versenyben is megmérettették magukat. A minősítésen 1 bronz, 10 ezüst és 1 arany
minősítést szereztek, majd a 12 profin letáncolt koreográfia után
még maradt bennük annyi erő, hogy a profi mezőnyben is bizonyítsanak. Farkas Boglárka és Rózsahegyi Franciska felnőtt duó
kategóriában 3. helyezést, Bagó Zsófia felnőtt szóló kategóriában
2. helyezést, a nagylányok csoportos Álmok című koreográfiája
második helyen végzett, Farkas Boglárka és Horváth Gitta junior
kategóriában is kitűnő eredményt szereztek. Farkas Boglárka
ismét mosolydíjban részesült a profi versenyen, Bagó Zsófia
pedig felnőtt osztályban kapott külön díjat.
Lajos Henriett, a lányok példaképe és elhivatott vezetője úgy
fogalmazott: sikereik mögött rengeteg munka és sok áldozat van,
illetve rágyúrtak a csapat közösségi erejét erősítő tréningekre,
kirándulásokra és táborokra is. Az elmúlt év tele volt mosolygós
alkalommal, jókedvű táncos találkozókkal, foglalkozásokkal,
izgalmas gyakorlatokkal és koreográfiákkal.
A gála csupa sugárzó, tánckedvelő fiatalokat vonultatott fel.
Olyan társaságot láthatott a közönség, akik igazi csapattá értek,
a közösségi kohézió minden produkcióban fellelhető volt. A
pörgős produkciók sorát vendégfellépőjük: Gombás Ádám dalai
szakították meg. Az énekes több ízben is dolgozott már együtt a
tiamósokkal, így szívesen tett eleget a felkérésnek.
Tánc, tánc, tánc. Erről szólt igazán a Tiamósok gálája, mely
alkalmat teremtett arra is, hogy a színpadon helytálló fiatalok
bezsebeljék a büszke szülők és hozzátartozók gratulációit a színvonalas előadásért cserébe.
www.btv.hu
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„Tó vize, tó vize csupa nádszál,
egy kacsa, két kacsa odacsászkál.”
Hajnal Dóra, a Bábolna Városi Művelődési és Sportközpont és az Önkormányzat programszervezője augusztus
7-én vidám kacsaúsztatásra invitálta városunk óvodásait.

pár napos vadkacsa testvérpár gazdagította tovább a sokaságot,
akik nagykorúságukat elérve már kirepülhettek a nagyvilágba.
„Szerettem volna visszajuttatni őket a természetes közegükbe,
melyhez a Szabadidőparkban található tó tökéletes helyszínt
adott.” – mondta el lapunknak.
A simogatásokban nem szűkölködő fiatal vadkacsák a Csepke
és a Cseperke nevet kapták az ovisoktól, majd a leghíresebb
kacsás dalok kíséretében vidáman vették birtokba új élőhelyüket. A két vadrécét egy indiai futókacsa pár nevelte, akik
repülni ugyan nem tudnak, ám remek csigaevő hírében állnak.
A kicsik velük is megismerkedhettek, így a hazai háziállatokkal
kapcsolatos ismereteik bővültek. Az izgalmas délelőtt kézműves játszóházzal folytatódott, ahol szintén a csőrösök jutottak
főszerephez: a kacsás bábok, színezők és papírmaszkok között
mindenki megtalálhatta a számára szimpatikus elfoglaltságot.

Ezen a napsütéses nyári délelőttön a gyermekek izgatottan
vették körbe a szabadidőparki tó mellett elhelyezett két futókacsa, illetve a két tőkésréce ketrecét.
Dóri és családja rutinos állattartók, otthonukban többféle
szárnyas és egyéb háztáji állat kapott helyet. A nyár elején egy

Dóri első rendezvénye telitalálatnak bizonyult, az állatszerető
kicsik egy élménnyel gazdagabban térhettek haza. A szervező
reméli, hogy a kacsák otthonosan és biztonságban érzik majd
magukat és a jövőben sok kiskacsával benépesítve gazdagítják
a csónakázótó állatvilágát. A sok színes kulturális rendezvény
mellett az állatos programsorozat is folytatódik a jövőben: legközelebb tengerimalacot dédelgethetnek az aprótalpúak.

Nincs időm olvasni kihívás! (NIOK) #vanidőmolvasni
Szabados Ágnes Nincs időm olvasni kihívása egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Havonta megjelenő új témáival és egy közös könyvével már egyfajta online könyvklubbá nőtte ki magát.
A hónap témája: egy könyv, ami a jövőben játszódik. Ehhez segítségnek a könyvtárban található egy tematikus polc.
Közös könyv: Dragomán György Rendszerújra című novellás kötete, ami szintén megtalálható könyvtárunkban.
A könyvklub megtalálható a Facebookon „VAN IDŐM OLVASNI CSOPORT!” néven.
Ehhez bárki csatlakozhat, és a hónap végén (szeptember 27., vasárnap, 20 óra) itt van a könyv megbeszélése.
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Az anyatejes táplálás a
legtermészetesebb módszer
A helyi gyermekorvos, dr. Kiss Katalin a helyi asszisztenssel és
a védőnővel az idei esztendőben sem tétlenkedett. Augusztus
6-án ismét megünnepelték az augusztus elsején mindig esedékes anyatejes táplálás világnapját városunkban.

