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Bábolna Bio Run Futóverseny közel 500 résztvevővel

Június 18-án a rangos Bábolna Bio Run elnevezésű futóversenynek adott otthont Bábolna. A hőség ellenére rengeteg
látogatót vonzott az esemény, közel 500-an futottak óvodástól az idősebb korosztályig a különböző távokon.

A verseny szervezésével a Balatonman Triatlon Kft-t bízta
meg Bábolna Város Önkormányzata, amely egy professzionális,
sportesemények, elsősorban futóversenyek lebonyolításában
hosszú évek tapasztalatával rendelkező cég. A szervezőmunkát már ez év januárban elkezdték, amikor megismerkedtek
Bábolnával, és alapos vizsgálódást követően kijelölték az útvonalat. Zelcsényi Miklós, a vállalkozás ügyvezető igazgatója már
akkor elismeréssel nyilatkozott településünkről, de a verseny
végeztével már hálájának és büszkeségének adott hangot.
Mint mondta, hazánk több nagyvárosában, frekventált településén rendeznek futóversenyeket, de Bábolna felülmúlta várakozásaikat. A futás szerelmesei számára is ismeretlen helyszín
ellenére – vagy talán éppen azért - közel ötszázan vettek részt
a megmérettetésen. Az ország különböző pontjairól érkeztek
futók – amatőröktől profikig –, akik közül legtöbben először
jártak Bábolnán. A helyszínről és az útvonalról mindenki csodálattal nyilatkozott, hiszen településünk legszebb részein
vezetett keresztül. A versenyzők láthatták a fürdőt, a szabadidőparkot, a Ménesudvart, az arborétumot és természetesen
városunk központját. Ez egy öt kilométeres kör, mely a rövid,
közép és félmaratoni távokhoz is kitűnően alkalmas – mondta
az ügyvezető, mellyel már előrevetítette a jövő évi versenyt.
A szervezők három távot jelöltek ki női és férfi kategóriában:
5,25; 10,5 és félmaraton, ez utóbbiban váltó csapatok is sze-
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repeltek. Ezen kívül gondoltak az óvodásokra és a családokra is, nekik külön futamot indítottak jóval rövidebb távokon.
Rengeteg bábolnai résztvevővel találkoztunk, itt elsősorban
az ovisok vitték a prímet, de rutinos, tapasztalt futók és lelkes
amatőrök is hősiesen teljesítették a maguk által kiválasztott
távot. Az óvodás futamban városunk jegyzőjének kisfia, a tatai
illetőségű Bacsárdi Ármin futott be elsőként a célba. Bábolnai
vonatkozású sikerek is születtek, a női félmaratont például a
helyi származású Kardos Kitti nyerte, a félmaratoni váltó harmadik helyét pedig az ifjabb Popovics György, Greiner Márton
és Szabó Dániel trió szerezte meg.
A futóverseny fő szponzora a Bábolna Bio Kft. volt, akik az
önkormányzat megkeresésére rögtön az esemény mögé álltak. Amint azt dr. Bajomi Dániel, a vállalkozás tulajdonosa,
ügyvezető igazgatója lapunk számára elmondta, 1965 óta működik a cég, mely Bábolnáról indult, és mára már világszerte
ismert vállalattá nőtte ki magát. Több olyan szúnyog és kul-

lancsirtó szert is gyártanak, melyeket a szabadtéren sportolók
használnak. A versenyen csapatot is indítottak, Bajomi dr. fia
és unokája is futott, de dolgozóik közül többen lefutottak különböző távokat.
„Az elmúlt években számtalan sportrendezvény – kerékpárés futóversenyek – zajlottak településünkön, de megtanultuk,
hogy egy nagyszabású sportversenyt, vagy akár egy kulturális
rendezvényt jól le lehessen lebonyolítani, ahhoz szakértő cég
segítségét kell kérni” – hangsúlyozta lapunk számára dr. Horváth Klára polgármester. Mint mondta, az ötletgazda, Hajdu
János külsős bizottsági tag javaslatára vették fel a kapcsolatot
a Balatonman Triatlon Kft-vel, akik aztán minden tudásukat
és tapasztalatukat latba vetve megvalósították Bábolnán első
ilyen jellegű rendezvényüket. A városvezető úgy látja, teljes
mértékben megvalósult az önkormányzat azon szándéka, miszerint a sportot, a futást tömegrendezvényként felhasználva
népszerűsítsék, megmutassák Bábolnát azok számára, akik
még nem jártak itt. Az idei sikert látva bízik abban, hogy a jövő
évi futóversenyen legalább ennyien, vagy még többen ellátogatnak Bábolnára.
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Bábolna Város Önkormányzata május 4-én terített asztal mellé invitálta a település polgárőreit, a helyi önkéntes és ácsi
önkormányzati tűzoltókat, valamint az ácsi rendőrőrs munkatársait. A Szent Flórián napjához kötődő ünnepi alkalomra
ezúttal a Bábolna Strand- és Termálfürdő éttermébe várták az érdekelteket.

A bábolnai rendezvényen tiszteletét tette Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyűlés elnöke, Kiss Sándor komáromi rendőrkapitány, a
megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részéről Csordás János
tűzoltó alezredes. A Bábolna Strand- és Termálfürdő éttermében
összegyűlt vendégeket dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy személyesen köszönheti meg a
hivatásos és önkéntes szervezetek tagjainak településünk biztonsága érdekében kifejtett tevékenységét. Elmondta, a terített
asztal melletti Szent Flórián-napi egy-két órás beszélgetés immár hagyománnyá vált Bábolnán, az említett szervezetek szívesen jönnek ide egy kis kötetlen eszmecserére.
A bábolnai városvezető ezután felkérte Czunyiné dr. Bertalan
Judit országgyűlési képviselőt, szóljon pár köszöntő szót az ünnepeltekhez. Képviselő asszony az ünnepeltek hivatástudatát,
emberségét, szolgálatkészségét és magas minősítésű szakmai
tudását hangsúlyozta, melyek nélkül az itt élők nem érezhetnék
magukat biztonságban. Példaértékűnek nevezte azt a gesztust,
mellyel Bábolna Város Önkormányzata viszonyul a hivatásos és
önkéntes védelmi szervezetek felé, melynek köszönhetően szolgálaton kívül, emberi oldalról is találkozhatnak egymással az ott
dolgozók.
A folytatásban Popovics György elnök úr szólt az egybegyűltekhez. Külön megköszönte rendőröknek, polgárőröknek és
a katasztrófavédelem munkatársainak a kovid időszak két éve
alatt nyújtott helytállásukat, majd az ünnep kapcsán Szent
Flóriánról beszélt. Mint mondta, számára az egyik legkedveltebb szent, mert egy keresztény közösségért való kiállása miatt
szenvedett vértanúhalált. Nagyon jó érzéssel tölti el, hogy ma is
vannak olyan emberek, akik a közösség érdekében – akár hivatásból, akár önként – olyan feladatokat vállalnak, mellyel akár
az életüket is kockáztatják. Kiemelte, jó a közösségnek, ha érzi,
hogy van, aki vigyáz rá, van, aki óvja.

Ezt követően dr. Horváth Klára polgármester Bábolna Város
nevében elismeréseket adott át a jelenlévő szervezetek kiválasztott tagjainak. Az Ács Önkormányzati
Tűzoltóság részéről Keresztes József vezető Varga Zoltánt javasolta elismerésre, a Komáromi Rendőrkapitányság javaslata alapján Mohácsi Roland, az Ács-Bábolna Rendőrőrs körzeti
megbízottja részesült elismerésben. A Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület részéről Liszkai Dávid kapott elismerést,
a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület díjazottja ebben az esztendőben Szakál Ferenc volt.
Végül, de nem utolsó sorban Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány emelkedett szólásra, aki amellett, hogy köszönetét fejezte ki Bábolna Város Önkormányzatának és dr. Horváth Klára
polgármesternek az évtizedek óta megrendezett eseményért,
majd a jelenlévő szervezetek tevékenységének fontosságát
hangsúlyozta.
Az ünnepi alkalom folytatásaként a megjelentek szakszerű
vezetés mellett megtekinthették a fürdő helyiségeit, medencéit,
bepillanthattak az itt nyújtott szolgáltatásokba, majd vacsorával
és kötetlen beszélgetésekkel zárult a rendezvény.

Ovisokkal és kisdiákokkal
indult a nyári szezon
a bábolnai
termálfürdőben
Kedves meghívásnak tettek eleget a
bábolnai ovisok és iskolások. A Bábolna
Strand- és Termálfürdő vezetése ,,próbaüzemre’’ invitálta a gyerekeket a strand
nyitása előtti napon, június 3-án pénteken. A gyerkőcök komoly tesztelésnek
vetették alá a medencéket, spray parkot.
Szerencsére mindent rendben találtak,
így június 4-én elindulhatott a nyár a bábolnai fürdőben.

www.btv.hu
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Május 26-án tartotta munkaterv szerinti testületi ülését a bábolnai grémium.
– Szó esett az Ölbő tavi Aranyhal horgászegyesület kérelméről, miután a vízutánpótlás biztosítására kétmillió forint támogatást szavazott meg a horgászegyesület részére.
– Foglalkoztak az intézmények felújításával is:
így például az óvoda épületében az öltöző
és fürdőhelyiségek újulnak meg, új járófelület épül ki az Idősek Klubjában, a polgármesteri hivatalban pedig a bejárati ajtó cseréje is
megtörténik.
– Lezárult és elfogadásra került a 2021. évi
költségvetés, és a zárszámadás. Rendezési
terv módosítására is sor került, több cég
szeretne nagyívű beruházást megvalósítani településünkön, ezért a fejlesztésekben
érintett területek szabályozási terveinek mó-

dosításával foglalkoztak. Folyamatban van
a Bábolna-Nagyigmánd közötti kerékpárút
engedélyeztetési eljárása és közbeszerzési
eljárása is.
– Több beszámolót is elfogadtak a képviselők:
így például foglalkoztak a belső ellenőrzési
jelentéssel, a közbiztonsággal kapcsolatos
tájékoztatóval, a helyi polgárőr egyesület
beszámolójával, a családsegítő – Bábolnai
Alapszolgáltatási Központ –, főzőkonyha
működésével kapcsolatos beszámolóval, az
idegenforgalmi témák közt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, valamint a Bábolna
Városgazda Kft. beszámolójával.
– Újabb pályázati lehetőségek is terítékre kerültek. A TOP Plusz pályázat keretében a Sza-

badidőpark fejlesztésére, az egészségügyi
központ irodáinak felújítására, eszközökkel
való ellátására nyújtott be pályázatot a város, illetve a Kinizsi és a Radnóti út vízelvezetési problémáinak megoldására készít pályázatot a város.
– Zárt ülésen került sor kiváló diák címek elbírálására. A képviselő-testület három nyolcadikos tanulónak ítélte oda a címet, az átadásra az általános iskolai ballagási ünnepségen
került sor.
– Dr. Horváth Klára polgármester egyebekben
tájékoztatta a grémiumot, hogy az ukrán
menekülteket elszállították a lovasiskola kollégiumából.

Munkaterv szerint tartotta képviselő-testületi ülését a bábolnai grémium június 30-án.
– Az első napirendi pontban a város két bizottságának határozatait tárgyalták meg. Civil szervezetek támogatása került terítékre,
valamint a Szabadidőpark karácsonyi díszkivilágításáról és elektromos díszkivilágítás
bővítéséről, illetve intézményi felújításokról
döntöttek. Szóba került a városüzemeltetési
telephely volt szennyvíztelepen való kialakítása és a kamerarendszer kiépítéséről fogadtak el árajánlatot.
– Az ezt követő napirendi pontokban – technikai jelleggel – a szociális rendelet újra
alkotása jött szóba, majd az önkormányzat
térítési díjaival foglalkoztak a bizottsági előterjesztések alapján. A képviselő-testület
egyhangú döntéseket hozott a témában,
mely alapján az étkezési díjak tekintetében
július elsejétől emelést állapítottak meg.
– Ezt követően a Helyi Építési Szabályzat módosítására került sor, a COOP élelmiszerüzlet
mellett kialakításra kerülő parkolók tekintetében. Befejeződtek a tervezési valamint a
véleményezési munkálatok, ezt hagyta jóvá
a testület.

– A 33 építési telek kialakítására irányuló Helyi
Építési Szabályzat módosítása is napirenden
volt. Ezt követően beszámolók elfogadásával foglalkoztak, így elfogadták a Bábolnai
Százszorszép Óvoda és Bölcsőde tájékoztatóját, a Napsugár Művészeti Iskola és a Bábolnai Sportegyesület beszámolóját.
– Az ÉDV Zrt. beszámolóját is megtárgyalta a
grémium, vízágazat és szennyvízágazat tekintetében is.
– Bábolna Város 2021. évi környezeti állapotáról szóló beszámolója is terítéken volt, ezt
követően közbeszerzési eljárás lebonyolítását és lezárását tárgyalták.
– A Magyar Falu program keretében a Kőrisfa
utca bitumenezésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárásáról tárgyaltak. A legalacsonyabb, a Széles út Kft. 36 millió 903 ezer
forintos összegű ajánlatát fogadták el. Ezzel
egyidejűleg ajánlatot kérnek a Kőrisfa utca
kialakítása mellett a Patkó utca és az Akácfa
utca mart aszfaltos kialakítására is.
– Az önkormányzat által fizetett közüzemi díjakra vonatkozó tájékoztatás volt a követke-

Pályázatokról is tárgyalt a testület
Pályázatot nyújtott be a város az Egészségügyi Központ helyiségeinek felújítására azon túlmenően, hogy folyamatban
van a gyermekorvosi rendelő és a védőnői rendelők fejlesztése. Az alapellátó orvosok helyiségeit szeretné megújítani a
városvezetés, illetve a Radnóti út és a Kinizsi utca vízellátási
problémáinak megoldására is készül egy pályázat. Energia pályázatot is bead a város, napenergia rendszerek kiépítésére is
készül a település pályázat bevonásával.
A Polgármester két nyertes pályázatról is beszámolt: az egyik
az energia-közösségre irányuló pályázat, amit az önkormányzat cégekkel és magánszemélyekkel közösen nyert. Mintegy
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ző napirendi pontban. Az önkormányzatok
a jövőben augusztus elsejétől kikerülnek az
egyetemes szolgáltatásokból, így piaci áron
kell beszerezni az elektromos energiát és a
gázenergiát is. Eddig elektromos áram vonatkozásában 19 millió Ft volt, a versenyárak
alapján a 2023. évre 81 millió forintra emelkedik. Gáz esetében 13 millió forintról 75
millió forintos összeg lesz, ezek jelentős terhet rónak az önkormányzatra. A remények
szerint a város az államtól kompenzálást
kaphat ezen összegek finanszírozására.
– Egyebek napirendi pontban a Bábolnai Általános Iskola beszámolójára került sor, majd
alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítását vitatta meg a testület. Az orvosokra vonatkozó körzetmegállapítások tekintetében Mihályháza, Kisbábolna és Ölbő került
ki a területről Tárkányhoz, illetve bekerült az
orvosi körzetek közé a Patkó- Kőrisfa és az
Akácfa utca.
– A következő testületi ülést szeptemberben
tartja a testület, illetve a nyár során rendkívüli testületi ülést is tartanak még.

300 millió forintot nyert a város annak érdekében, hogy a versenypiaci helyzettől eltérően csökkentett összegű rezsiköltségekkel tudjanak működni. A döntés szerint napelemes rendszerekkel fognak működni az önkormányzati épületek, illetve
olyan cégek fognak csatlakozni ebbe az energia-közösségbe,
amelyeknek napelemes rendszereik vannak. Ezen közösségen
belül kerül felhasználásra az általuk termelt napenergia. A pályázat keretében tárolórendszer telepítésére is sor kerülhet.
A Zrínyi, Dózsa, Móra utca tekintetében elindul a kivitelezési
eljárás a belvizes rendszerek felújítására.
A Szabadidőparkban is jelentős munkálatok zajlanak, itt az
elektromos hálózati rendszer bővítésére kerül sor.
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Július 1-jétől emelkednek az étkezési díjak
Óvodás és bölcsődés gyermek esetén 885 forint lesz, napközis gyermek esetén 1045 forintra változik, menzás gyermek étkezési díja 695 forint lesz. A felnőtt étkezés 1305 forint, a lovasiskola diákjainak étkeztetése 1225 forint lesz. A
többi térítési díj esetében a grémium úgy döntött, hogy változatlan marad. A lakásbérleti díjak is emelkednek. A szociális helyzet alapján igénybe vett komfortos lakások bérleti díja 200 forintról 220 forintra változik négyzetméterenként,
a költségelvű összkomfortos lakások bérleti díja pedig az eddigi 1040 forintról 1145 Ft/m2 díjra emelkedik.

