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„Adjunk szárnyakat és gyökereket!”
Megtartották az Életfa ünnepséget
A 2021-es esztendőben született kisgyermekeket és szüleiket köszöntötte az önkormányzat augusztus 26-án, pénteken
a polgármesteri hivatal előtt található Életfánál. Ez a műalkotás fontos szereppel bír a település életében, hiszen
Gera Katalin szobrászművész munkája a jövőnek üzen. Erre az Életfára kerülnek azoknak a kicsiknek a nevei, akik
születésüket követően Bábolnán élnek családjaikkal. Az Életfa ünnepség, ahogy mindig, most is gyermekzsivajtól
hangos, közvetíti a város háláját az itt letelepedett családok felé.
A műalkotást 2015-ben állíttatta az
önkormányzat. Ezúttal harminc bronzlevélkével gyarapodott az Életfa csillogó lombozata. Köszöntötték továbbá a
2022. második negyedévében született
csemetéket és szüleiket is, összehangolva az Életfa ünnepséget a Babazsúrral.
A rendezvényen megjelent és beszédet mondott dr. Veres Zoltán megyei
főjegyző, aki elsőként szólt a megjelentekhez. Mint kinyilvánította: mindig
örömmel fogadja el a meghívást erre

az eseményre és gratulált a város által
elnyert pályázatokhoz, az azokból megvalósított fejlesztésekhez. Kiemelte: az
Életfa a Komárom-Esztergom Megyei
Értéktár megbecsült darabja, mely nemcsak épített, hanem szellemi kincs is egyben, mely hirdeti, hogy érdemes Bábolnán gyermeket vállalni, és jövőt építeni.
Dr. Horváth Klára polgármester ezúttal adta át a 2022. április elseje és június
30-a között született hat baba szüleinek
az önkormányzat ajándékcsomagját,

A 2022. április, május, június hónapban
született csecsemők:
Pálfi Kelvin,

született 2020. április 8-án, Viola Izabella és Pálfi Dániel gyermeke.

Fűrész Noémi,

született 2022. április 11-én, Kaszás Adél és Fűrész Róbert gyermeke.

Nagy Levente,

született 2022. április 20-án, Papp Zsófia és Nagy Norbert gyermeke.

Pataki Dia és Pataki Zita,

születtek 2022. május 24-én, Molnár Ágnes és Pataki Balázs gyermekei.
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valamint az egyszeri 40.000,- Ft értékű,
gyermekek életkezdési támogatásához
szóló kérelmeket. A szülők örömmel
vették át a megbecsülés jelképeit. A polgármester úgy fogalmazott, ez a rendezvény a legszeretetre méltóbb alkalom a
település életében.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is örömmel érkezett
Bábolnára. Ünnepi gondolataiban azt
hangsúlyozta: a gyermekévek nagyon
gyorsan eltelnek, de a legszebbek. A kiskori évekhez jó egészséget és örömet
kívánva elmondta: az Életfa-hagyomány
a közösséghez való tartozás alapjait adja
meg. Mint fogalmazott: a mi feladatunk,
hogy a lehetőségeket a gyermekek számára megadjuk, és a családhoz, illetve
a közösséghez való kötődéseket kialakítsuk, hogy soha ne legyenek egyedül
ebben a világban. „A legtöbb, amit a
gyermekeinknek adhatunk: szárnyak és
gyökerek”, hozta magával Geothe híres
idézetét a politikus, aki édesanyaként is
megszólította a szülői közösséget.
A polgármester egy szál virággal és
emléklapokkal is készült a 2021-ben született kisbabák szüleinek, felolvasva azok
neveit, akik felkerültek az Életfára. Mint
elmondta: az Életfa 800 kis levélkével bír,
melyből mintegy hatszáz bronzlevélke
már foglalt. Ez is azt jelzi, hogy a település szépen gyarapodik.
A hagyományok szerint zárult az idei
rendezvény, tehát ismét színes lufik repültek a levegőbe, jelképezve az örömet
minden ide született kisbabáért.
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„Szívedet tárd most fel, karodat tárd most szét. Szabadon szállunk, szabadon szállunk..”