A szabadidőparki játszótérre invitálták azokat a családokat, akik vállalják az anyatejes táplálást, mely a csecsemő táplálásának legtermészetesebb és egyben legegyszerűbb módja.
A szervezők ezúttal kiköltöztek a rendelői falak közül, és a szabadidőpark természetes, zöld területére csábították a családokat. Az esemény
a kisbabákról és a családokról szól minden alkalommal, a 27. esemény

esetében sem volt másképp. Dr. Kiss Katalin gyermekorvos örömmel
mesélt arról, hogy egyre többen választják a legtermészetesebb és a
gyermek számára leginkább egészséges táplálási formát. A szakember azt
is hozzátette, az anyatejes táplálás, a szoptatás zavartalanságához kell a
környezet támogatása is. A biztonságos, kiegyensúlyozott családi környezet, az édesapa segítő hozzáállása, kell hozzá önbizalom és a biztatás is.
Akinek ez a folyamat jól sikerül, az később is esküszik arra, hogy
ennél jobb dolog nincs. Az előnyökről minden időben sok szó esik.
Nemcsak az orvosi rendelőben dicsőítik a kisbabák anyatejes táplálását,
de fórumok és közösségek is hangoztatják az előnyök hosszú sorát. Az
anyatejben minden tápanyag benne van, amire a kisbabának szüksége
van az egészséges fejlődéshez. Az édesanyának is oda kell figyelni a
harmonikus, egészséges életre és életmódra, igyekezni kell, hogy a
terhesség és szülés után se fáradjon el az édesanya teste.
Dr. Kiss Katalin gyermekorvos asszisztensével és a helyi védőnővel
együtt igen elhivatottak a szakmai kérdésben, igyekeznek minden
információval ellátni a bábolnai családokat, hogy megteremthessék
ezzel is az anyatejes táplálás megfelelő körülményeit. Nagyon jól
tudják, hogy a világnap alkalmából szervezett ünnepség jó hangulata
is egyfajta megerősítés a kismamák számára. A szabadidőparkban
szervezett pokrócos szabadtéri találka idén is jól sikerült: a helyi BognáRock formáció jóvoltából zenés köszöntővel, jóízű beszélgetésekkel
és sok-sok gyermekmosollyal az arcokon.

Rézfúvósok a protestáns templomban
A szokásos vasárnapi istentisztelet augusztus 9-én koncerttel egészült ki a helyi protestáns templomban.

A Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes látogatott el a
református egyház helyi gyülekezeteihez, köztük Bábolnára is, hogy a hívek számára felüdülést nyújtó muzsikájukkal tegyék szórakoztatóvá a vasárnap délelőttöt.
Simon Norbert református lelkész nagy kedvelője a
rézfúvós zenének, maga is művelője a rézfúvós muzsikának. Gyermekkori barátaival ápolt ismeretségéből
ezúttal a bábolnaiak is profitáltak, hiszen az elismert
együttes tagjai nagy örömmel érkeztek Bábolnára.
A református egyház szoros kapcsolatban áll a
zenével. A reformáció során különböző irányzatok

léteztek azonban arra vonatkozóan, hogy legyen-e
egyáltalán templomi zene a templomokban. Idővel
úgy látták, a zenei lehetőségek maradjanak az egyház
berkeiben. Az istentiszteleti alkalmakra ezért zongorát
és orgonát is lehetett alkalmazni, hazánkban bevált az is,
hogy rézfúvós hangszerek kísérjék az istentiszteleteket,
mondta el Simon Norbert, aki kifejezetten üdvözíti a
rézfúvós templomi muzsikát.
A helyi kis gyülekezet is igyekszik istentiszteleti alkalmait színesíteni oly módon, hogy teret adnak a minőségi, a hely szellemiségének megfelelő muzsikának.
Augusztus 9-én is egy ilyen szép alkalom kínálkozott
a református lelkész meghívásának jóvoltából.
A kezdetekkor a zenekar gyülekezeti énekesekből állt
össze. Kovács Zalán zenekari vezetőtől megtudtuk: bár
egykor egyházi pályára készültek, az akkor megszületett latin nevüket megtartották, miután a református
egyháztól, a keresztény gyökerektől zenészként sem
kívántak elfordulni.
Repertoárjuk színes, nemcsak az egyházi vonulatot
alkalmazzák. Kettős funkciójukban mutatkoztak be Bábolnán, minisztériumi támogatással megvalósult koncertjük
mellett az istentiszteleti egyházi énekeket is kísérték.
A bábolnai alkalom nagy örömet hozott a hívők
életébe, hiszen rendkívüli hangulatot hozott a profes�szionális zenekar az istentisztelet lelket feltöltő órájára.

A Cantores Ecclesiae Rézfúvós
Együttes 1998-ban alakult
Budapesten Kovács Zalán
László művészeti vezető irányításával. Tagjai fiatal művészek, akik az együttes hazai
és nemzetközi versenysikerei
mellett szólistaként is több
tucat helyezést elértek megmérettetéseken. A klasszikus
rézfúvós kvintett irodalom
mellett saját átirataik, valamint
számukra komponált darabok
tarkítják széles repertoárjukat.
Alakulásuk óta évente közel
száz fellépésük alkalmával
játszottak Magyarország
legjelentősebb koncert- és
rendezvényhelyszínein, illetve
szerte Európában. Televízió és
rádió felvételeik mellett tizenegy hanghordozón hallható
játékuk, melyekből közel tízezer
példányt hallgatnak szerte a
világon. Számos nagyszabású
hazai fesztivál rendszeres fellépője és több koncertsorozat
szervezője az együttes. 2007ben megkapták az Artisjus
alapítvány különdíját.
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Egy hétig lovászok lehettek
Rendkívüli lovastábor kapott helyet július végén városunk
lovasiskolájának repertoárjában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kérésére és támogatásával megrendezett
úgynevezett szakmakóstoló tábor az általános iskolás
fiataloknak nyújtott segítséget a gazda-lovász szakma
megismerésében. Az egyhetes programsorozat során
mintegy 21 nebuló kóstolhatott bele a lovászok életébe.