Csapadékvíz elvezetés három utcában
Bábolna Város Önkormányzata nyertes pályázatának köszönhetően mintegy 505 millió forintból korszerűsödik három
utca – Zrínyi, Dózsa és Móra – csapadékvíz elvezető rendszere több mint 3,5 km hosszan.
A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett három
utcában, amely vízkárok kialakulása nélkül képes elvezetni az
egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot is. A beruházás
amellett, hogy csökkenti az érintett ingatlanok tekintetében a
hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta vízkár veszélyét, hatással van az ingatlanok értékére is.
A jelenlegi meglevő árkokat átépítik mederlapokkal burkolt
nyílt árkokká. A kapubehajtók TB elemekből épülnek. A zárt
csatornához csatlakozásoknál a meglevő műtárgyakat elbontják és egy-egy előre gyártott beton elem felhasználásával új
iszapfogós rácsos műtárgy kerül beépítésre.
A kivitelezés keretében nyílt mederlapos árkok kerülnek kialakításra, azonban annak akadálya nincs, hogy az árkot az
árok melletti ingatlan tulajdonosa a saját költségére a Bábol-

nai Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjével és az
építési beruházás kivitelezőjével egyeztetve megfelelő technikai-műszaki feltételek biztosítása mellett lefedje.
Az érintett utcákon a járdák térkőburkolattal lesznek ellátva, azonban a kapubeállók rekonstrukciójára csak az építéssel, kivitelezéssel érintett nyomvonalon kerül sor. Amely lakos
a kapubeállója teljes rekonstrukcióját kívánja megvalósítani,
az a saját költségére a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
műszaki ügyintézőjével és az építési beruházás kivitelezőjével
egyeztetve megteheti.
A kivitelezésre Bábolna Város Önkormányzata nyílt közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményeképpen a
Gombos Földgép Kft. hajtja végre a beruházást. A munkaterület átadása június 22-én megtörtént, várhatóan ez év végére
befejeződik a teljes beruházás.

A Megyei Klímastratégia útján
A Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat még
2016-18 között alkotta meg klímastratégiáját, melyhez
megyénk településeinek zöme is csatlakozott. A pályázatoknak köszönhetően több olyan beruházás is megvalósulhatott, melyek környezetünk védelmét szolgálják,
mint például a bábolnai gázleválasztó erőmű.
A megyei platform június 1-jén Bábolnán tartotta tájékoztatóját. Borsó Tibor, a Komárom Esztergom megyei Közgyűlés
alelnöke elmondta: minden megye 30 millió forint támogatást
kapott uniós forrásból a klímastratégia elkészítésére, valamint a
témában a programok, célok megvalósítására.
„A Területi Operatív Program végrehajtása során maximálisan
segítettük azokat a tevékenységeket, mely a klímatudatosságot
növeli: energiahatékonysági beruházásokat, megújuló energia
beruházásokat és környezetvédelmi fejlesztéseket priorizáltunk,
melyek jövőbe mutatnak. A bábolnai projekt is nagyszerű ötlet”,
mondta el Borsó Tibor alelnök, ki csak elismeréssel szólt a helyi
kivitelezésről, hiszen a város komplexen teljesítette a környezettudatos beruházását, melyben a gázleválasztó kivitelezése hatalmas és előre mutató eredmény.
A klímastratégia hatékonyságához minden korosztály hozzátehetett, ezért szerveztek számos, több mint 170 közösségi
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és egyéb programot, így például rajzpályázatokat is, amivel a
legfiatalabb korosztályt szólították meg. Ezen felül számos, az
energiahatékonyságot ösztönző fejlesztés valósult meg a megye településein az életminőség javítására. A környezetvédelem

nem csupán az erdők, tavak, élőlények védelmét jelenti, hanem
az ember védelmét is, emelte ki az alelnök, aki összefoglalóan
kijelentette, a szemléletmód kialakítására ez a klímastratégia kiváló és újszerű lehetőség volt.
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Semmelweis-napi köszöntés
Július 1-je a Magyar Egészségügy Napja, mely Semmelweis-napként
vonult be a köztudatba. 1818-ban ezen a napon született Semmelweis
Ignác, az „anyák megmentője”. Tiszteletére már 30 éve, hogy a magyar
egészségügyben dolgozókat ünnepelhetjük ezen a napon.
Június 30-án dr. Horváth Klára polgármester a bábolnai egészségügyi
központba látogatott, hogy köszöntse az ott dolgozókat: az alapellátó
háziorvosokat és gyermekorvost, fogorvosokat, asszisztenseket, védőnőt,
gyógyszerészeket, gyógyszertári dolgozókat, technikai személyzetet.
A városvezető külön köszöntötte Hérics Csabánét 15 éve a bábolnai
egészségügyben eltöltött szolgálatáért, illetve megköszönte, hogy az önkormányzat felkérésére – a Kardirex kivonulását követően – a továbbiakban is közreműködik a vérvétel lebonyolításában.

Pedagógusnap alkalmából

Pedagógusnap alkalmából június 3-án dr. Horváth Klára polgármester egy-egy szál virággal köszöntötte a Bábolnán dolgozó pedagógusokat. Elsőként az óvoda dolgozóinak köszönte meg az apróságok nevelésében kifejtett tevékenységét, majd az általános
iskola tanítói, tanárai és technikai személyzete részesült polgármesteri elismerésben.

A nemzeti összetartozás napján
A trianoni békediktátum aláírásának 102. évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezést a Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete június 3-án. Az esemény kezdetén Korpás Éva népdalénekessel közösen énekelte a
közösség a Himnuszt, majd Dr. Faragóné dr. Novadovszky
Nóra, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének titkára köszöntötte a megjelenteket. A köszöntőt követően a felvidéki Korpás Éva és Madarász András adtak ünnepi zenés
műsort, felszínre hozva a magyarság összetartozásának
fontosságát.
Dr. Faragó István, a Rákóczi Szövetség helyi szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Ebben azt boncolgatta, hogy miként tépázta a történelem a magyarságot
idehaza és külhonban egyaránt. Beszédében József Attila
Dunánál című versének sorait olvasta fel.
A beszédet követően a tiszteletadás és az összetartozás
jelképeként koszorúzásra került sor, főhajtással emlékeztek meg a koszorúzók a Ménesbirtok előkertjében található Összetartozás emlékművénél.
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Babazsúron köszöntötték az első negyedévben születetteket

Hagyományos babazsúrra várta a városvezetés a polgármesteri hivatal dísztermébe május 23-án azokat a babákat és
szüleiket, akik az év első negyedévében
születtek Bábolnán. Dr. Horváth Klára
polgármester fogadta és köszöntötte a
megjelent szülőket és gyerekeket. Az alkalmon megjelent Zsömbölygei Erzsébet
védőnő is, aki a mindennapok során felügyeli a még állapotos kismamák és magzataik egészségét, majd a megszületett

csecsemők fejlődéséhez nyújt hasznos
tanácsokat.
2022. január, február és március havában öt baba született – egy lány és négy
fiú –, akik közül négyen érkeztek az eseményre. Dr. Horváth Klára minden anyukának egy-egy szál virágot és minden
apukának egy-egy babacsomagot adott
át, valamint kérte a szülőket, hogy gyermekeiknek nyissanak egy Start számlát,
melyre negyvenezer forintot utal majd át

az önkormányzat. Bábolna Város polgármestere hangsúlyozta, az önkormányzat
nagy figyelmet fordít a kisgyermekes
családokra, ezért a település óvodája és
bölcsődéje kiemelt szerepet kap a helyi
intézmények körében. Azt is elmondta,
hogy az idén született kisbabák nevei a
jövő év augusztusi ünnepség során kerülnek fel az életfára, mely nagy népszerűségnek örvend a lakosság körében.
Január, február és március
hónapokban született kisbabák:
Horváth Zoé 2022. január 6-án született
Németh Anett és Horváth Dávid gyermekeként.
Váradi Olivér 2022. január 26-án látta
meg a napvilágot, édesanyja Nyári Ildikó,
édesapja Váradi Tamás.
Szilágyi Miron 2022. február 13-án született, Mustos Anita és Szilágyi Szabolcs
kisbabája.
Lőrik Mikes Benedek 2022. február 28án érkezett, dr. Lőrik-Kiss Fanni és dr. Lőrik
Marcell kisfia.
Balogh Dániel 2022. március 4-én született, Dorkó Katalin és Balogh Dávid kisfia.

Ismét telt ház előtt a színpadon A Cseperedők gálaműsora
Tavaly októberben az ifjabb generáció vette át a stafétát a Cseperedők néptánccsoport vezetőségében Bors Erikától és Török
Sándortól. Elődeikhez híven az új gárda is magas színvonalú
munkát végzett az eltelt idő alatt, melyet május 7-én, a Szabadidőközpontban megrendezett néptánc gálán be is mutattak.
A tavaly ősszel megrendezett 25+1 éves gálaműsoruk után
ezúttal teljesen új koreográfiákkal kápráztatták el a nagyszámban megjelent közönséget. A rövid felkészülési idő ellenére
nyolc, nagy sikert arató műsorszámot is betanultak Török Márton, Trescsik Hanna és Tóth Georgina szárnyai alatt. Gálaműsorukat a Bábolnai Senior Örömtánc csoport egy produkciója tette
még különlegesebbé.
A fiatal vezetők felosztva oktatják a különféle csoportokat,
melyek között a legkisebbektől egészen a felnőttekig több korosztály is megtalálható. Munkájukat a csoport oszlopos tagjai
segítik, akik közül sokan már óvodás koruk óta, mintegy tíz éve
ropják velük.
Az új koreográfiák között megjelentek többet között a szatmári, vagy akár a kalocsai tájegység tánclépései, melyek megtanulásánál figyelembe vették az adott korosztály képességeit is.
Természetesen Bors Erika és Török Sándor, a Cseperedők korábbi
vezetői is közreműködtek az egyes táncok és a gála előkészítésénél, a fiatalok pedig hálásan fogadták segítségüket.
A néptánccsoport folyamatosan bővül, nagy népszerűségnek
örvend például az óvodás korosztályban annak ellenére, hogy
a gyermekek esetleges megbetegedései, hiányzásai a rendszeres gyakorlást megnehezítik. Töretlen lelkesedésüknek, vala-
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mint Sándor és Francia Dóra gondos tanításának köszönhetően
ügyesen sajátítják el az egyes tánclépéseket.
A vezetők pozitívan látják a jövőt, nagyon összeszokott csoportjaik vannak, akik jó hangulatú foglalkozások során gyakorolnak. A Cseperedők munkájára nem csupán a tagok számában
mutatkozik meg a nagyfokú igény, hanem sorra kapják a fellépési meghívásokat, többek között külföldre is. Természetesen tagokból sosincs elég, ezért a néptánccsoport minden érdeklődőt
szeretettel vár, bármilyen korosztályból. „Nincs olyan, hogy valaki túl idős ahhoz, hogy elkezdje” – vallják a vezetők, és bíztatják a
jelentkezésre a néptánc varázsának átélésére vágyókat.
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Közelebb a természethez Madarak, fák napján ovisokkal
Városunk óvodájában minden esztendőben megemlékeznek az éppen aktuális jeles napokról. Nem volt ez másként a
Madarak és fák napján sem, amikor egy régi hagyományt elevenítettek fel.

A pandémia az óvoda rendezvényeit sem kímélte, hiszen az
elmúlt két évben rendezvényeiket csak szűk körben, az intézmény falai között tarthatták meg. Ezúttal azonban lehetőség
nyílt arra, hogy a bezártság után újra megvalósulhasson a gyermekek és szüleik által várva várt közös biciklitúra. Lipótné Horák Valéria intézményvezető lapunknak elárulta, hogy legutóbb
a 2018-as évben tudtak a gyermekek szüleikkel és az óvodapedagógusokkal közösen kimozdulni. A túra régi céljául szolgáló

Arborétum helyett ezúttal a Szabadidőparkba látogattak, ahol
nagyobb terület nyílt az izgalmas akadálypálya felállítására.
A verseny során hét helyszínen gyűjtögethették a nyomdákat és matricákat, melyek a nyakukba akasztott virágnak
köszönhetően biztosan nem vesztek el. Az izgalmas feladatok
középpontjában a természet állt. Az ügyességi feladatok során
nem csupán a készségeik fejlődhettek, hanem a természettel
kapcsolatos hasznos ismeretanyagokat is elsajátíthattak. „Ez a
jeles nap arról is szól, hogy kicsit közelebb vigyük a gyerekeket
a természethez, elfogadtassuk velük a természet szeretetét, védelmét és azt, hogy milyen jó kirándulni, milyen jó, hogy élet
van körülöttünk. A feladatok során próbáltuk ezeket az érzéseket alátámasztani” – hangsúlyozta az intézményvezető. A természet mellett a túra jó alkalmat adott a kerékpárral történő
közlekedés szabályainak felelevenítésére is, hiszen a közlekedésbiztonság is fontos elemként van jelen az intézmény szakmai programjában. Természetesen a Bábolnai Polgárőr Egyesület, valamint Peresztegi Zoltán városrendész is segítette azt,
hogy a több mint 100 biciklis biztonságban hajthasson végig a
Szabadidőparkig vezető úton.
Az izgalmas nap befejezéseként finom pogácsát és üdítőt kínáltak a megfáradt ovisoknak és bölcsiseknek, akik a rengeteg
izgalom után élvezettel ropogtatták a jól megérdemelt uzsonnát.

Hidaskürti ovisok kirándultak Bábolnán

Mintegy húsz évre visszanyúló testvértelepülési kapcsolat fűzi egymáshoz a felvidéki Hidaskürtöt és Bábolnát. A baráti
jóviszony a két település nyugdíjasai közt teljesedett ki igazán, de az óvodák is rendszeresen utaznak egymáshoz. Június
16-án a hidaskürti ovisok látogattak Bábolnára, akiket vendéglátóik tartalmas programokkal szórakoztattak.