Nagykoncert Caramellel a Szabadidőparkban
Július 15-én ingyenes nagykoncertre invitálták városunk
lakóit a Szabadidőparkba, ahol Molnár Ferenc Caramel
műsorát élvezhették a rajongók és az érdeklődők. Az
aranytorkú énekes a jól ismert dallamok mellett kevésbé
ismert szerzeményekkel is megörvendeztette a közönséget.
A pandémia alatti korlátozások Caramel munkásságára is rányomták bélyegüket, hiszen a koronavírus járvány miatt nem
léphetett színpadra, és szeretett közönségével sem találkozhatott. „Egy kicsit megzuhantam ebben az időszakban. Nem láttam
a kiutat, hogy mikor lesz ennek vége” - ismerte el a tehetséges
előadó. Szerencsére most ismét lehetősége nyílt élőben előadni
léleksimogató dalait a hálás közönségnek, akik alkotótevékenységét is nagymértékben befolyásolják, inspirálják. „Nekünk az az
életünkben a katalizátor, mikor látjuk az emberek szemében a
csillogást, látjuk az arcukon mosolyukat, és halljuk, hogy velünk
együtt énekelnek, tapsolnak, és jól érzik magukat. Nekem létfontosságú az is, hogy személyesen is találkozzam a közönséggel egy-egy koncert alkalmával” – vallja Caramel.
A mindig is minőségi zenét szolgáltató énekes nem tétlenkedett, a covid utáni időszak ismét beindította számára az alkotói
folyamatot, mely során ezúttal új műfajokban is kipróbálhatta
magát. Az elektronikus zene, a rap, a hip-hop és a musical műfa-

jai eddig sem voltak ismeretlenek számára, hiszen nagy rajongója ezeknek, és a műfajok nagy neveivel karöltve újabbnál újabb
szerzeményekkel örvendezteti meg rajongóit. A nemrégiben
közösségi oldalára feltöltött demója ezek előfutára, elmondása
szerint új albumán önéletrajzi ihletésű művek is szerepelni fognak.
Molnár Ferenc Caramel Bábolnán is a tőle megszokott profizmussal és lelkesedéssel kápráztatta el a nagyszámú nézősereget, akik vastapssal köszönték meg az élőzenés nagykoncertet.

Mozgalmas nyár, megannyi élmény
A nyári időszakban sem pihentek a Tiamosok
Az idei évben is mozgalmas nyarat tudhatott magáénak a Tiamo Moderntánc Egyesület. Bár a versenyzést ezúttal kicsit
pihentették, mégsem szakadtak el a színpadtól: a sok fellépési lehetőség, a júliusban megrendezett Mentortábor mindmind remek alkalmat szolgáltatott arra, hogy ismét megcsillogtathassák tehetségüket.
Produkciójukkal gazdagították többek között a Bábolnai
Sport Egyesület sporttáborát, a Banai Főzőverseny és Családi
Nap, a Tárkányi Falunap, valamint a Bábolnai Hölgyek Egylete
által megrendezett Jótékonysági Családi Nap programját.
Júliusban került megrendezésre a Mentortábor, melyen keresztül mintegy 38 gyermeket kalauzoltak a tánc világába. Az
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immár harmadik éve megrendezett tábor minden esztendőben
más témára épül. „Minden, ami tánc, minden, ami sport!” – jellemezte az idei tábor témáját Lajos Henriett, a Tiamo Moderntánc
Egyesület vezetője. Ahogy a szlogenből is kitűnik, az öt napig
tartó táborban a tánc játszotta a főszerepet, azonban emellett
rengeteg színes programmal várták a gyermekeket. Heni és a
csoport idősebb, tapasztaltabb tagjai, az úgynevezett mentorok munkáját a meghívott tanárok
és vendégek segítették, akik mind-mind különféle
táncos stílusokkal és sportágakkal ismertették meg
a kicsiket. A nagy népszerűségnek örvendő tábor
során Czanik Balázs edző és életmód tanácsadó invitálására a Bábolnai Strand- és Termálfürdőben is
megmutathatták tudásukat. A fellépés jó alkalmat
szolgáltatott arra is, hogy a teljesen kezdő táncos
táborlakók is átélhessék a közönség előtti szereplés
élményét.
A nyári időszak lezárultával még nem ért véget
az események sorozata, hiszen szeptember 3-án
rendezték meg Gála műsorukat, valamint a XXIII.
Bábolnai Kukorica Fesztivál fellépői között is találkozhatunk velük.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Augusztus 10-én nyolc napirendi ponttal rendkívüli testületi ülést tartott a bábolnai grémium.
– Első napirendi pontban tárgyalták a
33 telek közművesítéséhez tartozó útépítési árajánlatokat. Ez az út az épülő
társasházak területén található: a Hársfa és Víztorony utca folytatásában kerül
kialakításra. Az út az Ácsi útra vezető
dombtetőn fog kicsatlakoznia a közútra, amelyhez már a szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak. Három
ajánlattevő közül a grémium a Gombos
Földgép Kft-t választotta nettó 21 millió
770 ezer 198 forintos összegben. Szerződéskötésre is sor került, szeptember
elején pedig a munkaterület is átadásra
kerül. Az önkormányzat vezetőségének
reményei szerint szeptember végére elkészül az útalap murvás kialakítással.
– A folytatásban pályázatok benyújtásához kapcsolódó képviselő-testületi
döntések születtek, így például a „Közösségi célú fejlesztések Bábolnán”
című pályázathoz, valamint LEADER
pályázatra készít elő munkaanyagot
a város, melyhez hozzájárulását adta
a testület. Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére is készül