Bajcsai Miklós, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola
és Kollégium igazgató helyettese lapunknak elmondta, hogy a
diákoknak már a felső tagozat kezdetén érdemes megismerkedni
a különféle szakmákkal, az azokhoz kapcsolódó feladatokkal,
munkakörülményekkel. Az ország több pontján megrendezett
Szakmakóstoló Hét az agrár-szakképesítések élményalapú megismerését helyezte előtérbe, a munkafolyamatok megismerése és
kipróbálása motivációt nyújthat a pályaválasztás során.
A gyermekek elsajátították a lovakról való gondoskodás
minden csínját-bínját, így az izgalmas programok mellett munkában is gazdag órákat tölthettek el. A délelőttöket jórészt a
patások közelében töltötték, délután pedig városnézés, kézműves és sportos foglalkozások színesítették a tábort. Az utolsó
nap folyamán szüleiknek és hozzátartozóiknak is bemutatták
ügyességüket és megszerzett tudásukat.
A pályaorientációs táborba a Bábolnán és környékén élők
mellett az ország több pontjáról is érkeztek gyermekek, akik
különféle lovas tudással rendelkeztek, de egy valami közös volt
bennük: a lovak szeretete. A tábor nagy sikerrel és elégedettséggel zárult, a résztvevők közül pedig remélhetőleg többen is
jövőbeli Pettkósként térhetnek vissza városunkba.

Megújul a régi malomépület
A labdarúgópálya szomszédságában emelkedő egykori
malomépület hányattatott sorsa, romos állapota immár a
múlté lehet azáltal, hogy új gazdája felújításáról és hasznosításáról is gondoskodik.

Az ingatlan több mint egy évtizede került örökségvédelmi oltalom
alá. A bábolnaiak is láthatják, hogy az elmúlt időben építkezés
indult a régi malomépületben. Az új tulajdonos, Koppendorfer
Tamás, a Kopi Trans Kft. ügyvezetője elmondta, véleménye szerint

helytelen volt a döntés, hogy az épületet műemlékvédelem alá
vonták, mely számos kötöttséget hozott magával. A szigorú jogszabályok és építésügyi előírások voltak azok, amelyek akadályoztatták
az esetleges ingatlaneladást és hasznosítást is.
Koppendorfer Tamás belevágott a nehézségek ellenére is.
Szigorú eljárás után átsoroltatták az ingatlant, és a korábbi szerkezethez ragaszkodva kezdték meg a felújítási munkálatokat.
A cég raktározással és komplett logisztikával foglalkozik több
mint tíz éve, így kapcsolható lesz az ingatlan a cég profiljához.
A sok terv közül a raktár kialakítása lett a legnyerőbb számukra.
Úgy tartják, hogy magasemelésű targoncákkal dolgoznak majd
benne, terveik szerint nyolcszáz raklap fér majd el a megújult, és
a felújítás eredményeképpen a környezethez is alkalmazkodó
küllemű épületben. Ezzel a beruházással a környék is megszépülhet, hiszen parkosítanak, és a zöld terület gondozására is
odafigyelnek majd. Parkolókat is terveznek, mely ugyancsak
kivételes lépés. A kivitelezés nem egyszerű feladat, lassú folyamat,
de a tulajdonos bízik abban, hogy megelégedésükre, és a város
megelégedésére készül majd el az ingatlan, hiszen a cég ezzel a
fejlesztéssel sokat tesz ahhoz, hogy egységes és szép városkép
alakuljon Bábolnán. Véleményük szerint, ez közös törekvés kell,
hogy legyen, mert a településkép minősége nem csupán a helyieknek fontos, de a messzebbről érkezők jogos elvárása is egyben.

NÉZZE A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással, melyben az előző hét eseményeiről készült
műsorszámainkat láthatják. Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk, ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta 11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett 24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
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Közös
örökségünk
emlékére

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
A BÁBOLNAI PROTESTÁNS
TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.
Augusztus

20-án

Szent István király,
első államalapítónk

Ideiglenesen helyettes lelkészek hirdetnek igét.
Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

és hazánk fővédőszentjének életét és
művét idézzük fel,
kiről a római katolikus egyház is minden
évben megemlékezik.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Az ünnepi alkalom

2020. szeptember hó

kapcsán Milus Ferenc
plébános

tar tott

ünnepi szent
misét a
bábolnai katolikus hívó
közösségnek.
„Szent István személye elválaszthatatlan az egyháztól!” –
fogalmazott Ferenc atya, aki szerint az egyház és az állam
remekül megfér egymás mellett, a nemzeti ünnep pedig
mindenki számára egy megbecsülendő érték, hisz Szent
István királynak köszönhetően létezünk egy társadalomként.
Az ünnepi prédikációban az országhatáron túli magyarokat
is megemlítette a plébános, akik sok megpróbáltatás után is
megőrzik a magyarság kultúráját. Ebben a hit is segítségül
szolgál: erőt és kitartást ad minden magyarnak.
A mise után sor került az idei terményből készült új kenyér
felszentelésére is. Az életet és az otthont szimbolizáló, nemzeti
színű szalaggal átkötött ételből a hívők is fogyaszthattak.