Lipótné Horák Valéria, az óvoda vezetője elmondta, hogy 25
éves kapcsolatuk alatt ő már a harmadik vezető, aki ezt a viszonyt ápolja. A koronavírus járvány miatt 3 éve nem találkozhattak, emiatt nehezen is jött össze a találkozó, nehezen tudták
feleleveníteni a kapocslatot. Igyekeztek sokrétű
programot összeállítani hidaskürti vendégeik számára. A gyermekek a szüleikkel érkeztek, akik a
programok aktív részeseivé váltak. A délelőttöt a
bábolnai oviban kezdték, majd a szabadidőparkba gyalogoltak, ahol a Bábolnán már ismert Lóca
együttes adott koncertet. A két település ovisait,
óvónőit és a kísérő szülőket is megmozgatták a
zenészek megzenésített gyermekversekkel, gyermekdalokkal szórakoztatva őket. A koncert után
egy kis játék következett, a hidaskürti apróságok
minden játékot, hintát, csúszdát kipróbáltak a játszótéren. Ebéd után a vendégek felültek Tivadarra,
a városnéző kisvonatra, és megtekintették településünk látványosságait.
A hidaskürti óvoda új intézményvezetője, Ibolya
Horváth Adrienn először járt Bábolnán, akinek ez
a kirándulás hatalmas élmény volt. Nagyon örült,
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hogy itt lehetett, és nem csak ő, de a gyermekek is nagyon várták a bábolnai kirándulást. Mint mondta remélhetőleg jövőre a
bábolnai ovisok utazhatnak Hidaskürtre, már most gondolkodnak programokról leendő vendégeik szórakoztatására.
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Szinte teltházzal működött a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Bábolnán
Az óvodában is lezárult a nevelési év, amit június 30-án egy fergeteges habpartival ünnepeltek meg a gyermekek
megörvendeztetésére. Ezt követően áttérnek a nyári ügyeleti rendszerre.
Nagyon hektikus évet zárhattak – mondta el lapunknak Lipótné Horák Valéria intézményvezető -, hiszen egész márciusig
a koronavírus járvány szellemében zajlottak a mindennapjaik,
utána pedig hirtelen feloldottak mindenféle zárlatot, így a szülők felé is nyitni tudtak. Feloldották a zsiliprendszert, szabadon
bemehettek, betekinthettek az épületbe és a mindennapokba,
a rendezvények is nyitottak lettek. Megrendezésre került a nagyon jól sikerült kerékpártúra, de az elmúlt évek gyakorlatától
különbözően most új helyszínre látogattak el.
Az intézményvezető arról is beszámolt lapunknak, hogy a 150
férőhelyes óvodában tavaly szeptemberben 135 kisgyermekkel
indultak, év végére pedig már 143-an lettek. Nem csak bábolnaiak, hanem körzethatáron kívülről érkezőket is fogadtak. Volt
gyermek Gönyüről, Banáról, Csépről és Tárkányról is. A környező
pusztákról is sok kisgyermeket fogadnak, az ő számuk sem fog
csökkenni. A bölcsőde jelenleg teljes, 12 fős létszámmal működik, vannak várólistások is.
Nyár közeledtével folyamatosan zajlottak a tanévzáró ünnepélyek és ballagások, összesen négy csoportból búcsúztak el
az apróságok. A Pillangós, a Méhecskés, a Zöld, illetve a Sárga
csoportból ballagott el 29 volt óvodás. Helyükre 26 beiratkozó
kisgyermek van, de nyár végéig még várható néhány jelentkező, a létszám még nem végleges. Ők az elballagók helyét foglalják majd el vegyes csoportos kialakításban, egyedül a Sárga

csoport lesz tisztán a legkisebbeké. A bölcsődéből 9 gyermek
lesz óvodás, ők már hozzászoktak a közösséghez.
Az óvoda szokásos nyári szünetére augusztus 1-jétől augusztus 19-ig kerül sor, ekkor teljesen bezár az intézmény. Ez idő

alatt a banai óvodában fogadják azokat a gyermekeket, akik
szülei ezt igénylik.
A zárva tartás alatt komolyabb felújítási munkálatok zajlanak,
a kis- és nagyóvodában is a nevelői szobák kerülnek felújításra.

A legkisebbek boldogsága a legnagyobb ajándék

Városunkban minden intézmény
megemlékezett május utolsó vasárnapjáról,
azaz a gyermeknapról. A Bábolnai Százszorszép
Óvoda és Bölcsődében két napot is a jeles nap
megünneplésére szántak.

Május 26-án népi muzsika hangjai töltötték be az óvoda udvarát, ahol a Lóca együttes fergeteges koncertjén tapsolhattak
és ugrálhattak a csemeték. A kecskeméti zenekar színvonalas
műsorai ismert gyermekdalokra, népdalokra, népzenei feldolgozásokra, mondókákra és játékokra épülnek, mindezeket
pedig moldvai dallamokkal és táncokkal színesítik. Már-már
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visszatérő vendégei az intézménynek, a bábolnai
gyermekek is rajonganak értük, a fantasztikus hangulat minden előadásukon garantált. Fellépésük
szülői felajánlásra, egy civil szervezetnek köszönhetően valósulhatott meg.
A gyermeknapi vigasságok pénteken egy színházi előadással folytatódtak, szintén már ismerős
előadókkal. Az interaktív elemekkel dúsított mesejáték során a gyermekek maguk is a hercegnők és
hercegek világába képzelhették magukat, nagyokat
kacagva a főszereplők mókás kalandjain. Ezután az
izgatott lurkók birtokba vehették az udvaron felállított ugrálóvárat és ugrálókamiont. Aki megunta a mozgást, azt
az óvodapedagógusok várták különféle kézműves foglalkozásokkal, a kreatív gyermekek pedig a nap végén szebbnél szebb
alkotásaikkal büszkélkedhettek szüleiknek. Végül finom fagylalttal kedveskedtek a kicsiknek.
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Öröm, móka és kacagás a Szabadidőparkban
Városunk életében fontos helyet töltenek be a gyermekek, ezért gyermeknap alkalmából változatos programokkal várták
a kicsiket május 28-án a Szabadidőparkban. Az önkormányzat és a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont
munkatársai által rendezett délelőtt a tavalyihoz hasonlóan nagy sikert aratott.

Józsy Judit megbízott intézményvezető és lelkes csapata a már
jól bevált programokon felül számos újdonsággal is meglepte a
gyermekeket. Vendégül látták a Virgonckodó játszóparkot, akik
fából készült egyedi tervezésű, saját készítésű, kézzel festett óriás játékaikkal sokszínű játszóteret építettek. Az ismeretterjesztő fajátékok, logikai játékok, az óriás búbórékfúvó készlet és a
varázslatos mesepark a legkisebbektől a nagyobbakig mindenkinek megfelelő szórakozást nyújtott. Ruskó József jóvoltából

az elhagyhatatlan vendég, Tivadar, a kisvonat is begördült, és
bőszen szállította az integető, boldogságtól sikongató gyermekeket. A gyermeknap programjai között újdonságként mutatkozott be Nagy Gergő képviseletében a Bábolnai Íjászok Baráti
Egylete, aki segítségével az érdeklődők megismerkedhettek az
íjászathoz használt eszközökkel, azok használatával. A felnőttek
körében is nagy sikert aratott a homokkép készítés, az arcfestésnek és a csillámtetkónak köszönhetően pedig mini unikornisok,
szuperhősök és különféle állatkák lepték el a Szabadidőparkot.
A Szivárvány Kölyökkuckó munkatársai pedig lufihajtogatással
és héliumos lufikkal ajándékozták meg a pagodába betérőket.
A Bábolnai Tűzoltó Egyesület jóvoltából a délelőtt folyamán felharsant a sziréna is, ami ezúttal a tűzoltóautók működésére és
minden tartozékára kíváncsi apróságok keze által harsant fel.
Az energiakészletek pótlásáról és a vásári forgatag hangulatáról
hűsítő fagylalttal, ropogós popcornnal és finom vattacukorral
gondoskodtak.

A délelőtt a sokoldalú, Liszt Ferenc-díjas előadóművész, Szalóki Ágnes és zenekara koncertjével ért véget. A bábolnai aprótalpúak is izgatottan fogadták, közösen énekeltek és tapsoltak a
népszerű énekesnővel.
A profi csapatmunkával létrejött gyermeknap ezúttal is nagy
sikert aratott, az izgalmas programok után a gyermekeknek és
szüleiknek is jólesett az ebéd utáni szundikálás.

10

www.btv.hu

2022. JÚLIUS

bábolnai fórum

Ez a nap csak az övék Iskolások gyermeknapi programjai
Városunk általános iskolájában minden évben nagy
figyelmet fordítanak arra, hogy a gyermeknap alkalmából
szórakoztató, izgalmas, ugyanakkor ismeretterjesztő
programokkal kedveskedjenek az apróságoknak. Az idei
évben középkori hangulat uralkodott el az intézmény
udvarán, ahol pedagógusaik és a Vértes Egyesület a lovagi
korba repítették vissza az alsó tagozatosokat.

A kisiskolások számára nem voltak ismeretlenek a korszak
jellegzetes motívumai, mivel tantervükben rendszeresen megjelennek a Mátyás király életéről és a középkor világáról szóló
mondák, mesék. Az izgalmas nap saját kardjuk és pajzsuk kidíszítésével vette kezdetét, majd az egyesület jóvoltából testközelből is megismerkedhettek a középkori lovagok és a lovagi
tornák világával. Mindezek mellett pedagógusaik is élvezetes
programokkal várták őket. A játékos feladatok, például a szlalomfutás, vagy a lándzsákkal történő karikagyűjtés mellett a
memóriajáték során sokrétű történelmi tudásra tehettek szert. A
boszorkánykonyhában a ma is fellelhető gyógynövényekkel és
hatásukkal ismerkedhettek meg, valamint különféle bűbájokat

és varázsigéket mormolva a bodzaszörp készítés fortélyaiba is
belekóstolhattak. Végül Mátyás meséit hallgatva pihenhették ki
a fáradalmakat. Az egyik legnagyobb sikert arató programnak
a kartondobozokból történő várépítés, majd annak ostroma
bizonyult. Az egész napos ügyeskedés meghozta eredményét,
minden kisdiák igazi lovaggá avatva zárta a napot.
A felső tagozatosokat május 30-án különleges helyszín, a
győri Püspök-erdőben található kalandpark várta. A mintegy 50
akadállyal rendelkező kötélpályán a lombkoronaszint magasságában tehették próbára ügyességüket és bátorságukat, míg a
lézerharc pályán lopakodva igazi dzsungelharcosként is kipróbálhatták magukat a gyermekek. Végül az önfeledt kikapcsolódást a trükkös szemüvegben véghezvitt akadálypálya tetézte. A
mintegy 140 kisdiák fegyelmezetten, a szabályokat szigorúan
betartva vitte véghez a feladatokat. A program igazi csapatépítőnek is bizonyult, hiszen az egyes osztályközösségek mellett az
egész felső tagozat összefogását is növelte.
A programok nem jöhettek volna létre a lelkes támogatók nélkül: Bábolna Város Önkormányzata, Bana Község Önkormányzata, valamint négy cég – Agrotec, OSI, T-kopiker, Mária Gyógyszertár – és az Iskolánkért Alapítvány is nagy összegű adományokkal
járultak hozzá a színvonalas gyermeknap megvalósulásához,
melyeket a szervezők ezúton is hálásan köszönnek.

KUKORICA FESZTIVÁL!
2022. szeptember 9-10-ig a Bábolnai Szabadidőparkban
VÁRHATÓ FELLÉPŐK:
Magna Cum Laude • DJ Hubik • Náksi Attila • Gregor Bernadett és Csengeri Attila • Oláh
Gergő • Király Viktor • Tóth Andi • Nemazalány x Sofi • Elektron Band • Wittner-Greskó
Duó • Kalap Jakab • Farkasházi Réka és a Tintanyúl
KÍSÉRŐ PROGRAMOK:
Művészeti kiállítás helyi alkotók munkáiból • Ládavasút, Borsátor, Vásár, Kézműves játszóház
•Virgonckodó Játszópark • I-es Villamos Klub villamos- és vasútmodellező kiállítás • Gyermek
íjászkodás • Régész játszóház • Sipos Vidámpark • Kézműves programok • Gokart
www.btv.hu
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Bolondballagással kezdődik minden alkalommal a Bábolnai Általános iskola végzős diákjainak ballagási eseménye.
Bemutatják a tablóikat is, illetve levetítik a búcsúzó videóikat is. A június 15-i bolondballagás folyamán rúzsos puszival
elbúcsúztak a kicsiktől, a felsősöktől és a tanároktól is.

A délután megtartott szerenád már egy érzékeny hangulatú búcsú. Ezt követően megvendégelik a ballagókat a tanárok,
majd a két osztály együtt bankettet is tart.
A június 17-én megrendezett ünnepélyes díszes búcsú során
az intézményvezető, Bajcsainé Hajagos Ildikó beszédében úgy
fogalmazott: „A történelemben 8 év nem túl hosszú időszak.
Számotokra mégis jelentős, hiszen az iskolánkban eltöltött 8 évhez kötődik életetek két, meghatározó korszaka, a kisiskolás és
a serdülőkor. Félénk kisiskolásként érkeztetek meg a banai és a
bábolnai iskolába. Napról napra, évről évre folyamatosan alakult
a tanuláshoz, ismeretszerzéshez való viszonyotok, ami meghatározta a középiskolai pályaválasztásotokat is. Most már serdülő
korba léptetek és az identitás, énkeresés válik egyre fontosabbá
számotokra.

A félénk elsős kisdiákból magabiztos, öntudatos fiatalokká
váltatok. Az alsós tanító nénik Csomó Zsuzsa és Czinderné Francsics Judit tanító nénik és a felső tagozatos osztályfőnökök, Veresné Szkocsek Mária és Szabó-Horváth Ramóna és Lányi Szilvia
tanárnők vezetésével összetartó osztályközösséggé kovácsolódtatok”.

A ballagók közül 7 diák gimnáziumban, 17 diák technikumban, 14 diák szakképző iskolában tanul tovább. 28 tanulót az
első helyen megjelölt intézménybe vették fel, ami igen szép
eredmény.

A testület döntése alapján átadták a Kiváló diák címeket is,
idén Choi Hae Jin; Heszler Zsófia és Szabó Vivien Fruzsina kapták
az elismerő címet. Gratulálunk a díjazottaknak!

Véget ért a tanév Június 15-től elkezdődött a vakáció

A június 22-én megtartott tanévzáró ünnepélyen a bizonyítványosztás mellett, a 2021-22-es tanévet is értékelte az
igazgató, Bajcsainé Hajagos Ildikó.

„Harmincnyolc végzős diákunk közül
7-en gimnáziumban, 17-en érettségit adó
technikumban, 14-en pedig szakközépiskolában tanulnak tovább. Nagy öröm számunkra hogy, szeptemberben 40 elsős
kisdiák kezdi meg iskolai tanulmányait
Bábolnán. A jövő tanévtől az 1.b osztályos
(az iskolaotthonos) tanulóink labdarúgás
és táncfoglalkozáson vehetnek részt heti
két testnevelés órán. Az első évfolyamos
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tanulók számára angol és német nyelvű,
játékos szakköri foglalkozásokat is indítunk” – mondta el az igazgató beszédében.
A Bábolnai Általános Iskolában az idei
tanévben is jelentős intézményi beruházások, fejlesztések valósultak meg, elsősorban központi költségvetésből, pályázati forrásokból valamint Bábolna Város
Önkormányzatának finanszírozásával, és

az Iskolánkért Kh. Alapítvány támogatásából. A „Magyar falu program” beruházásai az idei tanévben elindultak. A 33
millió forintos beruházási programból eddig megvalósult 3 db nagy teljesítményű
kazán és elosztó rendszerének cseréje, az
aula és közösségi terek festése és a világítótestek, az elektromos vezeték teljes
körű cseréje.
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Megkezdett beruházás a 100 m-es rekortán burkolatú futópálya építése. Hátra
van még: a főbejárati és hátsó udvari térkövezés.
„A tanév során jelentős értékű eszközbeszerzésre is sor került. Jutalomkönyvek,
szakmai anyagok beszerzésére, hálózatfejlesztésre, hálózatbővítésre került sor
Bábolnán és a Banai feladatellátási helyen
is. A tanév elején a számítástechnika terem számítógépeinek fejlesztésére fordítottak forrást. A tanév során 1 db mobil
interaktív panellel és 3 db irodai, asztali
PC-vel , 1 db laptoppal, 5 db projektorral
bővült iskolánk. Így digitális eszközállományunk közel 4 millió forint értékben

gazdagodott” – mondta el az
igazgató.
A 2021/22-es tanévben 17
tanulócsoportban folyt az
iskola két feladatellátási helyén a nevelő-oktató munka (alsó tagozaton 9, felső
tagozaton 8 osztályban.) Az év végi tanulólétszám: 322 fő. A tanévzáró ünnepségen könyvvel jutalmazták az idén kitűnő
és jeles tanulmányi eredménnyel végzett
diákokat.
A köszöntő beszédből kitűnt: 57 tanuló
lett kitűnő, 42 fő pedig jeles, mely kimagasló eredmény. Köszöntötték a tanulmányi és sportversenyen helyezéseket elért
diákokat is.