–

–
–

–

a település, így újabb intézményekre
szeretne napelemeket telepíteni a városvezetés. Érintett lesz a Százszoszép
Óvoda és Bölcsőde és a Közösségi Ház.
A következő napirendi pontban az
Energiaközösség kialakításához kapcsolódó ügyvédi képviseletre történő
árajánlatról tárgyaltak, ebben a pályázatban 300 millió forintot nyert Bábolna
energiaközösségek kialakítására az OSI
céggel és egy győri gazdasági társasággal együttesen, mely cégekkel szeretné
az energiaközösséget kialakítani a város. Az ügyvédi teendőket egy budapesti iroda vállalta.
Feladatellátási szerződés módosítására
is sor került Dr. Fatán István háziorvos
kérelmére.
Az ötödik naprendben megüresedett
önkormányzati bérlakás bérbevételi
igényéről tárgyaltak. Három jelentkező
közül Tóth Georgina részére adta át a
lakás bérletét hosszú távra a testület.
Egy fellebezés elbírálása következett
az ülés folyamán. A Banai úti lakóövezetben egy ingatlan rendbetételével,

gyomírtás hiányában bírság kiszabására kényszerült a hivatal, az ingatlan
tulajdonosa pedig fellebbezéssel élt.
A 30 ezer forintos bírságot 20 ezer forintra mérsékelte a grémium, de annak
eltörlését nem támogatta.
– Sort kerítettek a Gördülő Fejlesztési
Terv megtárgyalására, amit egyöntetűen elfogadtak azzal, hogy az esetlegesen hiányzó forrásokat majd pályázati
forrásokból igyekeznek pótolni.
– Egyebek napirendi pontban egy házszám-megállapításra került sor, majd
egy gáztenderről számolt be a város
jegyzője. A megemelkedett piaci gázárak okán megkezdődik a város intézményeiben a racionalizálás, takarékossági
intézkedéseket kényszerülnek bevezetni októbertől.
– A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok szervezésében lévő Gazdanapokra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás került
még asztalukra, az útlezárásokat elfogadta a városvezetés.