13-án vasárnap

9:00 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 24. vasárnap

9:30 órakor

szentmise

20-án vasárnap

9:00 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 25. vasárnap

9:30 órakor

szentmise

27-én vasárnap

9:00 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 26. vasárnap

9:30 órakor

szentmise

szentírás vasárnapja (biblia, hozsanna szentelése)
Október 4-én vasárnap

9:00 órakor

rózsafüzér ima

Évközi 27. vasárnap

9:30 órakor

szentmise

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános (70/550-9261),
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
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A trianoni veszteség sosem feledhető
A trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján országszerte rendeznek megemlékező eseményeket.

Ezt tette a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete is augusztus 14-én,
amikor az ünnepi műsoron túl Raffay Ernő történész előadása is segítette a nemzeti emlékezést.
A szórványmagyarság sorsát, életét, megmaradását segítő és támogató
szervezet a Nemzeti Összetartozás Napján, június 4-én sem feledkezik meg
nemzedékek életét megváltoztató sorstragédiánkról, történelmi múltunkról, és a magyarság megmaradásában és összetartozásában is reményteljes jövőnkről szólni a mai kor emberének, és a fiatalok nemzedékének.

Az esemény forráskeretét a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat nyerte el az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A program
hátterét biztosító támogatás az ötezer fő alatti települések kulturális
életében hasznosulhatnak, hiszen a forrásból a rendezvényeken
fellépő előadóművészek díját finanszírozhatják – mondta el lapunknak
dr. Veres Zoltán, megyei jegyző.
A Nemzeti Összetartozás évében a trianoni sorstragédia még
nagyobb figyelmet kap és érdemel, nem véletlenül, hiszen a száz
esztendős évforduló méltó megemlékezést követel.
Raffay Ernő történész, Trianon-kutató úgy fogalmazott: a békediktátum aláírásának körülményeit számtalan kutató, történész leírta
már az egyes nemzetek nézőpontjai szerint, a Trianonhoz vezető út
azonban, a diplomáciatörténeti áttekintések még hiányosak, hiszen
számos információ nem kapott még megfelelő nyilvánosságot és teret,
ez a terület még kutatások sorát kínálja. A történész még kutatható
területnek tartja azt is, hogy a magyar lélek, a magyar nemzet hogyan
tudott felállni a kultúra, az összetartó magyar művelődés és művészeti
tevékenység által, köszönhetően Bethlen István gróf, Teleki Pár gróf és
Horthy Miklós kormányzó nemzetépítő munkájának.
A Trianon 100 névre keresztelt országos emléksorozat fellépői Bábolnán az Őrzők Együttes volt, a duóban Gál László Latinovits-díjas szavaló
és Kreft-Horváth Márk gitáros foglalták dalokba és versekbe Trianon
szellemiségét, mélyreható, lélekkel összeállított műsoruk emlékeztetett
hazaszeretetre, összetartozásra és követelte a nemzeti megmaradást.

Hittel és hűséggel végzi feladatát
Miután dr. Szalay Gábor, korábbi bábolnai katolikus plébános betegsége hosszas gyógykezelést igényel, ezért a győri
püspökség a helyettesítések után végleges megoldásra
határozta el magát, és Milus Ferenc plébánost nevezte ki a
körzet katolikus hitéletének vezetőjévé.

Szent István királyunk ünnepe jó alkalmat szolgáltatott ahhoz, hogy
lapunk hasábjain is bemutatkozzon a helyieknek Milus Ferenc.
Az atya Szőnyből, püspöki javaslatra érkezett városunkba. A helyi
feladatokon túl Ácson, Nagyigmándon, Kisigmándon és Csémen
is teljesíti szent szolgálatát. Ferenc atya Szilsárkányban töltötte
gyermekéveit, ahol a katolikus hit szerint élt családjával. Már gyermekkora óta foglalkoztatta a szent hivatás. Szívesen vesz részt zarándoklatokon, a végső elköteleződés is egy szent helyen érlelődött
meg benne. 1988-ban a győri egyházmegyei püspök színe előtt le
is tette fogadalmát. Ezután Sopronban káplánként tevékenykedett,
majd az ászári körzetben látta el apostoli feladatait. Pár évvel később
ismét visszatért a leghűségesebb városba és körzetébe, ahol több
mint kilenc évig lelkipásztorkodott, majd pedig a szőnyi hívők vezetőjeként szolgált. A bábolnai hívők csupán pár hete találkozhattak
először a tisztelendő úrral, akit lelkesen fogadtak.
Milus Ferenc előtt sok feladat áll, sűrű a napi programja is, vasárnaponként pedig körzete településein misézik. Bizakodva tekint a jövőbe,
és úgy látja, hogy Isten és a hívők segítségével közösen léphetnek előre.