Emlékérem átadásával köszönték meg
a nyugdíjba vonulók áldozatos munkáját,
így köszöntötték Czinderné Francsics Juditot és Veres Zoltán pedagógusokat. Zoli
bácsi még marad az iskola berkeiben. Köszöntötték az iskolaszék tagjait is: Antos
Zsófiát, valamint megköszönték a Szülői
Munkaközösségnek és elnökének Szabó
Krisztinának is a segítő együttműködést.
Az ünnepség mazsorettprodukcióval
zárult, előrevetítve, hogy elérkezett a várva várt vakáció.

Általános iskolások Erdélyben

A „Határtalanul” elnevezésű pályázat keretében a Bábolnai Általános Iskola két hetedik osztálya tehetett öt napos
kirándulást Székelyföldön.

A kalandokban, izgalmakban és történelmi élményekben gazdag túra során a
bábolnai diákok a Király-hágótól a Madarasi-Hargitán át Segesvárig szakavatott
idegenvezetővel barangolták be a történelmi Magyarország legfontosabb helyszíneit.
Az országos program arra hivatott, hogy
a magyarországi diákság megismerhesse
a határon túl élő magyarságot. Bajcsainé
Hajagos Ildikó igazgató elmondta: a pályázattal a határon túli magyarlakta területeket lehet felkeresni.
A Bábolnai Általános Iskola 4 millió 300
ezer forintot nyert el a pályázattal, hogy
diákjaik megismerkedjenek Erdély természeti és épített kincsivel.
Király-hágó, Kőrösfő, Székelyszentlélek,
Szejkefürdő, Szentegyháza, Hargita, Székelyvarság, Székelyudvarhely, Farkaslaka,
Korond, Parajd, Szováta, Fehéregyháza,
Segesvár mind azon települések voltak,
melyeket meglátogattak a hetedikes di-
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ákok. Számos emlékművet, szoborparkot megtekintettek, de részt vettek zenés táncos mulatságonis. Koszorúztak és
műsort adtak Tamási Áron, a legnagyobb
székely népi író sírjánál, emlékeztek a Trianoni emlékműnél a Trianoni szerződés
aláírására, látogatást tettek mesterembereknél, így például egy nagy múltú fazekas családnál. Egy teljes napot szántak a
Sóvidéknek Parajdon, ahol a rendhagyó
kémia és fizika órát is tartottak. Jártak a

Medve-tónál Szovátán, ahol tanösvény
mentén sétálva figyelhették meg a Mogyorós-, a Vörös- és a Zöld-tavakat.
Az utazás alkalmával az erdélyi vidék
ételeivel, régi mesterségeivel, hagyományaival is megismerkedhettek. Az utazás
akár egy interaktív irodalom és történelem óraként is megállta helyét, hiszen a
gyerekek számos fontos információval
gazdagodtak Erdély történelméről.
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Beíratták a leendő elsősöket
Május végén lezárult a jövő év elsőseinek beíratása a Bábolnai Általános Iskolába. Szeptembertől két osztályban 40 kisdiák kezdi meg majd a
tanévet.
A beiratkozást megelőzi a Hívogató nevű rendezvényük, mely azt a célt
szolgálja, hogy a gyerekek és a szülők ismerkedjenek a tanítókkal és az
iskolával.
A beiratkozás személyesen történhetett az idei alkalommal. Két első
osztály indul: egy hagyományos és egy iskolaotthonos rendszerű osztály.
Az idei tanévtől az elsősök számára idegennyelvű szakköri foglalkozás is
indul német és angol nyelven. További újdonság, hogy törekedtek arra, hogy a mozgásra nagyobb hangsúlyt fektessenek, ezért
az első bé osztályban a heti öt testnevelésből az egyik tánc, vagy labdarúgás lesz. Ezt a szülők dönthették el, hogy melyik sportformát választják gyermeküknek. Mindkettő sportágra szépszámú jelentkező van, ezért már az első évben sikerrel fejleszthetik
a kicsik mozgását.

Lóháton búcsúztak a „Pettkósok”

Április vége, május eleje mindig fontos időszak a középiskolák életében, hiszen közeledik a búcsú időpontja. Városunk
lovasiskolájának végzősei is izgatottan várták a napot, mely során a pandémia után ismét a hagyományoknak
megfelelően köszönhettek el szeretett iskolájuktól.

A járványhelyzet miatt két évig nem
valósulhatott meg az intézmény egyik
legfontosabb ünnepélye, így az idei ballagásra a diákok mellett pedagógusaik is
nagyon lelkesen készültek. A nagy esemény kezdetén a búcsúzó osztályok felszegelték saját patkójukat az iskola előtt
található oszlopra, örök emléket hagyva

ezzel maguk után. Ezután a már-már otthonuknak számító bábolnai lovaspályára
vezetett az útjuk, ahol az ünnepi beszédek után a megérdemelt kitüntetések
átadására is sor került. Az ünnepi hangulatba némi szomorúság is vegyült: a tavalyi évben elveszítették egy diáktársukat,
kinek édesapja lánya szeretett lovát az

iskola részére ajánlotta fel. Jónás Melinda igazgató lapunknak elmondta, hogy
az iskola tisztelete jeléül minden évben a
tanuló nevével fémjelzett emlékversenyt
szervez, melynek győztese a következő
tanév során ezt a lovat lovagolhatja, így
ennek a „díjnak” az átadása is megtörtént.
A folytatásban kezdetét vette a ballagási ünnepség leglátványosabb része, mely
során a diákok a lófelvezetés mellett a fogathajtásban szerzett tudásukat is megmutathatták szüleiknek és hozzátartozóiknak. A műsor legszebb jelenetéként
a zenés karüsszelek következtek, melyek
során a tanulók és lovaik egymással tökéletes összhangban mutatták be a színvonalas koreográfiákat. Ezután a végzősök
útra keltek, hogy – szintén lóháton – a
bábolnai utcákat végig járva elbúcsúzzanak a várostól, mely évekig otthonukként
szolgált. Útjukról a Ménesudvarba tértek
vissza, ahol a ballagási ceremónia lezárásaként megkapták az itt töltött esztendők
kedves emlékéül szolgáló szalagot.
A 41 búcsúzó tanuló nem sokat pihenhetett az elkövetkezendő napokban,
hiszen a tanulmányaikat lezáró szakmai
vizsgák teljesítése még előttük állt.

DOLGOZZON OTTHONRÓL!

FIGURÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA, CSOMAGOLÁSOK, EGYEBEK

Elérhetőség, érdeklődés: www.audiopresshungary.oldalunk.hu (ügyfélszolgálat: 06-20/910-45-17)
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Nemzetközi színtéren is sikerrel mutatkoztak be a Tiamo moderntáncosai
A Tiamo Modern Tánccsoport június 12-én tartotta évzáró összejövetelét a Ménesbirtok kamaraszínházában. Színpadra
lépett mindhárom csoport, illetve bemutatkoztak szólótáncosaik is, de a mostani előadáson csak ízelítőt nyújtottak éves
munkájukból. Az igazi gálaműsort szeptemberre tervezik.

Lajos Henrietta, a tánccsoport vezetője lapunknak elmondta, hogy nagyon sűrű tanévet zártak. Nagyon sok online versenyen vettek részt, mivel a járványhelyzet nagyrészt nem tette
lehetővé a színpadi fellépési lehetőségeket. Viszont a Kukorica
Fesztiválon, családi napokon, jótékonysági rendezvényeken
már színpadon is szerepelhettek. Az online versenyekre azért is
szükség volt, hogy amit a gyermekek megtanultak, valahol be
tudják mutatni, és visszajelzést kapjanak, és pozitív élményekkel gazdagodhassanak.
Az idei évben már volt jelenléti versenyük is. Eljutottak Paksra
az egész csoporttal, ahol fantasztikusan jó eredményeket értek
el. Nagyon jó volt a gyermekeket színpadon látni, ragyogtak a
szemeik, nagyon boldogok voltak, és örömmel vetették bele
magukat a versengésbe.
A kisebbeknek nagyon fontos, hogy színpadra léphessenek,
és lássák azt, hogy a közönség jelen van, mert a nézők is egyfajta
doppingszer a színpadon lévő táncosok számára.
Az idősebb táncosok hozzá voltak szokva a közönséghez, így
őket kicsit át kellett formálni az online rendszerhez. Kezdetben
nagyon nehéz volt, sokat kellett gyakorolni ahhoz, hogy ezt is
fejlesszék. A kicsiknek valamivel könnyebben ment az online
munka, mivel nem voltak hozzászokva a közönséghez.
Nemzetközi színtérre is eljutottak a Tiamo táncosai. Miután a
paksi sikerek után beneveztek egy profi táncosoknak kiírt versenybe – ahol egyébként szintén első és második helyezéseket
értek el –, kiderült, hogy itt lehet kvalifikálni egy Zágrábban
megrendezésre kerülő világversenyre. Itt szembesültek azzal,
hogy több koreográfiájuk is elérte a kvalifikációs szintet, ezért
úgy döntöttek, élnek a kínálkozó lehetőséggel.
Mindössze 2 és fél hetük volt, hogy tovább fejlesszék a koreográfiákat, mert ugyan azokkal kellett indulni. Kovács Rebeka
segített a hibákat kijavítani, amiket Heni szeme már nem látott,
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hiszen már annyiszor figyelte ezeket a mozdulatokat. A kijutásban segített Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolnai
Sportegyesület is, hiszen komoly anyagi vonzata is volt az útnak. Fantasztikus eredményeket értek el, két első, egy második
és egy negyedik helyezéssel zárták a versenyt. Nagyon sokat
dolgoztak a lányok, rengeteg munka van a fellépésükben, ezt
pedig Kanadától kezdve egész Európa, Ausztrália és az Egyesült
Államok előtt meg tudták mutatni. Különböző kategóriákban
szerepeltek a négy versenyzővel: Bagó Zsófiával, Farkas Boglárkával, Horváth Gitta Zsuzsannával és Takács Annával. A kategóriák tekintetében volt felnőtt szóló open, gyermek jazz duó,
junior jazz duó és junior jazz szóló.
Sikerült indulniuk a 42. Zuglói Táncfesztiválon is. Ide online
kellett beküldeni produkciókat, melyek lehettek régebbiek is.
Ezért Heni 2015 és 2019 közötti időszakhoz nyúlt vissza, ebből
az időszakból 35 felvételt küldött, a jelenlegi csapattól pedig 30at. A siker most sem maradt el. A régiek közül 3 kiemelt arany,
8 arany, 11 ezüst és 13 bronz, az újabbakból pedig 4 kiemelt

arany, 6 arany, 10 ezüst és 6 bronz minősítést szereztek. „B” kategóriában 3 kiemelt arany és 1 kiemelt ezüst minősítéssel díjazták a produkciókat, az egész csapat pedig elnyerte a táncfesztivál különdíját.
A Ménesbirtok kamaraszínházában megtartott évzáró műsorukon szinte teljes létszámmal álltak színpadra a tiamosok. 36
főből áll a három csoport. A Pillangó csoportban táncolnak az
első osztályosok és az egy szem óvodás, van egy középső- és egy
nagycsoport. A koreográfiákat elsősorban a csoportok életkori
sajátosságaihoz igazítják, de létezik néhány közös tánc is, hiszen
szükséges együtt látni az egész csapatot. Új szóló koreográfiákat is be tudtak mutatni a színpadon. Heni legnagyobb örömére egyre többen bontogatják szárnyaikat a fiatalabb táncosok
közül is szólóban, amihez komoly bátorságra és felkészültségre
van szükségük.
Nyáron egy kis pihenést követően táborokra, fellépésekre készülnek. Az órák nem lesznek annyira intenzívek, mint a tanév
alatt, de szeptembertől újult erővel folytatják a munkát.
Szívből gratulálunk mindenkinek a kiemelkedő eredményekhez, és bíztatjuk őket, hogy a jövőben is ilyen színvonallal tudják
képviselni városunkat.
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Jótékonysági bál a Bábolnai Százszorszép Óvoda és bölcsőde javára
2022. május 14-én került megrendezésre az I. májusi jótékonysági batyus bál. Az elmúlt két év megszorításokkal terhelt
időszakát követően két fiatalember, Pankovics Viktor és Szarka
Péter barátaik segítségével és Antos Zsófia támogatásával belefogott a rendezvény megszervezésébe. Céljuk csupán annyi
volt, hogy önfeledten – minden korlátozás nélkül – újra együtt
szórakozhasson mindenki, akinek már hiányzott egy kis kikapcsolódás.
Az összegyűlt társaság jó hangulatához a zenét a Sugar Band
biztosította, akiknek köszönhetően egész éjszaka tartott a tánc
a Szabadidőközpontban. A jó hangulat mellett a szerencsés vendégek az este folyamán kisorsolt tombolatárgyakkal térhettek
haza.
A rendezvény sikerét az is bizonyítja, hogy a bállal járó kiadásokon felül 361.000,- Ft gyűlt össze, ami a Bábolnai Százszorszép
Óvoda és Bölcsőde részére került felajánlásra. Az intézmény a
bevételből egy Kärcher típusú takarítógépet, a gyerekek pedig

udvari játékokat kaptak. Az ajándékok átadására július 1-jén került sor. A bált sokan és sokféleképpen támogatták, köszönet
mind a pénzbeli, mind a tárgyi felajánlásokért!

Nyár, zene, boldogság
Élményekben gazdag nyári zenetáborral várta a gyermekeket június 20-tól 24-ig a Napsugár Művészeti Iskola. Az iskola első
tanévét zárta városunkban, a tábor céljául a szabadidő hasznos időtöltése mellett az intézmény népszerűsítését is kitűzték.

A 15 fős táborban bábolnai, valamint Gönyűről, Győrújbarátról és Bőnyről érkező gyermekek is részt vettek, akik megismerkedhettek a város és a bábolnai telephelyen nyújtott lehetőségekkel. Az iskola szeretettel várta azon apróságok jelentkezését
Az Erasmus+ program keretében nyolc bábolnai fiatalnak és két felnőtt kísérőnek lehetősége nyílik, hogy 2022
nyarán 10 napot Dániában töltsön. Az utazás repülőgéppel történik majd. A top témák a környezetvédelem és a
tinédzserkori testi-lelki egészség lesz.
2022. május 20-22 között került megrendezésre az első nemzetközi megbeszélés Dániában, Hobro városában. A felnőtt kísérők, Józsy Judit és Török Márton, illetve a fiatalokat képviselve
Révai Elfrida Zsófia utazott ki. Képviseltette még magát Dánia,
Spanyolország és Portugália. A májusi út célja az volt, hogy közelebb hozza egymáshoz a nemzetközi csapatot és hogy átbeszéljék a tíznapos kint tartózkodás menetét, programjait, részleteit.
A fiatalok előadásokon vehetnek részt, amelyeknek középpont-
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is, akik nem tanulnak náluk, de érdeklődnek a zene és az intézmény tevékenysége iránt.
Az öt nap során természetesen a muzsika játszotta a főszerepet. A gyermekek egyéni és csoportos hangszeres órák keretében sajátíthatták el vagy fejleszthették a különféle zeneszerszámokon való játékot. Kozák Bence táborvezető zongoratanár
szerint a tanév kötött rendjéből kiszakadva remek lehetőség
nyílt a spontán, kötetlen muzsikálásra, a zene és a fellépések
természetessé tételére. A szervezők izgalmas programokkal is
készültek a kicsik számára. A bábolnai strandon hűsítették magukat, majd a Szabadidőparkot, Lovasmúzeumot és városunk
lovardáját is megtekintették. A lovak különösen nagy szerepet
kaptak a táborban, hiszen a lovaglással két napon át is ismerkedhettek a résztvevők Nagy Lászlónak köszönhetően.
Az élményekben és tanulásban gazdag hét utolsó napján egy
táborzáró hangverseny is megvalósult, ahol a közönség előtt is
megmutathatták a hét során véghezvitt munkájuk gyümölcsét.
A hangversenynek a Bábolnai Katolikus Templom adott helyszínt, mely az előadás méltó környezeteként szolgált.
jában pszichológiai, környezetvédelmi, fenntarthatósági és
egészségügyi témák állnak majd. Minden nap foglalkoznak műhelymunkával, ahol csapatban kell feladatokat megoldaniuk.
A tíznapos utat többféle kirándulás is tarkítja majd. A programok között szerepelnek még a nemzetiségi estek, amikor is egy
adott ország bemutatja a várost, ahonnan érkezett, annak nevezetességeit, önmagukat, és nemzetiségi étellel kedveskedik
majd a többi fiatalnak. Városunkról angol nyelven egy kisfilm
formájában bemutatásra kerül például a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, a Shagya-Arab lótenyésztés, az ország legöregebb
akácfája, a Hősök kapuja, az Arborétum és Állatpark, a Bábolna
Strand -és Termálfürdő, a Leghűségesebb bajtárs lovasszobor és
a Lovasmúzeum.
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Hidaskürti randevú nyugdíjasokkal