Megyénkben gőzerővel készülnek az új fejlesztésekre

A Tatabányai Megyeháza adott otthont a régió gazdaságfejlesztéséről szóló roadshow első állomásaként megtartott
tájékoztatónak júliusban. Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa által útnak indított tanácskozás a vállalkozói
és önkormányzati érdekképviseletek, a járási székhelyvárosok polgármesterei, a megyei önkormányzatok, valamint az
európai területi társulások munkatársai és egyetemi szakemberek részvételével zajlott.
A kormánybiztos fontosnak tartja, hogy az ország 2020-ban
létrehozott négy gazdaságfejlesztési zónájának elért eredmé-
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nyeit és feladatait újraalapozzák. Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke szerint az esemény
egy folyamat kezdete, vagy folytatása, hiszen a területfejlesztés
és a koordináció is a megyei önkormányzat fő feladatai közé tartoznak. A konzultáción szerepet kapott egy komplex fejlesztési
terv, mellyel a következő európai uniós támogatási ciklusra készülnek. Ennek keretében készülni fog egy országos fejlesztési
terv, valamint a megyei integrált területfejlesztési programokkal, a gazdasági szereplőkkel, önkormányzatokkal és a gazdaságot működtető szervezetekkel is tanácskozva újra megvitatják
ezeket a gazdaságfejlesztési terveket.
A tájékoztató résztvevői megismerkedhettek az új gazdaságfejlesztési struktúrával, hiszen a fejlesztések már nem csak az
önkormányzatokat érintik, hanem gazdaságfejlesztésként egy
minisztérium kezébe kerültek. Popovics György rendkívül fontosnak tartja az új kormányzati struktúra megismerését, hiszen
a tájékoztatón felszólaló személyek nagy hatással lesznek megyénkben az európai uniós források felhasználásában, illetve a
területfejlesztésben. Elmondása szerint – bár megyénk a legkisebb az országban –, teljesítménye rendkívüli, és a következő
európai uniós ciklusban is ugyanilyen jó eredményekkel szeretnének az élvonalban maradni.
A tájékoztatókat és eszmecserét követően sor került Czunyiné
dr. Bertalan Judit kormánybiztos és Némethné dr. Gál Andrea, az
Edutus Egyetem rektora által kötött együttműködési megállapodás aláírására is.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Beruházásokról
Elég hosszú és sok munkával járó időszakon van túl Bábolna Város Önkormányzata, miután számos fejlesztést, beruházást, pályázatot valósított meg ebben az esztendőben.
Lapunk számára dr. Horváth Klára polgármester foglalta ös�sze a már megvalósított és még folyamatban lévő beruházásokat.
A képviselő-testület döntésének megfelelően új telephelyet
alakítanak ki a városüzemeltetés számára, mely eddig a Helytörténeti Gyűjtemény épületének hátsó részében volt, hamarosan
pedig a Mező utca végén, az egykori szennyvíztisztító területén
fog működni. A tereprendezés már korábban megtörtént, a zöldhulladék gyűjtése és komposztálása már itt történik, a végleges
kialakítás több 10 millió forintba kerül.
A városvezető beszélgetésünk során kiemelte, az önkormányzat minden intézményében történtek, vagy még zajlanak felújítások. A Százszorszép Óvoda és Bölcsőde mindkét épületében
öltözői korszerűsítésre került sor, ami több mint 15 millió forintba került saját finanszírozásban. Az Idősek Klubjában a járófelület javítására, módosítására fog hamarosan sor kerülni. A
tanyagondnoki kisbusz cseréje is időszerűvé vált, a Magyar Falu
Programnak köszönhetően hamarosan munkába állhat az új jármű. A Sportcsarnokban, a Szabadidőközpontban és a Helytörténeti Gyűjtemény épületében elsősorban állagmegóvó, felújító
munkálatok zajlottak A Sportcsarnok ezen túl új szőnyegeket kapott, melyek a küzdőtér lefedését, a burkolat védelmét szolgálják
rendezvények idején, a Szabadidőközpontban működő fitnes terem pedig új eszközökkel gazdagodott. A közös önkormányzati
hivatalban jelentős belső felújítás van folyamatban, melynek során a szakemberek kifestik az összes irodát és a folyosókat, illetve
kicserélik a helyiségek laminált parkettáit. A főbejárat is megújul,
a régi helyett hamarosan új ajtón lehet az épületbe lépni.
Településünk közvilágítási rendszere is megérett a korszerűsítésre, a régi, zöld lámpaoszlopokat korszerűbb kivitelűre cserélik,
melyek tetején energiatakarékos lámpák világítanak. Az önkormányzat több mint 20 millió forintot áldoz erre. A BMX-pályát
rendszeresen használó fiatalok kérése is meghallgatásra talált.
Amikor ugyanis a szabadidőparkban létrehozták ezt a sportolási lehetőséget, a régi, Sportcsarnok melletti eszközök kerültek
áthelyezésre. Ezek a fából készült ugratók elhasználódtak, ezért
most mintegy 16 millió forintért betonelemekkel bővítették a
pályát.
Az Egészségügyi Központ épületében megújult a gyermekorvosi rendelő, melyhez a 30 millió forintos finanszírozást minimális önrészt igénylően a Magyar Falu Program biztosította. Bábolna Város Önkormányzata egy újabb pályázatot is benyújtott az
épülettel kapcsolatban, melyből ha elnyernek, szeretnék felújítani a központ felső szintjét, az alapellátó orvosok és fogorvosok
rendelőit.
Településünkön több utca burkolata is megújult. Tavasszal belügyminisztériumi pályázati forrásból a banai úti lakóövezetben
négy utcát láttak el új aszfaltburkolattal, illetve a Magyar Falu
Program pályázata nyomán mintegy 36 millió forintból a Kőrisfa
utca is végleges aszfaltburkolatot kapott.
A Zrínyi, Dózsa és Móra utcában már elkezdődött az a hos�szabb ideig tartó munkafolyamat, melynek során teljesen új csa-