Tűzvédelmi teszt
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Országos Tűzmegelőzési
Bizottság lehetőséget nyújt az érdeklődőknek arra, hogy
felmérjék tűzvédelmi tudásukat, és bővítsék ismereteiket.
Nem tudja, mi a teendője, ha otthonában tűz keletkezik? Bizonytalan a serpenyőben kigyulladt égő olaj
16
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eloltásával kapcsolatban? Akkor töltse ki tesztjeinket,
melyekkel felmérheti tudását, és értékes, fontos információkat kaphat tűzmegelőzéssel kapcsolatban!
További részletek és a teszt: https://www.katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek
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Csaknem félmillióan kapnak levelet a NAV-tól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) mintegy félmillió ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelének küld postán adószámla-kivonatot. A tájékoztatás elején mindenki megtalálja
a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni,
illetve mennyit igényelhet vissza.
Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemen
ötezer forintnál több tartozása, vagy ezer forintnál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint. A kivonat mellett
késedelmipótlék-értesítőt is találhat a postaládájában, aki fizetési
kötelezettségét tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítette,
és emiatt ötezer forintot elérő pótléka keletkezett.
A postázott kivonatok az adatokat adónemenként nemcsak
egyenleg szintjén (túlfizetés, hátralék, rendezett), hanem részletesen is tartalmazzák.

bankkártyával, vagy esetleges többletük átvezetésével. Túlfizetés
esetén a 2017-es nyomtatványt kell benyújtani a visszaigényléshez.
A NAV az adatok értelmezéséhez és az azzal kapcsolatos teendőkhöz útmutatót is csatol az értesítések mellé. Az adószámla-kivonatot, illetve a pótlékértesítőt mindenkinek célszerű összehasonlítania a saját nyilvántartásával. Ha valaki eltérést tapasztal a
közölt és saját adatai között, az azzal kapcsolatos észrevételeit
írásban, személyesen, telefonon vagy elektronikusan is megteheti.
Aki még nem nyitott ügyfélkaput, annak érdemes elgondolkodnia a regisztráción, ugyanis azzal bármikor megnézheti adószámláját, illetve kérdéseit, észrevételeit elektronikusan is beküldheti
a NAV-hoz az e-Papír szolgáltatáson keresztül.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket többféleképpen is rendezhetik: csekken, átutalással,

Babazsúr, a kisbabák ünnepe
A bábolnai kisbabák ünnepe a visszatérő Babazsúr.

Július 20-án ismét csecsemők gőgicsélése hallatszott a hivatal
dísztermében, ahová dr. Horváth Klára polgármester azokat a szülőket várta, akiknek április-május-június hónapok valamelyikében
született gyermeke. A nyári időszak ezúttal szűkösebbre sikerült
a létszám tekintetében. Az eseményen csupán egyetlen család
tudott megjelenni. Újszülöttek április-május-június hónapban:
Farkas Léna, született április 21-én, Rozsovits Eszter és Farkas
Dávid gyermekeként. Május 13-án született Varga Erik, Tuba
Mónika és Varga Sándor csemetéje. Tóth Fruzsina május 4-én
jött világra Gellér Dóra és Tóth Norbert szülők örömére. Petrács
Anna május 20-án született Böröcz Elisabeth és Petrács Vilmos
gyermekeként. Gratulálunk a családoknak!

Lesz Bábolnai Gazdanapok!
Az elmúlt időszakban – teljesen egyértelmű és érthető okokból
– sok kétség merült fel azzal kapcsolatban, hogy mi lesz idén a
Dunántúl legnagyobb agrár-szakkiállításának sorsa.
A kormány részéről elhangzott, hogy az 500 főnél nagyobb
zenés-táncos rendezvények megtartásának korlátozását a
kormány augusztus 15-e után is fenntartja, de ezen intézkedésen tovább nem szigorított, így létszámkorlátozás nélkül, bel- és
külterületen megtartható minden egyéb rendezvény (ami nem

zenés-táncos rendezvény), ilyenek a céges események, a konferenciák, a bemutatók, a szakmai kiállítások, a csapatépítők stb.
Mindezekből következően a 33. Bábolnai Gazdanapok szervezése töretlenül, még nagyobb lendülettel zajlik.
Természetesen a szervezők kiemelt hangsúlyt fektetnek arra,
hogy a kiállítók és az érdeklődők a lehető legnagyobb biztonságban élvezhessék a szakkiállítás minden lehetőségét 2020.
szeptember 10. és 12. között Bábolnán.
www.btv.hu
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Labdarúgás
– a felnőtt csapat még gólt sem szerzett négy fordulóban
A Bábolna SE felnőtt labdarúgói az előző, csonka bajnokságot meglepetésre és nagy csalódásra a kilencedik
helyen fejezték be. A veszélyhelyzet enyhítését és feloldását követően elég hosszú idő állt rendelkezésre ahhoz,
hogy a csapat újjászerveződjön, erőre kapjon.

osztályban BSE I. néven, megyei másod osztályban pedig BSE II.
néven rúghatják a bőrt a két szomszédvár focistái. A 14 év alatti
korosztályokban továbbra is a Bozsik program keretein belül
versenyeznek majd a gyerekek, itt a legnagyobb a létszám.
Augusztus 16-án elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó
bajnokság felnőtt focistáink számára. A szinte teljesen újjászerveződött együttes ilyen rosszul még sosem kezdte a szezont.
Kiesett a megyei kupából, és négy vesztes mérkőzést követően
az elvárásoktól messze elmarad nem csak az eredményeket, de
a játékosok hozzáállását illetően is.
Az első bajnoki fordulóban legényeink Sárisápon vendégszerepeltek. Az első félidőben még volt keresnivalója együttesünknek,
lelkesen és jól játszottak, de a szünetet jelző sípszó előtt négy
perccel megszerezték a hazaiak a vezetést. A második játékrészben már más játékstílussal rukkolt elő a Sárisáp, ami még két
gólt eredményezett, a mieinknek már esélyük sem volt kapuba
találni. A három gól közül kettő szögletből, egy pedig büntetőből
született. Sárisápi BSE – Bábolna SE 3:0.