A járványügyi veszélyhelyzet lezárultával városunk nyugdíjasai
is ismét lehetőséget kaptak arra, hogy találkozhassanak rég nem
látott hidaskürti barátaikkal. A bábolnai és a testvértelepülésen,
Hidaskürtön élő szépkorúak között évtizedek óta tartó szoros
kapcsolat alakult ki, melyet minden évben egy-egy látogatással
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igyekeztek megőrizni. A pandémia és a határok lezárása ugyan
akadályozta ezt, azonban a barátság erősségét bizonyítja, hogy
ezen időszak alatt is szinte napi kapcsolatban maradtak, tervezgetve a jövő kirándulásait, élményeit. A várva várt napon Rózsár Tibor polgármester köszöntötte a szép számmal összegyűlt
nyugdíjasokat, akik a közös reggeli után a településtől mintegy
60 km-re lévő Vöröskő várát vették célba. A Kis-Kárpátok hegyei
között megbúvó pazar építmény a régió egyik leglátogatottabb
célpontja, történelmi jelentősége mellett a hűs fákkal és gyönyörű növényekkel telített parkja is kiemeli a környező várak közül. Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy a kirándulások
jól bevált szokásként maradtak fenn a látogatások során, hiszen
így mindkét település idősei megismerhetik a környező nevezetességeket, kultúrát. A kellemesen fárasztó délelőtt egy késői
ebéddel folytatódott, majd a hidaskürti polgármester jóvoltából
egy szórakoztató operett előadás várt a jó hangulatú társaságra.
A jól ismert nóták felcsendülése mindenkit éneklésre ösztönzött, a két település nyugdíjasai ismét felejthetetlen emlékekkel
gazdagodtak.

Városi kisvonatozás, zenei vetélkedő, kerti parti
Kerti partira invitálta városunk szociális intézménye nyugdíjasainkat az Idősek Klubja udvarára június 16-ának délutánján.
Amíg sültek a kolbászok, Ruskó József városi kisvonata érkezett
a klub elé, aki egy kis időutazásra vitte el a parti résztvevőit. A
városi kisvonatozás alatt Szenes Iván slágerei szóltak a hangszórókból, az utasoknak pedig a címekre és előadókra kellett tippelni. Egymás után csendültek fel az ismerős dallamok, az 1960-as,
’70-es évek slágerei, az utasok pedig sorra ismerték fel őket, bár
az előadókkal meggyűlt a bajuk. A 13+1-es telitalálatra mindenkinek egyforma esélye volt, hiszen az a korosztály tippelt, akik
abban az időben voltak fiatalok. A végállomáson, az értékelés
során kiderült, mindössze ketten voltak, akik 13 szám címére és
előadójára is jól tippeltek – telitalálatos nem volt –, őket egy-egy
üveg pezsgővel jutalmazta a kisvonat tulajdonosa, Ruskó József.
A megfeszített szellemi játék után mindenkinek jól esett a már
elkészült sültkolbász egy kis borral, fröccsel, üdítővel lekísérve.

Székely standup a Szabadidőközpontban
Domokos László előadását láthatta a bábolnai közönség május 11-én a Szabadidőközpontban.
A székely származású művész személyes tapasztalatain alapuló humorral szórakoztatta a nézőtéren ülőket.
Domokos László hosszú ideig szerepelt a Barátok közt című televíziós műsorban. Újszerűnek
tekinthető előadásmódja, hiszen szülőföldjének ízével, székely származásával nevettette a közönséget. Domokos László saját élményein alapulva adta elő székely standup-ját, mellyel komoly
néprajzi és nyelvi képzésben részesítette a nézőket.
A színművész elmondása szerint előadásába mindig beépít valami eredetit, a műsor a székely
történeteken alapul, melyben nosztalgiával használja a székely tájnyelvet. Az interaktív előadásban körvonalazódott a székely életmód és nyelvezet, e mellett a régi világ képe és története is
megjelenítődött.
A színművész négy darabban is szerepel a Thália Színházban, a bábolnai előadása nagy sikert
aratott, aki részese volt, annak erdélyi időutazásban lehetett része.
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Művészi est
A Szabadidőparkban található Csónakházban találtak új helyszínt a szervezők a második Művészi est lebonyolításához. A Bábolnai Művelődési Központ munkatársai hagyományt teremtettek azzal, hogy folytatták tavalyi kezdeményezésüket egy olyan
rendezvénnyel, ahol a különböző művészeti ágak keveredhetnek. Így a képzőművészet, a fotóművészet és a zene egyaránt
főszereplője volt a programnak. A június 10-i eseményen bemutatkozott a piliscsabai festőklub és a Margo Jazz duó is.
Józsy Judit, a Bábolnai Művelődési Központ vezetője saját
ismerősi köréből keresett művésztársakat, hogy színesítsék a
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bábolnai rendezvényt. A Csónakház kiváló helyszínt nyújtott az
esthez, hiszen minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy az érdeklődők jól érezzék magukat: festmény- és fotókiállítás, jazz muzsika és frissítők.
Heimpold Klára fotográfus volt az egyik kiemelt vendég, kinek
tevékenységét egyrészt a dokumentálás, másrészt az alkotói
munka jellemzi. Művészetében kép-párokat is megjelenített.
Több fekete-fehér képpel mutatkozott be Bábolnán, mert mint
mondta, ez áll legközelebb hozzá. A művésznő képei valódi rácsodálkozást hoztak a művészeti kavalkádba.
Mürkl Bernadett festő legújabb festményeivel mutatkozott
be. A festő leginkább természetközeli alkotásokban bontakozik
ki. Akvarellsorozatát a víz tükröződése ihlette. Bernadett autodidakta módon kezdett el festeni, és mint elmondta: szabadidejét
szívesen áldozza a festészetre.
Bognár Balázs, a Bábolnai Fotóklub vezetője ezúttal festményeivel emelte a rendezvény fényét. A fény a fő témája számos
művének, hiszen a táj szépsége fotósként és festőként is kirajzolódik számára. Olyan fényhatásokat igyekezett rögzíteni, melyek
nem mindennaposak, kihangsúlyozva a színeket és az elkent
tónusokat.
A művészi est másik főszereplője volt a zene. A Margo Special
szolgáltatta a jazz műfajú háttérmuzsikát. Jéger Dorottya énekest Bihari Márton kísérte gitáron, kellemes hangulatot kölcsönözve a művészi estnek.
A rendezvény kiváló kikapcsolódási és elmélyülési lehetőséget adott az érdeklődő bábolnaiak számára, az esemény sikere
folytatásra ösztönözheti a szervezőket.

FIGYELEM! RÓKA VESZÉLY!

Bábolna Város Önkormányzatához lakossági bejelentés érkezett, hogy városunk belterületén róka jelent meg. Kilövési engedélyt
kértem a Komáromi Rendőrkapitányságtól.
A kilövés helye: Bábolna Város közigazgatási területe. Ideje: 2022. július 15. - 2022. augusztus 31.
dr. Bacsárdi József jegyző

Új csapat, új élmények
Április óta várja vendégeit a Green csónakház és bisztró
Ez év tavaszától új üzemeltető működteti a városunk Szabadidőparkjában lévő Csónakházat. A festői környezetben található létesítmény nem csupán új nevet és külsőt kapott, hanem
a bőséges étel- és italkínálat mellett színvonalas programokat
nyújt az itt megpihenni vágyóknak.
Szalai Éva, a Green Csónakház, Bisztró és Rendezvényház üzemeltetője és családja Ácson már bizonyították a vendéglátásban
szerzett tapasztalataikat, Bábolna környezetébe és a lakosság
mentalitásába pedig azonnal beleszerettek. Ez vezetett ahhoz,
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hogy megpályázzák az épület üzemeltetését. „Ez egy kincs, egy
gyöngyszeme Bábolnának, sőt, az egész megyének” – véli Éva.
A családi vállalkozás fő profiljául a magas minőségű étkeztetést, valamint a hosszú nap végén jóleső borozgatást tűzte ki.
Ennek megfelelően hétfő kivételével a hét minden napján nyitva
tartanak. Hideg és meleg ételek sokasága, többek között hamburgerek, gyrosok, frissensültek kerültek a repertoárba, melyet
folyamatosan bővítenek. Az édesebb ízekre vágyóknak sem
okoznak csalódást, hiszen a desszert- és fagylaltkínálatuk is széleskörű. Mindezekhez finom limonádékat, üdítőket, minőségi
borokat és egyéb italokat kínálnak – természetesen vendégbarát
árakon. A jó idő beköszöntével a testmozgásra is több lehetőség
nyílik, melyre a csónakázás vagy a teniszpálya ad lehetőséget.
A nyár folyamán a hűsítő finomságok mellett borestekkel, zenés-táncos estékkel várják mindazokat, akik a park és a tó békéje
mellett szeretnének kikapcsolódni. Terveikből a fiatal korosztályt
sem szeretnék kihagyni, ám a havi egyszer megrendezésre kerülő, disco jellegű mulatságok megrendezésénél természetesen
ügyelnek a környéken élők pihenésére is. Az étlapról, valamint
a programokról a vendéglátóegység facebook oldalán, valamint
honlapjukon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Több mint szenvedély
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Június 1-jétől különleges tárlatnak adott otthont városunk Helytörténeti Gyűjteménye. A mintegy 262 darab babából álló
kiállítás Szepesi Tamásné és Grónyi Mária féltve őrzött kincseiből jött létre.

Józsy Judit, városunk művelődési intézményének megbízott
intézményvezetője lapunknak elmondta, hogy az elmúlt években már több megkeresés is érkezett a gyűjtőktől, akik szívesen
megmutatták volna értékes kollekciójukat. Végül összevontan
született meg a grandiózus kiállítás, mely az épület egész emeletét megtölti.
A tárlatot Janka Ferencné, a Komárom-Esztergom Megyei
Népművészeti Egyesület tagja, népi kismesterségek oktatója és
babakészítő nyitotta meg, aki maga is elismerését fejezte ki a két
bábolnai hölgy elkötelezettségéért. Elmondása szerint a „babakultusz” az 1997-1998-as években vette kezdetét, azonban ekkor
még csak kevés gyűjtő tudhatott magáénak nagyszámú
babából álló kollekciót. A babakészítés fellegvárának Győr
városát tartja, ahol a készítők
minden évben több kategóriában zajló versenyeken is
megmutathatják tehetségüket. „A kiállítást végignézve
nagyon sok olyan értékes darabot látok, amiket érdemes
lenne a győri babakiállításon
is bemutatni.” – méltatta a bábolnai gyűjtők munkáját.
Grónyi Mária mintegy 30 éve gyűjt babákat. Az irántuk való rajongás a rongybabáktól kezdve a család féltve őrzött, 1969-ben
kapott papírbabáján át a limitált kiadású porcelán darabokig
terjedő, mintegy 170 példányból álló gyűjteményében is kifejeződik. Saját bevallása szerint kezdetben csak saját maga szórakoztatására, valamint lakása díszítésének céljából vett babákat,
majd mindig jött egy-egy szebb, vagy nagyobb kihívást jelentő
figura, melyekből az évek során összeállt a hatalmas készlet. A
vásárlások után nagy figyelmet fordít a felújításra szoruló babák
restaurálására, ruhájuk, körmük vagy hajuk megszépítésére.

Egy éves lett a fotóklub
Egy éves fennállást ünnepelhet a Bábolnai Fotóklub. A havonta megtartott klub szervezője Józsy Judit, míg szakmai vezetője
Bognár Balázs szőnyi művésztanár. A nyári szezonra olyan tematikával készültek, amely már nem egészen a teljesen kezdőknek
szól és az izgalmasság mellett technikai tudást, felkészültséget
is igényel. Ilyen volt például a Szabadidőparkban megtartott alkalom, amikor is a fényfestést és a hosszú záridős technikát gyakorolhatták a résztvevők.
A csapat nemrégiben Pannonhalmára látogatott el, ahol a növény-és makrófotózás világában merülhettek el. Zárt Facebook
csoportjukhoz bárki csatlakozhat, hogy az oda feltöltött képeket megtekinthesse, esetleg saját fotóit megmutassa egy kisebb
csoport előtt. Fotóklub-Bábolna néven találják az érdeklődők.
A létszám változó, de nagyjából 8-15 fő körül szokott mozogni egy-egy alkalmon. Mindenki a saját felszerelésével tud részt
venni.
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Szepesi Tamásné gyermekkora óta lelkesedik a babákért, valamint a különféle
kézműves tevékenységekért, melyeket a
nagymamájától tanult. Végül ezek vezették a babák világába. „A babával mindent
lehet. Lehet varrni, kötni, horgolni, babusgatni, szeretgetni. Ha szomorú vagyok,
akkor is jók” – fogalmazta meg. Vásárlásai
során főként rossz állapotú babákat szerez
be, melyekből sok-sok munka után születnek meg a kiállításon is
látható igényes, meseszép darabok. Éva a babák helyrehozásán
kívül készítésükkel is foglalkozik: textilből alkotja meg az élethű
népviseletbe öltöztetett babákat.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a babakiállítást meghosszabbították, így július 31-ig, a Helytörténeti Gyűjtemény
nyitvatartási idejében várnak minden kedves érdeklődőt. A kiállításhoz más gyűjtök is kedvet kaptak, így Judit tervei szerint
jövőre ismét csodaszép babáknak ad majd otthont a Helytörténeti Gyűjtemény.

A klub tervezi, hogy résztvevők munkáiból kiállítást szervezzen majd a Helytörténeti Gyűjteményben, bemutatva az elmúlt
egy év munkáit. A csoport nyitott szellemiségű, szeretettel várják az új résztvevőket. A következő alkalom, amikor be lehet
csatlakozni munkájukba, július 23-án lesz a Szabadidőparkban
17 órakor, amikor is a Bábolnai Íjászokkal karöltve tartják meg
foglalkozásukat. A téma az akciófotózás lesz, majd lehetőség
nyílik az íjászat kipróbálására is. Az idei szezonra tervben van
még például a stúdió fotózás és a tárgyfotózás kipróbálása, valamint a filmadaptáció. Ez azt jelenti, hogy több film közül választhatnak a fotósok, majd egy fotón kell visszaadni az adott film
hangulatát vagy egy ikonikus jelenetét, effektjét.
Érdekes megoldások születnek és jó látni, hogy ugyanazt a feladatot miként oldják meg a különböző nézőponttal bíró tagok.
A klub mindig csak témát nyújt, de teljes mértékben tiszteletben tartja az alkotói szabadságot. Későbbi terveikben szerepel
még, hogy kipróbálják a régi filmes világot és a képek előhívását
sötét szobában.
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Élményekben gazdag színes programok
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ nyári táborában

Évtizedek óta várja a nyári szünidő kezdetén a bábolnai gyermekeket a helyi alapszolgáltatási intézmény egyhetes táborába.
Az idén is nagy népszerűségnek örvendő táborban ezúttal 35
kisdiák tölthetett el öt napot június utolsó hetében. Berkesné
Szűcs Ágnes intézményvezető és családsegítő kollégái elsősorban alsótagozatos gyermekeknek kínálnak ilyenkor változatos,
színes programokat, melyeknek köszönhetően a szülők nem
csupán biztonságban tudhatják egy hétig csemetéiket, de a tartalmas időtöltés is garantált a gyermekek számára.
A nebulók számára nem egyszerű változatos programokkal
megtölteni egy hetet, ráadásul az újdonságok erejével is élni
kell, hiszen sokan visszatérő vendégek a táborban. Idén a szervezőknek újabb programokkal sikerült gazdagítani a kínálatot.
Az Idősek Klubjában kezdték a hetet, ahol Buza Gézáné a pogácsakészítés rejtelmeibe avatta be a táborozókat. Irénke néni
elkészítette a tésztát, a gyerekek kiszaggatták, megkenték a
tetejét, majd sütés után jóízűen elfogyasztották. Közben már
készülődtek a délutánra, mely az Arborétumban akadályver-

senyszerű feladatok megoldásával telt. Játékos feladatokat kellett a már kialakított csapatoknak megoldani, melyben a térkép
használatát is megtanulhatták a résztvevők. Íjászattal kezdődött
a második nap a Szabadidőparkban, itt Nagy Gergő segítségével ismerkedhettek eme ősi harcművészettel a nebulók. Pihenésként délután mozifilmet néztek a táborozók. A következő
nap fogápolási előadással indult Zsömbölygei Erzsébet védőnő
közreműködésével, majd Miskolczi Julianna sportlövő olimpikon hozta el fegyvereit, természetesen nem az éleslövészetben
használtakat. A kánikulára való tekintettel a tábor szervezői
strandolást is beiktattak, ehhez nem kellett messzire menni, a
bábolnai fürdő vezetése jelentős engedménnyel járult hozzá a
gyermekek szórakozásához. Csütörtökön tekézés, majd délután
a helyi önkéntes tűzoltók által létrehozott habparti nyújtott felejthetetlen élményt a kánikulában. A tábor utolsó napján Budapestre, az Eleven parkba utaztak a tábor résztvevői, hogy a játék
szabad élményével zárják ezt az élményekben gazdag hetet.