www.btv.hu

padékvíz-elvezető rendszert alakítanak ki, illetve térkőburkolattal ellátott járdákat építenek. Dr. Horváth Klára polgármester kéri
az ott lakók türelmét, megértését, hiszen a munkálatok hónapokig eltartanak, és ez jelentős kényelmetlenséggel járhat. A csapadékvíz-elvezetési projektet folytatni szeretné az önkormányzat a
Kinizsi és Radnóti utcában, a pályázati eljárás már folyamatban
van.
A bábolnai polgármester szólt még egy fontos pályázatról,
mely az „Energiaközösség” címet viseli. Az önkormányzat ennek
keretében mintegy 300 millió forintot nyert az energiahordozókról történő leválás, önellátás megvalósítása érdekében. A pályázat szerint mindazok, akik napelemmel rendelkeznek – cégek,
magánszemélyek – csatlakozhatnak ehhez a rendszerhez. Az
energiaközösség lényege, hogy a rendszerbe akkor is be lehet
táplálni a napelemek által megtermelt energiát, amikor többlettermelésük adódik, mely később kiváltható. Természetesen ez
egy belső közösség, melynek résztvevői le tudnak válni az energiaszolgáltatókról. A pályázat keretében napelemek kerülnek az
önkormányzat intézményeire tárolókapacitással kiegészítve. Dr.
Horváth Klára azt is elmondta, az energiaközösséget a jövőben
bővíteni szeretnék. Ősztől várják majd azon jelentkezőket, akik
második körben csatlakozni szeretnének ehhez a közösséghez.

Komoly takarékossági intézkedésekről dönthet
a képviselő-testület szeptemberi ülésén
Nyilvánvalóan mindenki tudatában van már annak, milyen
anyagi terheket ró a rezsiárak drasztikus emelkedése a háztartásokra. Vannak, akiket jelentősen érint, vannak, akik nem
lépik túl a megszabott fogyasztási normákat. Egy azonban
bizonyos, az önkormányzatok jelentős kiadásnövekedésre
számíthatnak az energiafogyasztás tekintetében. Bábolna
Város Önkormányzata több mint ötszörös emelkedésre számít. Amint azt dr. Horváth Klára polgármestertől megtudtuk,
ami eddig 15-20 millió forintba került éves szinten, az 100
milliós nagyságrendűvé növekszik. Ez óriási teher annak ellenére, hogy vannak bizonyos – véges – tartalékai, illetve a
metángázos kiserőmű is termel elektromos energiát. Bábolnán már egyre több helyen találkozhatunk energiatakarékos
közvilágítási lámpákkal is, illetve tervezik a közintézmények
napelemekkel történő felszerelését. Az ősztől tavaszig tartó
fűtési időszak azonban a földgáz jelentős mértékű használata miatt komoly takarékossági intézkedésekre sarkallhatja
az önkormányzatot. Többek között erről is tárgyalnak, illetve
döntenek majd a képviselők a grémium szeptemberi ülésén.
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– a tavalyi évhez képest jelentősen nőtt a vendégforgalom
Két éve, június végén adták át, és a kezdeti nehézségeket követően az üzemeltető szakértelmének és megvalósított
ötleteinek köszönhetően folyamatosan emelkedő népszerűségnek örvend a Bábolnai Strand- és Termálfürdő.
Az idei nyári szezonról kérdeztük a fürdő vezetését.