Tornyos Ferenc szakosztályvezetőtől megtudtuk, június közepén
focistáink megtartották szokásos évzáró rendezvényüket, ahol
néhány játékos bejelentette távozási szándékát.
Ezek után 18-20 fős keretet igyekezett a szakvezetés kialakítani,
hogy stabilan tudják teljesíteni a bajnokság kihívásait. Öt játékost
igazoltak. Babina Erik kapus posztra érkezett az NB III-as Lipót
együttesétől, középpályásnak igazolták Tóth Mátét Öttevényről,
Vörös Miklóst Gönyűről, valamint Kovács Mátét Bőnyről, csatár
posztra pedig Herczeg Ferenc jött Öttevényről. Jónéhányan az
U19-es csapatból is játszanak a felnőtt keretben. A csapat átlagéletkorát nézve továbbra is a megye egyik legfiatalabb gárdájának
számít, a játékosok zöme 20 év körüli, a harminc éven felüli korosztályt Pécsvárady Attila, Kalamár Lajos, Lanczendorfen József,
Szendi Ádám és Babina Erik képviseli.
A BSE Labdarúgó Szakosztály legnagyobb létszámú tömegbázisát az utánpótlás korosztály adja, mostanra mégis itt alakultak
ki a legnagyobb problémák. Tornyos Ferenc lapunknak sajnálattal mondta el, hogy U19-es korosztályt ebben az évadban nem
tudták elindítani a megyei bajnokságban. Egy jogszabálynak
köszönhetően azonban ezt a problémát át tudták hidalni. Több
egyeztető tárgyalás eredményeként a Tatabányai Vasas megyei
másodosztályú együttesében játszik hat ifjú bábolnai focista
kettős versenyengedéllyel. Ennek köszönhetően Bábolnán, a
felnőttekkel edzenek, majd szombatonként az említett tatabányai gárdát erősítik, vasárnapokon pedig bevethetőek a bábolnai
felnőtt csapatban. Az U16-os korosztálynál szoros együttműködés
jött létre Tárkány labdarúgóival. Karvaj Ottó közreműködésével
BSE II.-Tárkány néven a két település focistái a megyei másod
osztályban szerepelhetnek. Az U14-es labdarúgók esetében
viszont a két település két csapatot is indíthatott. Megyei első
18
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Augusztus 23-án az Oroszlány gárdája látogatott Bábolnára. A
vendégek megújuló-félben lévő együttes, még nem igazán forrt
össze a társaság, ami helyenként látszott is a játékukon. Mindezt
labdarúgóink nem voltak képesek kihasználni, pedig akadtak
olyan lehetőségek, melyeknek köszönhetően hazai győzelemre
vihették volna a mérkőzést. Ehelyett egy szöglet utáni és egy
szabadrúgás utáni gól az Oroszlány számára hozta el a győzelmet.
Józsa Péter vezetőedző a bábolnai játékosok küzdeni akarását
hiányolta, elsősorban mentális problémákra visszavezetve az
okokat. Ezúttal minden csapatrészt labilisnak értékelt, nem volt
olyan játékos, aki megfelelő teljesítményt nyújtott volna a találkozó során. Bábolna SE – OBSK Oroszlány 0:2.
Hétközi fordulóban augusztus 26-án Nagyigmándra látogattak
focistáink. Az előző hazai vereség még mindig rányomta bélyegét
a játékra, és a két, addig 0 pontos csapat közül egy soványka
találattal a hazaiak jöttek ki győztesen. Nagyigmándi KSK –
Bábolna SE 1:0.
A bajnokság negyedik fordulójában augusztus utolsó vasárnapján a még veretlen Koppánymonostor együttesét fogadták
legényeink. A találkozó első félidejében talán a mieinknek lett
volna lehetősége gólt, gólokat szerezni, ám sem a tudás, sem
a szerencse nem állt focistáink mellett. A vendégek kissé lassú,
középpályán passzolgatós játékból igyekeztek ritmusváltásokkal
a hazai tizenhatos előtt zavart okozni, de védőink nagyrészt állták
a sarat. A 38. percben aztán a Monostor mintegy 30 méterről
elvégzett szabadrúgása a bábolnai kapu bal alsó sarkában
landolt. A második játékrész elején az ellenfél játékosa úgy 18
méterről lövéshez jutott, a labda pedig a rövid sarokba érkezett. A
félidő derekán a 16-oson belül forgatták meg védőinket, melynek
végeredménye ismét monostori találat. Bábolna SE – Koppánymonostori SE 0:3.
Együttesünk négy fordulót követően 0 ponttal, rúgott gól nélkül
áll a tabella 12. helyén.
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Díjugratás – a Grand Prix sorozat bábolnai
fordulójának döntőjében 49 páros versengett
Július második hetének közepétől
ismét birtokba vette Bábolnát a díjugrató szakág, a Grand Prix sorozat
második fordulóját bonyolították le
a Ménesbirtok lovascentrumában.

A szakág hazai sportolóinak színe-java képviseltette magát a versenyen. A vasárnapi
döntőben 49 páros állt rajthoz, közülük az
egyetlen hibátlan pályát teljesítő 20 esztendős Jármy Vince vihette haza a győztesnek
járó trófeát. Második lett négy hibapontosok közt leggyorsabb ifj. Tóth László, a
tavalyi bábolnai győztes, ifj. Szabó Gábor
pedig a harmadik helyet szerezte meg.