Szívükbe fogadták Jézust

Az elsőáldozás a keresztség felvétele után az egyik legfontosabb esemény egy vallásos neveltetésű gyermek
életében. Június 5-én Milus Ferenc plébános áldásával öt bábolnai kisgyermek vehette magához első alkalommal az
Oltáriszentséget városunk katolikus templomában.
A szertartást mintegy három éven át tartó kemény tanulás
előzte meg, hiszen a hittanórák mellett külön foglalkozásokon is
részt kell venniük. A gyermekek a hitoktatás során Lakatos László hitoktató segítségével megismerkedtek a parancsolatokkal,
imádságokkal, felkészültek a Szentgyónásra, illetve verseket is
tanultak. A szentség felvételének további feltétele a szentmiséken való rendszeres részvétel, melybe a gyermekek családját is
bevonják. „A rengeteg más program miatt nagyon nehéz a gyermekek számára a vasárnapot is valóban megszentelni, ezért lehetőség van arra, hogy szombaton járjanak szentmisére. Örülnék neki, ha szombaton tartanák a nagyobb rendezvényeket.
A vasárnap pihenőnap, felüdülés kellene, hogy legyen minden
ember számára, nem véletlenül találta ki így a Teremtő” – hívta
fel a figyelmet a nyugalomnap lényegességére Milus atya. A plébános kiemelte a szülők általi példamutatás fontosságát, hiszen
elsősorban ők mutathatnak utat gyermekeiknek.
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SZENTMISÉK RENDJE

a Bábolnai Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
2022. július és augusztus hónapban
Július 17-én vasárnap
Évközi 16. vasárnap.
Július 24-én vasárnap
9:30 órakor
Évközi 17. vasárnap.
Július 31-én vasárnap

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK

a bábolnai protestáns templomban

9 órakor
9:30 órakor

rózsafüzér ima,
szentmise.

MINDEN VASÁRNAP
10.30 ÓRAKOR

9 órakor
szentmise.

rózsafüzér ima,

Igét hirdet Sebestyén Katalin lelkész

9 órakor
9:30 órakor

rózsafüzér ima,
szentmise.

Évközi 18. vasárnap.
Augusztus 7-én vasárnap
9:30 órakor
Évközi 19. vasárnap.
Augusztus 14-én vasárnap
9:30 órakor
Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony).
Augusztus 20-án szombaton
9:30 órakor
Szt. István király ünnepe (kenyérszentelés).
Augusztus 21-én vasárnap
9:30 órakor
Évközi 21. vasárnap.
Augusztus 28-án vasárnap
9:30 órakor
Évközi 22. vasárnap (terményáldás).
Szeptember 4-én vasárnap
9:30 órakor
Évközi 23. vasárnap.

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

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

szentmise.
szentmise.
ünnepi szentmise.

szentmise.
szentmise.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK

a bábolnai protestáns templomban

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

szentmise.

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

2900 Komárom,Mártírok útja 10.
Lelkész: Kiss Máté

www.komarom.egyhazkozseg.hu

Tel.: 20/620-27-81 - e-mail: evkissmate@gmail.com

Templomunk védőszentjének ünnepén

A búcsú alapvetően a katolikus egyház ünnepe, a település templomának védőszentjére emlékezünk ezen a napon. A
bábolnai katolikus templom Nepomuki Szent János védelme alatt áll, a helyi hívők május 22-én a szentmisét megelőzően
Milus Ferenc plébános vezetésével mondtak imát a szent szobra előtt.

Nepomuki Szent János a hidak védőszentje, a gyónási titok
vértanúja. A legenda szerint a csehországi ismert papot, egyházi

méltóságot IV. Vencel király felesége gyóntatójául választotta. A
király kezdetben igazságos és jóakaratú uralkodó volt, de egy
sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlanná és agresszívvá
vált. Meg akarta tudni, mit gyónt a felesége. Mivel azonban János nem volt hajlandó megmondani, megkínoztatta és a Moldva
folyóba dobatta. Egy csodás fényjelenség jelezte a királynénak,
hol keressék a holttestet. Csodálatos módon a testmaradványok
közt a nyelvét épen találták. Halálának éve 1383, a prágai Szent
Vid-székesegyházban temették el.
A világi szokások szerint búcsú idején a körhintáé, a mulatságé, a családi programoké a főszerep. Városunk központjában a
világi szokásrendszer szerint is megünnepelték a búcsú alkalmát, annak minden kedvelt velejárójával. A vallási ünnephez
ugyanis szorosan hozzátartozik a vendégvárás, a derűs családi
együttlét is.

Új helyre költözik az OTP bankautomatája
A Vakom Zrt. felmondta a szerződést az OTP Bankkal, így a bankautomatának új helyszínre kell költöznie. Bábolna Város Önkormányzata új
helyszínként az egészségügyi központ épületének külső részét tudta felajánlani. Az új helyszín könnyen és akadálymentesen megközelíthető. Az
önkormányzat az áthelyezéshez szükséges munkákat megkezdte, várhatóan július végére kerül beépítésre az ATM az egészségügyi központ külső
részéhez.
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„CSAK EGY KÖR”- Az Ultrabalaton Drótszamárral a Szigetközben
Idén volt a harmadik alkalom, hogy indultunk a bábolnai csapattal
az Ultrabalaton futóversenyre. Nemcsak bábolnaiak alkották a csapatot, hanem akik valamilyen módon mégis kötődnek ide. Itt dolgoznak,
vagy barátaik Bábolnán élnek.
Ez egy fantasztikus sportesemény, nagyon jól felépített és szervezett
futóverseny a Balaton körül. Idén neveztek a legtöbben közel 17 ezer
futó. Maga a verseny már április 28-án kezdődött az egyéni ultrafutókkal, másnap a csapatversenyekkel folytatódott. Három napos rendezvény.
A mi csapatunk, LOST IN PACE BÁBOLNA, az 5-13 fős kategóriában
nevezett, 11 futóval és 1 bringás kísérővel.
A nevezés már ősszel volt, de ez sem egyszerű művelet. Először nem
is sikerült, mivel 1,5 perc alatt betelt a nevezés, így tartalékosként csak
reménykedhettünk, hogy bekerülünk. Néhány hét után jött a hír, sikerült! Szuper, akkor indulhat a felkészülés: kilométerek vállalása, tempók, pólóméretek, szakaszok elosztása, szakaszkalkulátor elkészítése,
logisztika, megbeszélések. Most már csak futni kell!
A rutinos futóink csak lazán, mosolyogva, míg az „első bálozók”, mit
sem sejtve vették fel a futócipőket. A rajt időpontja 16:30. Arra kellett
készülnünk, hogy egész éjjel és másnap délig futunk. Szóvak nincs alvás, futás van! De ez nagyszerű élmény!
Aki csak bicózott vagy kirándult a Balaton körül, az tudja, hogy vannak nagy szintkülönbségek, amik nagy kihívások elé állítják a futókat is.
Ugyanakkor jó hangulat, zene, dobszó, buzdítás, hajrázás, taps, vicces feliratú táblák és a kiváló szervezés teszik felejthetetlenné ezt az
élményt.
A csapatunk vállalása 19 óra 26 perc volt a vállalt kilométerek és tempók alapján. „Csúcsot döntöttünk”, mert javítottunk az időnkön, 18 óra
43 perc alatt futottuk körbe a Balatont. 1410 csapatból a 177. helyen
végeztünk.
Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, a teljesítményükre! A futókra és a bicós kísérésre egyaránt.
Köszönöm a futás élményét és a csapatmunkát!
A Lost in Pace Bábolna csapat tagjai 2022-es UB-n: Blága Attila,
Heszlerné Böröcz Edit, Horváth Csaba, Lányi Zoltán, Murányi Janek,
Szabó Péter, Szijártó Mihály, Tóth Lászlóné (Marika), Tymcyna Péter, Zsidi Sándor, Lányi Szilvia futók. Láng Krisztián, Lányi Szilvia bicós kísérők.
Két futótársunkat is meg kell említenem, Kozma Ágnest és Szollingerné Böröcz Renátát, akik a felkészülés során sérülés miatt visszaléptek a versenytől, nagy sajnálatunkra. Ők is nagyon készültek erre az
alkalomra. Bízunk abban, hogy jövőre sikerül együtt!
Hajdú Jánosnak is szeretnék köszönetet mondani, mert ő volt az első
(Lost in Pace) csapat szervezője Bábolnán, aki engem is meghívott először erre a versenyre. Ő is sikeresen teljesítette a távot az idei UB-n egy
másik csapattal.
Hajrá LOST IN PACE BÁBOLNA! KÖSZÖNÖM!
„Az ember nem azért hagyja abba a futást, mert megöregszik. Az ember
azért öregszik meg, mert abbahagyja a futást.” (Idézet a Futni születtünk
c. könyvből)
Lányi Szilvia csapatkapitány

Június utolsó szombatján közel ötvenen foglaltuk el a Tempo Kft
által biztosított kényelmes és újszerű autóbuszt, hogy aktuális túránkat kettős léptékben teljesítsük: először is el kellett a járművel jutnunk
Dunaszigetre, majd itt bringára (drótszamárra) pattanva Dunakiliti
érintésével egy 33 kilométeres kört tegyünk meg az (eredeti, az igazi) Öreg-Dunát követve. Bár Bábolnán szombatra virradóra csupán 3,1
mm eső esett, a kisalföldiek elmondása szerint a térségben ugyanekkor
jelentős felhőszakadás volt. Igaz, hogy ennek nyomai láthatók voltak,
de csupán csak felhő vonulások takarták a napot szinte egész délelőtt
(ez bizony áldásos volt jelen esetben, hiszen a pedálozás közben nem
dőlt rólunk a víz, nem izzadtunk! )
Dunaszigetre érve többen nagy örömmel vettük, hogy az Ökopark
jeles munkatársa, Fűzfa Zoltán tanár úr lesz szakavatott és elhivatott
kalauzunk/vezetőnk, (ahogyan 2021 júliusában is az akkori kenutúránkon! ) A rendelkezésre álló rengeteg kerékpárból a kiválasztás, személyre szabás, próbakörözés, program ismertetés majd’ egy órát vett
igénybe még úgy is, hogy a mintegy 15 elektromos kerékpár felélesztésében nagy segítséget jelentett a fiú, Fűzfa Ambrus. Végre – valahára
azért megindult hosszúra elnyúlt csapatunk úgy, hogy elöl karikázott
vezetőnk, a hátvédként pedig Ambrus vigyázott a lemaradókra, a balesetmentes közlekedésre.
Dunakilitire begördülve és egyben bevárva a csapatot a katolikus
templom előtti téren jeles kalauzunktól megtudtuk a látott impozáns
ú.n. Milleneumi tölgy ökológiai jelentőségét is: egy tölgyes erdőben kb.
600 fajnál is nagyobb rovarközösség él, szemben pl.. az invazív és élőhely átalakító fehér akáccal – aminek környezete csupán 5 – 6 rovarfaj
életterét tudja biztosítani. Szellemes történetben ismertük meg a XVIII.
század második felének Dunakilitit illető névváltoztatását is: Mária Terézia korában Asszonyfalva elnevezésre akarták változtatni. Innen egy
hosszabb szakasz után a Dunakiliti zsiliphez kerekeztünk, ahol próbáltuk megérteni az elhangzott (szenvedélyes) magyarázatot az 1992 évben történt – és a térség tragédiáját jelentő – Duna elterelésnek hiteles
történetét, illetve megismerni a magyar Vízügyi Hatóságok hatalmas
és költséges zsilipezési / gátrendszer kiépítési munkálatait annak érdekében, hogy ne száradjon pusztasággá a valamikori zeg-zugos, változatos és bővizű Szigetköz. Utunk innen már sóderos, víztócsás szakaszon folytatódott, melynek – vezetőnk szellemes megjegyzése szerint
– csak a porzás mentesség volt az előnye! Hosszabb pihenőt tartottunk
a Denkpáli Hallépcsőnél. Itt uzsonnázva, ejtőzve és sétálva próbáltuk
„meghallani” a dübörgő víz hangjait. A Nyáras-szigetet érintve képzeletünkben a valamikori hatalmas legelésző marha csordák képe
jelent meg. Innen már Dunasziget másik felén beérkezve kellemes
meglepetés ért bennünket: a 33 km-t lebringázó csoport erőnlétének
helyreállítására egy tartalmasan finom, friss gulyásleves várta elpilledt
csapatunkat! A hosszabb pihenő, regerenálódás után búcsút vettünk
szakavatott kalauzainktól (ígérve a jövőt illető találkozást!) és jóleső fáradtsággal foglaltuk el helyeinket buszunkban.
Természetesen most sem maradhatott ki a hazaútban a cukrászda
felkeresése, ami Ásványrárón, az „Eszmeralda” műintézetben történt
meg - majd rendben, a jelzett időben hazaérkeztünk.
Felhívom meglévő és jövőbeni túratársaink figyelmét július havi túránkra, amit szintén erre a tájra szervezünk: de ekkor már fenekünket
nem a drótszamár nyerge fogja törni, hanem egy kenu ringatja!
Katona László

IGAZGATÁSI SZÜNET
a Bábolnai Közös Önkormányzati hivatalban:

2022. július 25-től július 29-ig
2022. augusztus 15-től 19-ig
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Bábolnai testépítők is színpadra álltak
Az IBFF testépítő szövetség rendezett testépítő megmérettetést Bábolnán a Ménesbirtok kamaraszínházában május 21-én.
Baráth-Vági Éva a lovasiskolában dolgozik, az ő nevéhez fűződik a
testépítő verseny bábolnai megmutatkozása. Férfiak és hölgyek is
színpadra álltak a verseny alkalmával több kategóriában.
A hölgyek 11, a férfiak 19 kategóriában indulhattak. A legjobb
versenyzők Pro kártyát kaptak, amellyel tovább versenyezhetnek
nagyobb szintű versenyeken.
A szezon különlegessége, hogy a pandémia kevesebb versenyzőt
termelt ki, hiszen az edzőtermek bezártak, nem volt túl sok lehetőség a felkészülésre.
Volt itt fitness, sport-fitness és abszolút kategória is, és ami még
érdekesebb, hogy bábolnai versenyzők is elindultak a versenyen.
Így például Tóth Attila testépítő, személyi edző banai illetőségű
tanítványa, Borbély Emese, illetve a néptáncból ismert, emellett önkormányzati képviselő Tóth Georgina. Mindketten kitűnő
versenyzést mutattak be, Tóth Attila versenyzője, Borbély Emese
brillírozott, meglepetésre kategóriájában megszerezte az első helyet. Tóth Georgina első versenyét élte meg, kategóriájának ötödik
helyezettje lett, és különdíjat is nyert edzői, Nyírádi-Szabó Tifani és
férje segítségével. Hazai versenyzőként mindkettejüket nagyszámú
szurkolótábor buzdította, ami elmondásuk szerint sokban hozzájárult a sikerhez.
A hölgyek bikiniben is megmérkőztek, megmutatták idomaikat,
izmaikat és nőiességüket. A versenyben nem szükséges a sok izom,
sokkal inkább a nőiesség dominál a szakértő zsűri értékelésénél.
A fejlődéshez egy bizonyos diéta betartása is indokolt volt, amit a
személyi edzők segítségével tudták a hölgyek és az urak beépíteni
a felkészülési programjukba. A mezőny igen népes volt, ami első
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látásra ijesztően hatott a bábolnai színekben indulókra, de ennek
ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően szép sikereket értek el.
Tóth Georginát az itt elért eredmény olyannyira fellelkesítette,
hogy edzői, barátai és a szervezet vezetőinek bíztatására elindult a
szlovéniai Koperben megrendezett világbajnokságon. Újabb meglepetéssel szolgált Gina, ugyanis a világversenyen kategóriájának
ötödik helyét szerezte meg, ezzel dobogóra állhatott, és egy kupa
boldog tulajdonosává vált. Több kategóriában is versenyzett – melyeket itt nem részleteznénk –, mindegyikben kitűnően szerepelt. A
közeljövőről Gina lapunknak elmondta, hamarosan erőemelésben
is megméretteti magát, mellyel erre az évre befejezi a versenyzést.
Legközelebb jövő tavasszal lép színpadra a testépítés műfajában,
addig is gratulálunk eddigi eredményeihez és jó felkészülést kívánunk.