A bábolnai termálfürdő, mint tudjuk, a téli időszak folyamán
is kitűnően prosperált, köszönhetően az üzemeltető vendégváró, vendégmarasztaló ötleteinek. Az idei nyár kedvező időjárási viszonyait hogyan sikerült kihasználni?
– Egy külsős szemlélő számára kedvezőnek tűnhetett az idei
nyár, azonban üzemeltetői oldalról nem ez volt az érzésünk az
idei szezont illetően. Tapasztalatunk szerint, több nap tartós
kánikulát követően döntenek úgy az emberek, hogy a strandon keresnek enyhülést a hőségre. Sikerként könyveljük el
azonban, hogy a tavalyi évhez képest jelentősen nőtt a vendégforgalom és bízunk benne, hogy ez évről évre hasonló
tendenciát mutat.
A nyári időszak elsősorban a kisgyermekes családok számára volt kedvező a bábolnai fürdőben? Milyen lehetőségekkel
várták a családokat?
– Ahogy a szlogenünkben is szerepel, a Bábolna Strand- és
Termál, több mint fürdő. Termálmedencéink egész évben várják vendégeiket, kültéri medencéink viszont kizárólag a nyári
időszakban üzemelnek. Azokat a kisgyermekes családokat,
akik úgy döntenek, hogy nálunk töltik a szabadidejüket, júniustól-augusztusig kétszáz négyzetméteres élménymedencével, csúszdával, spray-parkkal, árnyékos baba pancsolóval,
tematikus ugrálóvárakkal, csillámtetoválással, vizes dodzsemmel és egy játszóparkkal várjuk. A gyerekek biztonságáról és
a szülők zavartalan pihenéséről animátoraink gondoskodnak.
A fürdőben étterem is működik, melyhez kívülről is látogatható teraszt építettek. Mennyire váltak be az éttermi szolgáltatások, a szolid árak és a házias ételek?
– Legelő éttermünk neve is árulkodó, hiszen már a név hallatán sejteni lehet, hogy nem csupán a fürdőben, hanem éttermünkben is a vidéki élet, a bábolnai lovas hagyományok
és stílusjegyek jelennek meg. Ételkínálatunk esetében is a magyaros, nagymamáink ízvilágát megidéző ételkülönlegességek a jellemzők. Akik úgy döntenek, hogy fürdőszolgáltatásainkat nem veszik igénybe és csak egy ízletes ebédre vagy akár
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vacsorára látogatnak el hozzánk, azok számára nemcsak a terasz látogatható, hanem az étterem külső vendéglátó tere is,
így biztosítva külön helyet fürdő-, valamint az utcáról betérő
vendégeink számára. Legelő éttermünk tökéletes helyszínéül
szolgál üzleti megbeszélések, céges rendezvények, családi
összejövetelek, de akár esküvők lebonyolítására is.
A ritkán előfordult kedvezőtlen időjárási viszonyokra hogyan
volt felkészülve a fürdő?
– A Bábolna Strand- és Termálfürdő különlegessége, hogy
nem csupán egy strand vagyunk, – amely működését az időjárás
nagyban befolyásolja – hanem termálfürdő is, mely hűvösebb
időben is remek programlehetőséget kínál a hozzánk látogatók számára. Felnőtt vendégeink gyógyhatású termálvizeinket
és minden igényt kielégítő szaunavilágunkat élvezhetik, míg a
fiatalabb korosztály a népmesék világába repítő beltéri játszóházunkban lelheti örömét.
A nyár folyamán mekkora igény mutatkozott a szaunák kínálta szolgáltatásokra? Milyen attrakciókkal vonzzák ide a
nagyközönséget?
– Köztudott, hogy a szauna a késő őszi, téli időszakban a legnépszerűbb kikapcsolódási forma, ennek ellenére a nyár folyamán meghirdetett programjaink nagy sikert arattak. Szauna szeánszaink különlegessége, hogy a felöntések során házi
fűszerkertünkben nevelt friss citromfű, levendula, fodormenta jótékony hatását élvezhették a szauna szerelmesei.
Az őszi és a téli időszakban milyen szolgáltatásokkal várják a
fürdővendégeket?
– A hűvösebb idő beköszöntével is számos lehetőséggel várjuk vendégeinket. Három különböző hőmérsékletű termálmedencénk mellett a Pajta szaunavilágban található finn-, infraszauna és gőzkabin garantálja a kikapcsolódást vendégeink
számára. A társas lazításra vágyók komplex szauna esteken,
valamint wellness és más rekreálódást kínáló programokon
vehetnek részt.
Természetesen a fiatalabb korosztályra és a kisgyermekes családokra is gondoltunk, akiket az „Egyszer volt… Játszóház”
kreatív kézműves foglalkozásokkal vár az őszi, téli időszakban.
Az energiaárak hogyan fogják befolyásolni az üzemeltetést?
– A ránk váró kihívásokra igyekszünk időben reagálni, így mindent átállítottunk a legenergiatakarékosabb üzemmódba, és a
későbbiekben beruházást is végre fogunk hajtani a még hatékonyabb és korszerűbb energiatakarékosság érdekében.