A 2013-ban életre hívott Grand Prix
sorozat kiemelkedő díjazású verseny, mely
kitűnő alkalom a díjugratóknak, hogy
felkészüljenek a magyar bajnokságra és
a nemzetközi megmérettetésekre. A
Kiskunhalason megrendezett első Grand
Prix-n még 13 induló volt, és évekig nem
volt hibátlan lovaglás. A bábolnai pálya
nehézsége is méltó volt a versenysorozat
rangjához, lovak és lovasok megküzdöttek
a 150 cm-es akadályokkal. Jónéhány négy
hibapontos, mondhatni peches lovaglás
mellett a döntőben mindössze egyetlen
hibátlan teljesítmény akadt, mely a páros
számára a végső győzelmet jelentette.
Az egyik legkitűnőbb, kiemelkedő
tehetségű hazai lovasnak tartott Jármy
Vince családja saját tenyésztésű lovával,
egy tenyészménnel aratott sikert, mely
korábban már szerepelt a fiatal lovak világbajnokságán, ott közel kétszáz ló közül a
tizenkettedik helyen végzett. A győztes
egyik eddigi legnagyobb eredményének
értékelte bábolnai diadalát, komoly lépcsőfoknak érzi pályafutása során. A fiatal

versenyző kiemelte lova teljesítményét,
mint mondta, már a Grand Prix sorozat
első fordulójában óriási formában volt, JB
Koronaőr, Bábolnán pedig kitűnő volt az
összhangjuk. A korábbi egyéni korosztályos kétszeres magyar bajnok húszéves
kora ellenére már a felnőtt bajnokság
élmezőnyéhez tartozik, idén is megpróbálja magát a döntőbe lovagolni.
Egy év elteltével először találkoztunk
Buza Patrikkal bábolnai versenyen. Amint
azt a tehetséges lovastól megtudtuk,
Baracskán dolgozik Krucsó Szabolcs
lovardájában, ahol több remek lóval
indulhat országos versenyeken, elsősorban az U25-ös korosztályban 135-145
cm-es akadályokon. A sok kitűnő lóval
történő versenyzés során Patrik egyedülálló tapasztalatokra tehet szert, melyek
elősegíthetik őt abban, hogy minél jobb
eredményeket érhessen el. Bár öt lóval
érkeztek, a bábolnai verseny Patriknak
kevésbé sikerült, a tavalyihoz hasonlóan
a végső cél az U25-ös országos bajnokság
élmezőnyében végezni.

Teke – szeptemberben kezdődik az újabb bajnoki szezon
NB I-es tekecsapatunk az egyik legrosszabb szezonját
zárta az elmúlt bajnokságban. A járványhelyzet miatt
félbemaradt évadot a tabella utolsó régiójában fejezték
be, melynek értékeléséről előző lapszámunkban már
írtunk. A lényeg, hogy bennmaradtak az NB I-ben.

A nyár meghozta az intenzív felkészülés és a változások időszakát.
Skuba István szakosztályvezető három új, magas kvalitású játékos
leigazolásáról adott hírt, akik mellett a felkészülési mérkőzéseken
a régi bábolnai tekézők is bíztató eredményeket produkáltak.
Távozott a csapattól Körmendi Imre, aki már jó ideje Tatabányán él és nem tud részt venni a munkában. Ugyancsak az aktív

tekézésből távozók között van Nákics Dániel, Skuba Zoltán és
Bujáki József. Nyár folyamán leigazolták a bábolnai csapathoz
Tóth Zoltánt és Kovács Antalt, akik Ausztriából, az Andau együtteséből érkeztek. A járványhelyzet okozta, sportot érintő osztrák
intézkedések miatt jött haza tekézni a két játékos, ők kitűnő
dobóteljesítménnyel rendelkeznek. Tóth Dávid is a bábolnai
csapat új tagja, ő Budapestről igazolt együttesünkhöz és a már
említett Tóth Zoltán fia. Mivel a három érkező sportoló budapesti
illetőségű, ezért úgy egyeztek meg velük, hogy heti egy edzést
Budapesten teljesítenek, egyet pedig Bábolnán, a mérkőzéseken
természetesen szerepelnek. A szakosztályvezető úgy gondolja, a
három játékos leigazolásával jelentősen erősödik a csapat, és az
új bajnokságban már nem a kiesés ellen kell küzdelmet folytatni.
A nyári felkészülés során a korábbi évek bevált szokásának
megfelelően edzőmérkőzések sorozatát bonyolították le és
két tornán is részt vettek. Edzőpartnerként magasabb szintű
ellenfeleket választottak, így játszottak például a szuperligás
Tatabánya női gárdája, a szlovákiai Nagymagyar és a Győrszol
együttese ellen. Skuba István játékosai felkészülési teljesítményét előrelépésként értékelte, külön kiemelte a tekések pozitív
mentális állapotát, mely jelentősen kihat a teljesítményükre.
Ennek fényében jók az előjelek, a bajnoki szezont szeptember
5-én Sopronban kezdik NB I-es tekézőink, majd szeptember
12-én a Herend gárdáját fogadják első hazai találkozójukon.
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Az ifjú bábolnai gokart versenyző vezeti a bajnokságot
Hosszú várakozás után beindult Varga Ákos ifjú bábolnai
gokartos versenyszezonja. Legutóbbi lapszámunkban már
beszámoltunk a Szlovákia Ringen elért remek eredményeiről, mely július 11-én a hazai Gokart Talent Cup kecskeméti
futamán folytatódott.