„A sportot mindenki szereti” Sportos családi nap a BSE-nél
Június 25-én egy családias hangulatú rendezvénnyel búcsúztatta a bajnoki szezont városunk focipályáján a Bábolnai Sportegyesület. A családi napon a gyermekek és a szülők teljesítményét és munkáját szerették volna megköszönni, de természetesen a programból
nem maradt ki a mozgás sem.
Az évek óta igazi családként működő sportegyesületben a gyermekek és edzők mellett a szülők is nagy szerepet kapnak. „Úgy gondolom, hogy ez a sportág a szülők nélkül nem működhet. Támogatásuk nélkül gyermekeik nem tudnak a sportban tovább fejlődni…
Mind együtt dolgozunk” – véli Csongrádi Péter, a BSE labdarúgó
szakosztályának edzője. A nagy sikerű családi nap létrejöttében
mindenki közreműködött, hiszen a szülők, edzők és a vezetők is
együtt mozogtak a gyermekekkel.
A program főzőversennyel vette kezdetét, ahol három csapat
mérte össze „gasztrotudását”. A végeredmény önmagáért beszélt,
finomabbnál-finomabb ételek születtek a szülők keze által. Közben
a résztvevők felülhettek Ruskó József Tivadar nevű kisvonatára, ami
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végigpöfögött városunk utcáin. Ezután kezdetét vette a kispályás
labdarúgó torna, melyre a hét induló csapatban a kicsiktől a nagyokig mindenki benevezett. Mindeközben zajlott a lábtengó bajnokság, majd az ovifoci mérkőzés után az elkészült ételek zsűrizése
és a közösen elfogyasztott ebéd következett. A délután folyamán
került sor a 2021. év labdarúgói díjak átadására is, amire a koronavírus világjárvány miatt a tavalyi esztendőben nem nyílt lehetőségük.
Emellett a Tiamo Moderntánc Egyesület is elkápráztatta műsorával
a megfáradt közönséget.
A szülők közül sokaknak nem volt ismeretlen a sport világa, hiszen maguk is hódolnak vagy hódoltak a mozgás szenvedélyének.
A programok során nem csak a versenyzést és a győzelmet helyezték előtérbe, hanem azt is, hogy mindenki jól érezze magát, és ezt a
sporton keresztül tegye meg.
A nap végén a nagy népszerűségnek örvendő tizenegyesrúgó
bajnokság következett, ahol a gyermekek a Győri ETO utánpótlásában nevelkedő Morvai Dánielnek, valamint a szintén NB-es szinten
védő Nagy Adélnak rúghatták a gólókat. Ezután a szülők és gyermekek izgalmas, nagypályás mérkőzésen mérhették össze ügyességüket és sportosságukat.
A rendezvény elérte kitűzött célját, a gyermekeket, szülőket és a
sportegyesület edzőit, vezetőit közelebb hozta egymáshoz, kiépítve új kapcsolatokat, barátságokat, és ápolva a már meglévőket.
2021. év labdarúgói díjban részesültek:
U7: Horváth Máté, edzők Csongrádi Péter, Karvaj Ottó. U9: Horváth Dominik, edzők Zsidi Zsombor, Varga Benjámin. U11: Horváth
Áron, edzők Csongrádi Péter, Karvaj Ottó, Németh Gyula. U13: Ásó
Bence, edzők Csongrádi Péter, Karvaj Ottó. U14: Kovács Valentin,
edzők Csongrádi Péter, Karvaj Ottó. U15 női: Farkasdi Réka, edző
Gerencsér Gábor. U16: Rabi Bence edző Karvaj Ottó.
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Díjugrató világkupa forduló

Lassan már nem számít szenzációnak, hogy a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok magas szintű nemzetközi díjugrató-versenyeknek is
otthont ad, hiszen néhány éve már nem csak a pálya, de az infrasturktúra is megfelel az elvárásoknak. Június második hétvégéjén
világkupa-fordulót bonyolítottak le Bábolnán, melynek keretében
a legrangosabb versenyszámokat Babochay-Farkas Sándor és Pettkó-Szandtner Tibor emlékére rendezték.
A közel 65 ezer euro összdíjazású díjugrató világkupa minősítő
versenyen hat nemzet 190 lovasa vett részt. Négy napon keresztül
zajlottak a különböző versenyszámok, minden korosztály megkapta a versenyzési lehetőséget. A nézők számára is sok látványosságot
nyújtottak az események, hiszen 120 cm-től 160 cm-es akadályokig folyt a megmérettetés. A legmagasabb szintű lovasok számára
az egyik versenyszám döntőjét Babochay-Farkas Sándor emlékére
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rendezték meg, aki egykor Pettkó-Szandtner Tibor parancsnoksága idején kezdte pályáját, majd méneskari tiszt és lótenyésztési felügyelő lett. Őt tartják a II. világháború utáni magyar lótenyésztés
talpra állítójának, a modernkori lovassport hazai elindítójának. Szoros eredményeket hozott a döntő, hiszen a tizenkét csoportgyőztes és egy „lucky looser” juthatott be Erdélyi Magdolna nemzetközi
pályaépítő által épített összevetésbe, ahol heten tudtak hibapont
nélkül a rövidített pályán célba érni. Szélvészgyors lovaglással a
diósgyőri Szuhai Rodrigo volt a leggyorsabb, így a tavalyi második
helyezése után idén ő vehette át a győztesnek járó díjat a dán nemzetközi bírótól, és Babochay-Farkas Sándor lányától, fiától és dédunokájától. A bábolnai származású, de már évek óta máshol dolgozó
és versenyző Buza Patrik Zoltán a negyedik helyen végzett, csak minimális különbséggel csúszott le a dobogóról.
Vasárnap délután jött Bábolnán a nemzetközi díjugrató verseny
csúcspontja, a világkupa minősítő nagydíj. Erdélyi Magdolna nemzetközi pályaépítő 150 cm-es pályával, két 160 cm-es ugrással kiegészülve várta a huszonkét párosból álló mezőnyt. A nehéz, technikás,
gondolkodtató pályán nagy részben jó teljesítményeket láthatott a
közönség, de a huszadik indulóig nem született hibátlan lovaglás.
Ekkor érkezett a pályára a pénteki 145 cm-es nagykör versenyszám
győztese, Mráz Tamás, és megmutatta, hogy kell ezt csinálni és nulla
hibaponttal lelovagolta a világkupa pályát.
A díjugrató szakág rövid szünetet hagyva a Ménesbirtoknak júliusban tér vissza Bábolnára két versennyel, majd augusztus első
hétvégéjén rendezik a díjugrató championátus második fordulóját,
illetve szeptember közepén itt lesz a Komárom-Esztergom megyei
díjugrató döntő is.

A Bábolnai Sportegyesület közgyűlésén
A Bábolnai Sportegyesület május 24-én tartotta évi rendes közgyűlését a Szabadidőközpontban. A vezetők mellett ezúttal a sportolók is nagy számban megjelentek az eseményen, ahol a szakosztályok tájékoztatóin túl a tagság elfogadta az egyesület pénzügyi
beszámolóját is. Az összejövetelen tiszteletét tette dr. Horváth Klára
polgármester is, aki örömét fejezte ki a megjelentek nagy létszámát
látva.
A közgyűlést Zsidi Sándor, a sportegyesület ügyvezetője nyitotta
meg, majd a szakosztályok beszámolóját a legnagyobb sportolói
kört felvonultató labdarúgók nevében Tornyos Ferenc szakosztályvezető kezdte. Nyolc korosztályban mintegy 160 focistával büszkélkedhetnek, közülük közel 140-en az utánpótlás csapatokban rúgják
a bőrt. Bábolnán óvodás kortól egészen az öregfiúkig focizhatnak
szervezett keretek közt a labdarúgás szerelmesei. A szakvezető értékelésében a csapatok közül az U14-es gárdát emelte ki, ők idén
óriási bravúrt hajtottak végre, bajnokságot nyertek. Tornyos Ferenc
kiemelte az edzők magas színvonalú szakmai tevékenységét, melynek eredményeképpen minden korosztályban vannak kimagasló
képességű játékosok. A támogatóknak és a pályázatoknak köszönhetően komolyabb beruházások is megvalósulhattak a sporttelepen. A pályák és öltözők is kitűnő állapotban vannak, melyek minőségi karbantartását a Gyécsek házaspár végzi töretlen és odaadó
munkával.
A kézilabda szakosztály jelenleg nem folytat tevékenységet, sem
utánpótlás-nevelés, sem versenysorozat nem zajlott. Erről Hajdu János számolt be az egybegyűlteknek, aki azt is elmondta, az edző
keresése folyamatban van, hiszen megfelelő licensszel rendelkező
szakember nélkül nem tudják újraindítani az utánpótlás nevelését.
Skuba István szakosztályvezető távollétében Zsidi Sándor ismertette a teke szakosztály beszámolóját. A tekések mozgalmas és sikeres szezont tudhatnak maguk mögött annak ellenére, hogy sérü-
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léshullám tizedelte a csapatot. A kitűnő minőségi szakmai munka
meghozta eredményét, hiszen a csapat a tabella negyedik helyén
zárta a bajnokságot. Az utánpótlás kinevelésében hamarosan komoly kihívás elé néznek, de határozott tervekkel állnak a megvalósítás talaján. Emellett a felnőtt csapat célja a következő szezonban
dobogó elérése lesz.
A kosárlabda szakosztály sem képviseltette magát személyesen.
Király Csaba szakosztályvezető közleménye szerint a járványidőszak
miatt nem működött a bajnokságuk, miközben több játékosuk eligazolt, néhányan pedig abbahagyták a versenyzést.
A lovas szakosztály is rövid írásos anyagot juttatott el a közgyűléshez. ebben Buza Zoltán szakosztályvezető arról számolt be, hogy
szakosztályuk 11 taggal eredményesen működik. A végzős, távozó
lovasiskolások eligazoltak, így nélkülük kezdték meg az idei szabadtéri versenyszezont.
Az ügyvezetői beszámolóban Zsidi Sándor dicsérte a labdarúgóknál folyó magasszintű szakmai munkát, melynek köszönhetően rendkívül népszerűek az utánpótlás korosztályok. Megemlítette azonban, hogy a környékbeli tehetősebb egyesületek ezt látva
sok esetben sportszerűtlen eszközökkel csábítják a tehetséges
bábolnai játékosokat, aminek a vezetőség igyekszik gátat szabni.
Mint mondta, ezt szóvá tették különböző fórumokon, most várják
a szövetség hatékony intézkedését. Az ügyvezető az egyesület
anyagi helyzetéről szólva kihangsúlyozta, a működéshez szükséges
források meghatározó részét Bábolna Város Önkormányzata biztosította. Mindezek mellett néhány bábolnai gazdasági társaság is jelentős összegű támogatást nyújtott, akik társasági adójukat is ide
irányították. „Végül minden esetben elmondható, hogy sportolóink
büszkén képviselik városunkat különböző versenyeken és mérkőzéseken, és méltón közvetítik, erősítik Bábolna hírnevét” – zárta gondolatait Zsidi Sándor.
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Apró horgászok, nagy sikerek

Május utolsó vasárnapja az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület életében is fontos nap, hiszen ekkor a hagyományos
gyermeknapi horgászverseny keretében az ifjú generációt invitálják a vízpartra.
A lelkes kis pecásokat a borongós – horgászathoz épp megfelelő – idő sem riasztotta el. 26 kisgyermek vett részt a megmérettetésen, a környékbeli településekről is
érkeztek ifjoncok. A legfiatalabb versenyző
mindössze 4 esztendős volt, a legidősebb
pedig 14. Lőrik Marcell egyesületi titkár
lapunknak elmondta, hogy az elmúlt tíz
évben csupán egy olyan verseny volt, ahol
magasabb létszámú induló vett részt. „A
legfőbb célunk, hogy minél több gyerme-

ket ki tudjunk csalogatni a vízpartra... Minden gyermek tagunknak külön meghívót
küldtünk. Látszik, hogy ez eredményre is
vezetett” – büszkélkedett.
A versenyen két kategóriában mérhették
össze tudásukat és szerencséjüket a 10 év
alatti, és 10 év feletti gyermekek. A szervezők örömére szolgált, hogy szinte teljesen
kezdő – ezidáig csak néhány alkalommal
horgászó – pecások is kipróbálták magukat. Természetesen a „profik” sem marad-

tak otthon: az idősebb kategória győztese,
Krocsány Gábor mintegy 253 kifogott zsákmánnyal halászta el az első díjat. „Akkor
fogja igazán megszeretni a horgászatot egy
gyermek, ha az élményt nyújt neki” – vallja
az egyesület. Az eredmények kiértékelését
is ebben a szellemben végezték, a kifogott
halakat darabszámuk és súlyuk alapján
pontozták. Díjat ugyan csak az öt legeredményesebb kishorgász kapott, azonban a
szervezők gondoskodtak róla, hogy senki
se távozzon üres kézzel, így az idei verseny
is valódi élményként maradhatott meg a
gyermekekben.
HELYEZÉSEK:
A korcsoport (10 év felettiek)
1. Krocsány Gábor
326 pont
2. Krocsány Péter
161 pont
3. Szilvásy Róbert
56 pont
4. Körmendi Luca
43 pont
5. Határ Gergő
35 pont
B korcsoport (10 év alattiak)
1. Gregus Marcell
2. Sárdinecz Noel
3. Lőrik Laura
4. Lévay Zsófia
5. Horváth Máté

69 pont
40 pont
28 pont
27 pont
19 pont

A felnőtteket is a vízpartra csábították
A gyermekek után a szülőket invitálta egy jó hangulatú megmérettetésre június 25-én az Ölbő-tavi Aranyhal
Horgászegyesület. A küzdelem nem kisebb díjért, mint a Bábolna Város Kupáért zajlott.
Az évek óta hagyományként megrendezett versenyre csak az Ölbői-tóra területi
horgászengedéllyel rendelkezők nevezhettek, azonban az esélyeiket két bottal duplázhatták meg. A próbatételen mintegy 26
horgász merítette botját a vízbe, és eredményesen, szép számmal fogták ki a halakat.
Az egyesület gondos, évente többszöri újratelepítésének köszönhetően a tó gazdag
élővilággal rendelkezik, amúrok és pontyok
mellett kárászok is szép számmal akadtak a
horogra.
Berkes István egyesületi elnök lapunknak
elmondta, hogy a hagyomány szerint a zárt
versenyeken az első tíz helyezettet díjazzák,
így a bábolnai és környékbeli versenyzők
közül sokan örülhettek az értékes jutalmaknak. A versenyt és a díjátadót Bábolna Város
Önkormányzata nevében dr. Horváth Klára,
városunk polgármestere is megtisztelte, így
személyesen is köszönetet mondhattak a
rengeteg támogatásért.
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A képzeletbeli dobogó harmadik fokára
Kővári Ferenc állhatott 13 kilónyi halával,
míg a második helyezést Bubernik József
érte el közel 22 kilogrammnyi fogásával.
Bábolna Város Kupája az idei esztendőben
Tavaszi Attilához került, aki több, mint 24 kilogrammos fogással büszkélkedhetett.