www.babolnafurdo.hu
www.facebook.com/Babolnafurdo
www.btv.hu
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„Olvasgathatod, lapozgathatod, hozhatod, viheted –
HISZEN OLVASNI ÖRÖM!”
Új attrakció segíti a gondtalan kikapcsolódást a Szabadidőparkban sétálók számára. A park egyik tavánál található
apró építmény, az úgynevezett könyvkuckó szabadon elvihető könyvekkel szolgáltat mindenki számára tartalmas és
szórakoztató időtöltést.
Veresné Szkocsek Mária pedagógus, önkormányzati képviselő, a könyvkuckó ötletgazdája és adományozója elmondta,
hogy kirándulásai során nagyon sok városban találkozott már
hasonló kezdeményezéssel, és jó ötletnek gondolta ezt Bábolnán is megvalósítani. „Azt gondolom, hogy a mai világunkban
az olvasás nagyon háttérbe szorult. Pedig tudjuk, hogy olvasni
jó, olvasni öröm!” - hangsúlyozta Marika, aki irodalomtanárként
nagy tapasztalattal rendelkezik abban is, hogy a gyermekekkel
hogyan lehet megszerettetni az olvasást. „Ha egy gyermeknek
sikerül akár csak egyetlen egyszer rákapni az olvasásra, akkor
utána belőle már olvasó ember válhat. Természetesen az érdeklődési körének megfelelő műveket olvas, de olvas, és ez nagyon-nagyon fontos” – véli. Ennek megfelelően a könyvkuckó
megálmodója minden korosztályra gondolva, a legkülönfélébb
témájú művekkel töltötte fel a kis fémládikát.
A Kővári Ferenc által, a tőle megszokott igényességgel készített könyvkuckó az olvasnivalók mellett használati utasítást is
tartalmaz, így a messzebbről érkezők számára is egyértelművé

válhat az objektum célja. A könyveket szabadon haza lehet vinni, visszahozni, újakkal feltölteni. Az ötletgazda csak egyet kér:
mindenki vigyázzon a kis kuckóra, ne tegyék tönkre, hogy még
sokáig szolgálhassa a város lakóinak és az olvasni szerető embereknek az örömét.

Hársfaliget lakópark
A lakások javarésze már elkelt, várhatóan 2023 őszén már költözhetnek a lakók
Tavasszal kezdődött a kivitelezés, és hamarosan tető alá kerül Bábolna Rózsaerdei lakóövezetében, a Hársfa utcában épülő
28 lakásos társasház-komplexum, mely egy nagy és két kisebb kétszintes, lapostetős épületrészből áll. Az épületek magas
energiahatékonysággal készülnek, a legnagyobb lakások energiafogyasztása is belefér a rezsicsökkentett tartományba.