Az „Easy 60” kategóriában a sikerszéria már a versenyt megelőző csütörtöki edzőnapon elkezdődött, ahol Ákos a legjobb köridőt futotta,
ezt az eredményt a pénteki szabadedzésen is sikerült elérnie. A szombati időmérőn már a leggyorsabb kört futotta, így versenyében a
pol pozícióból indulhatott. A célban elsőként intették le, de rajthiba
miatti 5 másodperces időbüntetése következtében a dobogó második
fokára állhatott fel. Ugyan ezen a versenyen egy másik futamban Ákos
a második helyről rajtolva szoros küzdelemben elsőként ért célba. Az

eseménydús hétvége végeredményeként gokartosunk megszerezte
kategóriájában az összetett első helyet.
Aztán augusztus első hétvégéjén egy kis kirándulás a Szlovák
Open versenyre, melyet ezúttal az ausztriai Bruckban rendeztek. Ákos
korosztályát, melyben öten szerepeltek, összevontan indították egy
másik kategóriával, így 19-en száguldottak egyszerre a pályán. Bábolna
gokartosa az edzéseken szépen ment folyamatosan javuló időkkel. Egy
technikai probléma miatt azonban csak az utolsó előtti helyről rajtolhatott a futamon. Az ifjú sportoló nem keseredett el, a gépet sikerült
megjavítani, és az első versenyen harmadikként ért célba. A második
futamban kitűnő rajtot követően Ákos sorra előzte vetélytársait, majd
az első helyen végzett, összesítésben pedig a 8. helyen zárta a versenyt.
Augusztus közepén Gyöngyös-Visontára utaztak a magyar GTC
bajnokság versenyére. Kemény hétvégén Ákos ügyesen vette nem
csak a pályán kialakult nehézségeket, de az időjárás viszontagságaival
is meg kellett küzdenie. Néhány nap alatt a kánikulai melegtől a
felhőszakadásig mindenféle helyzettel találkoztak. Gokartosunk az
időmérőn és mindkét versenyén szoros küzdelmekben a harmadik
helyet szerezte meg. Az éves eredmények összesítését nézve Varga
Ákos kategóriájában vezeti a bajnokságot.
Következő versenyére szeptember 4-én Kecskeméten kerül sor,
melyhez sok sikert és eredményes szereplést kívánunk, az eddig elért
eredményeihez pedig gratulálunk. Ákos bizonyította, hogy a támogatások nem voltak hiábavalók, tehetsége szorgalommal és kitartással
párosul, mely a versenyeken kitűnő eredményekben csúcsosodik ki.

Sporttábor kemény edzésekkel, szabadidős programokkal
Ötödik alkalommal szervezett sporttábort a Bábolnai Sport
egyesület égisze alatt Csongrádi Péter edző elsősorban
általános iskolás labdarúgók részére.

A kézilabda szakosztály feloszlása és a járványhelyzet miatt a korábbiakhoz
képest alacsonyabb létszámban valósult meg a tábor, idén 30 gyermek
vett részt a foglalkozásokon. A délelőtti és délutáni edzések a focipályán
és a sportcsarnokban zajlottak, de a tábor résztvevői kihasználhatták a
szabadidőpark és a termálfürdő nyújtotta sportos lehetőségeket is.
A labdarúgás évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvend
Bábolnán. Nagy létszámban fociznak egyesületi keretek közt általános iskolás fiúk, de a lányok közül is egyre többen kóstolnak bele e
tradicionális sportágba. A táborban is azok a helyi általános iskolás

diákok vettek részt, akik év közben is fociznak, a BSE aktív korosztályos
labdarúgói. Az augusztus eleji egy hét alkalmával viszont az edzőknek és segítőiknek köszönhetően kaptak egy kis plusz felkészítést
az átlagos edzésekhez képest. Három ifjú hölgy is részt vett a tábor
munkájában, közülük Tóth Sára már az ETO utánpótlás labdarúgója,
Sulyok Dorina pedig a Fradi utánpótlás csapatánál folytatja.
Csongrádi Péter edzőtársaival változatos programokat állítottak össze
a hét minden napjára. A hét elején napi két fárasztó, kemény edzésen
vettek részt a táborozók szerdáig. Ide becsempésztek egy kis olimpiai
ismeretanyagot is, hiszen egy elmaradt olimpia évében vagyunk, és a
gyermekek egy része nem biztos, hogy ismeri az olimpiai mozgalom
eszméit. Gondoltak az állóképesség fejlesztésére is, melyhez kitűnő
szolgálatot biztosított a szabadidőparki futópálya és az erőfejlesztő
pálya, levezetésként pedig a játszótér. Az erőnléti és technikai fejlesztés
mellett a versengés is belefért a tábor programjába.„Fifa bajnokságot” és
„Mini Labdarúgó Európa Bajnokságot” rendeztek, de edzőmérkőzéseket
is játszottak a Győrújfalun focitáborozók ellen. Vidám szórakozásra is
jutott idő, melyhez remek helyszínül szolgált az új bábolnai fürdő, ahol
egy fél napot töltöttek a gyerekek. Tartottak egy „ottalvós napot” is. A
labdarúgópálya árnyas részén sátrakat állítottak fel, és ezekben töltöttek
el egy éjszakát gyerekek és edzőik.
A sporttábor résztvevői mozgalmas és eseménydús hetet tölthettek
el, melyhez Csongrádi Péter segítségére volt Karvaj Ottó edző, Széles
Barnabás és Varga Benjámin, illetve Szilágyi Ágnes, aki a gyermekek
körüli kisebb-nagyobb technikai kérdések megoldásában segédkezett.
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