A horgászegyesület számára az idei nyár
sem telik majd eseménytelenül. Július második hétvégéjén, pénteki és szombati napokon rendezik meg 24 órás versenyüket,
melyre a helyek száma már szinte a nevezés
kiírása után betelt.
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Gokart

Varga Ákosra már a szakág vezető szakemberei is felfigyeltek
A nemzetközi porond óriási anyagi áldozatokkal jár
Mozgalmas és eredményes két hónapot
tudhat maga mögött Varga Ákos, városunk
gokartbajnoka. Az idei szezont már úgy
kezdte, hogy több versenyszámban, kategóriában is megmérettette magát, időt és
energiát nem kímélve vetette bele magát a
versenyzésbe. Eredményei önmagukért beszélnek, megszállottsága és fáradhatatlan
versenyszelleme általában a dobogó első
és második fokára avanzsálja. Mindemellett
iskolai tanulmányait sem hanyagolja el, mi
több, tanév végén jeles eredménnyel zárta a
hatodik osztályt. Persze a gokart, a versenyzés a mindene. Miután Kecskemét a gokartozás „Mekkája” Magyarországon, Ákos is itt
versenyez leggyakrabban. Május második
hétvégéjére is oda érkezett, és ha már ott
volt, hát úgy gokartozott, hogy a szakemberek többsége róla beszélt. A mezőnyben országos bajnokságot, Európa-bajnokságot,
mi több, Világbajnokságot megjárt fiatalok
is megmérettették magukat, köztük szoros,
izgalmas futamokban Varga Ákos a második
helyen végzett.
A következő hétvégén szintén Kecskeméten az országos bajnokság 2. fordulóját rendezték, immár Varga Ákossal az aszfalton.

Az előfutamok után Ákos izgalmas versenyzéssel megnyerte a döntőt, és a tizenhárom
körös szuperdöntőben is diadalmaskodni
tudott.
Két héttel később már az ausztriai Bruckban versenyzett Ákos a GTC 3. fordulójában.
Itt cseh, szlovák és osztrák gokartosok is a
pályán voltak, de Ákos velük is megküzdött.
Szó szerint, hiszen ezúttal volt „közelharc”,
„fűnyírás”, de versenyzőnk végül összesítésben kiharcolta a negyedik helyet, a magyarok közt pedig a második helyezést sikerült
elérnie.

Június első hétvégéjén ismét Kecskemétre utazott a Varga család, ahol az Easy
Trophy Hungary 4. fordulóját rendezték.
Egy kis eső, legjobb kvalifikációs köridők,
nyertes előfutamok, majd a döntőben ös�szetett győzelem. Kell ennél több? Ákosnak
igen, az országos bajnoki cím. A srác maximalista és fáradhatatlan.
Június második hétvégéjén ismét az
ausztriai Bruckban versenyzett Ákos, ez az
országos bajnokág harmadik fordulója volt,
és mint kiderült, egyben Európa Bajnoki futam is. Rendkívül erős mezőnyben kitűnően
helytállt gokartosunk, az elődöntő, döntő
és szuperdöntő futamaiban elszenvedett
problémákon túllépve Ákos újabb, komolyabb tapasztalatokra tett szert. Jelenleg az
országos bajnokságban az 5. helyet foglalja
el, az európai szintű futamokat tekintve pedig hatodikként tartják nyilván.
Varga Ákos eddig 33 versenyen indult,
ebből 24 megmérettetésen állhatott fel a
dobogó valamelyik fokára. Legközelebb július első hétvégéjén áll rajthoz Bruckban az
Easy Trophy Hungary 5. fordulójában.

Labdarúgás együttesünk a rájátszás 2., összesítésben pedig
a tabella 8. helyén fejezte be a bajnoki szezont
A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság rájátszásában
együttesünk az alsóház második helyéről folytatta a küzdelmeket.
Hat mérkőzés állt előttük, cél az első, illetve összesítésben a hetedik hely megszerzése volt. Miután az esélytelen Nagyigmánd csapatát itthon legyőzték 9:0 arányban, focistáink hétközi mérkőzésre
Vértessomlóra látogattak. Az erőszakos, agresszív futballt játszó
hazaiakkal szemben nem találták játékosaink az ellenszert, az első
félidőben még sikerült kiegyenlíteni, de a másodikban már csapatunk nem tudott gólveszélyes helyzeteket kialakítani. Vértessomlói
KSK – Bábolna SE 2:1.
Aztán legényeink hazai pályán fogadták az Esztergom gárdáját,
akik ellen korábban egy vereséggel felérő döntetlent sikerült játszani. Ezúttal nem volt kegyelem, a gyengén játszó vendégeknek esé-
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lyük sem volt a bábolnai csapat ellen, mindössze egy találatra futotta, így kiütéses győzelem lett a vége. Bábolna SE – FC Esztergom 6:1.
Vértesszőlősre látogattak egy héttel később focistáink. A hazaiak
az első félidő végén megszerezték a vezetést, amit a második játékrész közepén még megtoldottak egy találattal. Úgy tűnik, Vértesszőlősön nehéz sikert elérni, pedig az a három pont a legjobbkor jött volna. De úgy, hogy valaki nem veszélyezteti a kaput, nem
megy. Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 2:0.
A Környe ellen már könnyebb volt a szezon utolsó hazai mérkőzésén. Az első félidőben nem sikerült még gólra váltani a bábolnai
fölényt, de a második játékrész három hazai találata már egyértelműsítette a hovatartozást. Bábolna SE – Környe SE 3:0.
A szezon utolsó mérkőzését Táton vívta együttesünk. A rivális,
újonc gárda sok fejtörést okozott már a megye több csapatának
is, főleg a tabella alsóbb régiójának csapatait páholták el nagyobb
gólaránnyal. A találkozónak már komoly tétje nem volt, hiszen annak eredményétől függetlenül mindkét résztvevő már a végleges
helyét foglalta el a tabellán. Ennek megfelelően az első félidő gól
nélküli döntetlennel zárult, majd a második játékrészben a hazaiak
jutottak előnyhöz. Kilenc perccel a lefújás előtt aztán Lanczendorfen József kiegyenlített, így igazságos pontosztozkodással zárult a
bajnoki szezon. DG Tát SE – Bábolna SE 1:1.
Végezetül a bajnoki szezont a BSE felnőtt labdarúgói a rájátszás
2., összesítésben pedig a 8. helyén fejezték be. 30 mérkőzést játszottak tavaly augusztustól idén május végéig, ebből 13-at győzelemmel, 5-öt döntetlennel, 12-t pedig vereséggel zártak. A legeredményesebb bábolnai játékos Soha Máté lett 7 góljával.
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Karate Tóth Gábor tanítványai ismét bizonyítottak

Évtizedek óta működik Bábolnán karate klub, melynek létezéséről akkor vesz tudomást a közvélemény, amikor például a Kukorica Fesztiválon látványos bemutatót tartanak. Ők egyébként

szerényen, heti két edzéssel a közösségi ház tornatermében gyakorolják fegyelmezettségre, pontosságra és fizikai állóképességre
nevelő sportágukat, a kyokusin karatét – írtuk márciusi lapszámunkban. Azóta Tóth Gábor, a bábolnai csoport vezetője, edzője
két tanítványának szép sikereiről számolt be lapunknak.
Először is Győrladaméron jártak egy nagyszabású karate kupán,
ahová két rendkívül fiatal és tehetséges tanítványát nevezte. Itt
különböző korosztályok és súlycsoportok több, mint 130 versenyzője vett részt. A mindössze második osztályos Ollé Fanni első versenyén harmadik helyezést ért el, a hatodikos Csáki Donát pedig
kategóriája második helyét szerezte meg.
Később Pálkövén, egy edzőtáborban járt a kis bábolnai karatés
különítmény nyolc fővel. A rendezvény zárásaként övvizsgákra
került sor, melynek eredményeképpen mindenki teljesítette saját
maga elvárásait. Ollé Fanni itt is eredményes volt, második övvizsgáján sikeresen teljesítette a követelményeket.
Csáki Donát harmadik vizsgájának köszönhetően kék övet szerzett, ő már nem számít kezdőnek, több versenyen is részt vett, hasonlóan szép eredményekkel.

Bábolnai siker a diákolimpián
Váratlan sportsiker kovácsai lettek általános iskolánk 10 év alatti labdarúgói. A diákolimpia rendezvénysorozat területi
és megyei megmérettetésein túllépve eljutottak egészen az országos döntőig, ahol korosztályukban 20 csapat közül
végül a 15. helyen végeztek.
A Bábolnai Általános Iskola kimondottan sportos jellegű tanintézmény, mi sem
tanúskodik erről jobban, minthogy az intézményvezető helyettes, Csongrádi Péter
alapvetően testnevelő tanár, labdarúgó
edző, a BSE labdarúgásának utánpótlás koordinátora. Hosszú évtizedek óta szerepelnek a bábolnai tanulók a diákolimpia megmérettetésein sikerrel, régebben inkább
atlétikában voltak eredményesek. Most
a labdarúgás kap kiemelt szerepet, a fiúk
közül sokan rúgják a bőrt a BSE keretein
belül. Nyilván az iskola minden évben indít
csapatot a diákolimpia rendezvénysorozatban, de ami most történt, az rendkívüli.
Csongrádi Pétertől megtudtuk, hogy
első körben a körzeti megmérettetést kellett megnyerni a 10 év alatti korcsoportban, majd az öt körzet győztesének megyei
küzdelmeiben kellett elsőnek lenni. Itt már
nagyobb városok esetenként sportra szakosodott általános iskolásaival kellett versenyeznie diákjainknak, mely versenyben
óriási meglepetésre ismét az élen végzett
a bábolnai gárda. Ezután már Szombathelyen az országos döntőben képviselhették
Komárom-Esztergom megyét, ahol korosztályonként 20-20 iskola csapata harcolt a
legjobb helyezésekért.
A háromnapos versenyre több szülő is
elkísérte diákjainkat, akik lelkes szurkolásukkal bíztatták ifjú focistáinkat. Baja,
Székesfehérvár, Szentes és Encs együtte-
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seivel sorsolták össze diákjainkat. Szoros
mérkőzéseket játszottak, melyek közül
kiemelkedő a későbbi harmadik helyezett
Baja elleni találkozó, ahol 4:2-re kikaptak
ugyan legényeink, de az idegen nézők
szerint is kitűnően játszottak, illetve a 2:0ra megnyert találkozó a székesfehérváriak
ellen. Csoportjának 5. helye után még egy
meccset játszhatott együttesünk, a Kaposvár ellen mérkőztek győzelemmel, így
lettek a 20 csapatos torna 15. helyezettei.
Adalékként talán annyit, hogy a Bábolnai

Általános Iskola gárdája volt talán a második legkisebb településről érkezett csapat,
ami még inkább emeli e sportsiker jelentőségét.
Akik a siker kovácsai voltak : Horváth
Dominik, Márkus Vince, Ásó Barna, Kocsis
Zsolt, Hatejer Marcell, Bakonyi Marcell,
Bódis Botond, Hajdu Benedek, Kiss Bálint,
Kovács Kristóf, Csongrádi Péter igazgatóhelyettes, edző, Zsidi Zsombor és Varga
Benjamin edzők.
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Megyei bajnok lett az U14-es labdarúgócsapat
A jövő bábolnai labdarúgóit nevelik a BSE utánpótlás korosztályaiban. Ezt bátran állíthatjuk, hiszen közel 140 gyermek
rúgja a bőrt óvodástól egészen 16 éves korig. Köztük az U14-es korosztály kiemelkedőt nyújtott, ugyanis tehetségük és
szorgalmuk gyümölcseként az idei szezon megyei bajnoki címét szüretelhették le Csongrádi Péter és Karvaj Ottó edzők
irányításával.
Ők már rutinos sportolóknak számítanak, a focipálya szinte a második otthonuk, ráadásul edzéseik és mérkőzéseik
javarészét két évvel idősebb társaikkal
együtt végzik. Legtöbben a hétközbeni
edzések után szombaton és vasárnap is
mérkőzést játszanak, ami rendkívül fárasztó, ámde becsülendő teljesítmény.
Meg is lett az eredménye, hiszen a bajnoki címet nem adják ingyen. A fiúk 16
mérkőzésből tizenhármat megnyertek,
két döntetlent és mindössze egy vereséget tudhatnak maguk mögött, a második Kisbér előtt hat pont előnnyel fejezték be a szezont.
A két edző több éve ismeri már a 20-22
játékost, így harmonikus együttműködés jellemezte a közös munkát. Csongrádi Péter szerint minden egyes csapattag
keményen edzett, motiváltan játszott a
meccseken, az esetleges sikertelenségek
nem szegték kedvüket, hiszen a szakvezetés minden támogatást megadott számukra. Az edző úgy gondolja, a bajnoki

cím a focisták, szüleik és vezetőik együttes érdeme, amit a játékosok harcoltak ki.
Közben megérkeztek az aranyérmek
és a kupa is, melyet ünnepélyes keretek
közt, a városháza nagytermében adtak
át a focistáknak és szakvezetőiknek június 15-én. Az ünnepélyes díjátadón megjelent dr. Horváth Klára polgármester,
Zsidi Sándor alpolgármester, a Bábolnai
Sportegyesület ügyvezetője, Tornyos
Ferenc, a labdarúgó szakosztály vezetője, Csongrádi Péter edző, a bábolnai
utánpótlás labdarúgás koordinátora, és
természetesen a gyermekek ezdőikkel,
akik ezt a szép sikert kiharcolták. Zsidi
Sándor köszöntötte az egybegyűlteket,
majd Csongrádi Péter értékelte az U14es csapat szereplését.
Az egyesület ügyvezetője is gratulált
a sikercsapat tagjainak, majd Popovics
György megyegyűlési elnök gratulációját tolmácsolta.
Dr. Horváth Klára polgármester örömtelinek tartotta, hogy a focistapalánták

szülei is elkísérték gyermekeiket, megtisztelték az ünnepélyes díjátadót.
Természetesen az aranyérmeket is kiosztották a csapat tagjainak, a sort Nagy
Barnabás kapus kezdte. A folytatásban
Lukácsi Ádám, Horváth Áron, Zalka Gábor Benet, Ásó Bence, Varga Márk Ferenc, Horváth Imre András, Láng Antos
Huba, Tóth András István, Nagy Bence,
Farkas Márk, László Martin, Bódis Patrik,
Burián Géza, Bakos Ákos, Kovács Levente
Csaba, Szalai Péter, Varga Gergő, Kovács
Valentin Attila, Gregus Máté és az edzők,
Karvaj Ottó, Kertész Tamás és Csongrádi
Péter vette át az aranyérmet.
A bajnokcsapatnak járó kupát Gregus Máté csapatkapitány vehette át Zsidi
Sándor ügyvezetőtől, melyet büszkén
emelt magasra.
Az U14-es bábolnai aranycsapat egy
nekik készült tortát is kapott ajándékba,
mely nem mást, mint egy focipályát ábrázolt, míg rövid idő alatt el nem fogyott.
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