Dr. Szabó Ákos, a C.T & Partner Kft., Sza-Bi Quality Építőipari
Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta, a projekt nagyságrendileg az előzetes tervek szerint halad. Bár köztudott, hogy az építőiparban gyakran adódnak logisztikai nehézségek, de ezeken
úrrá tudtak lenni, minden építőanyag időben a helyszínen volt,
és lesz is. Beszélgetésünk során a tulajdonos hangsúlyozta, a jelenlegi válsághelyzet miatt nem kellett árakat emelni, a legtöbb,

www.btv.hu

előre látható költségnövelő tényezővel már a tervezés során
kalkuláltak. Az építési ütemterv szerint jövő év első felében már
a lakások kulcsrakész kialakítása mellett a parkolókat, utakat,
kerteket, kerítéseket, hulladéktárolókat is megépítik, majd 2023
őszén beköltözhetnek a lakások tulajdonosai.
Wagner Katalin, az IC Partner Ingatlaniroda értékesítési vezetője szerint a lakások eladása is jól halad, a 28 otthon több mint
fele már gazdára talált. Az építkezés jelenlegi készültsége alapján ezzel elégedettek lehetnek. Természetesen kezdetben volt
némi bizalmatlanság az ügyfelek részéről, de a beruházó és az
ingatlaniroda immár 15 éve kitűnően prosperál Győr térségében, jól ismertek, elégedett ügyfélkörrel rendelkeznek, könnyen
leinformálhatóak. A lakások típus szerinti értékesítettsége, népszerűsége meglehetősen vegyes képet mutat, ami észrevehető,
hogy a földszintiek kelendőbbek. Katalin lapunknak azt is elmondta, a vételi szándék is sokrétű: van, aki befektetésnek szánja, van, aki már idősebb korú, és családi házból költözik ide, de
fiatalok is rátaláltak a Hársfaliget lakópark nyújtotta lehetőségre.
Sokan készpénzben fizetik ki a lakás árát, bankhitelre vásárló
ügyfeleik is akadnak, illetve lehetőség van CSOK és támogatott
hitelű finanszírozásra is. A leendő tulajdonosok elsősorban környékbeliek, bábolnai, nagyigmándi, ácsi illetőségűek, de egyegy győri vásárlóról is beszámolt az értékesítési vezető.
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Új tanév
újdonságokkal
Szeptember elsején ismét megszólalt a csengő a Bábolnai Általános Iskolában.
A reggel nyolc órakor kezdődő tanévnyitón 314 diákkal (ebből 303 diák a
bábolnai székhelyen, 11 kisdiák Banán) kezdték meg az új tanévet.
Egy húsz és egy huszonkét fős első osztály indult ebben a ciklusban, mindkettő
hagyományos tantervi keretek között
tanul. A különbség annyi, hogy a „B” osztály régi szakszóval élve iskolaotthonos
közösség, nekik még délután önálló óráik
vannak a főtantárgyi órák megsegítésére,
illetve szabadidőórát tartanak, nem pedig napközis foglalkozást – tudtuk meg
Bajcsainé Hajagos Ildikó intézményvezetőtől. Az első „A” osztály osztályfőnöke
Görözdiné Major Gyöngyi, az első béseké
Slániczné Schmidt Irén. Bajcsainé Hajagos Ildikó elmondta még, idén Banán
már nem tudtak első évfolyamot indítani.
Újdonság, hogy a „B” osztályban a heti öt
testnevelési órából kettőt tánccal, vagy
pedig labdarúgással válthat ki a tanuló,
mindkét tárgy oktatását az intézmény
dolgozói vállalták fel. E témában szabadon választhattak a diákok a beiratkozáskor. Reményeik szerint ez felmenő
rendszerben hagyománnyá válhat, illetve
talán bővülhet is majd a választék más
sportágakkal.

új tanévben. Az 5. A osztály osztályfőnöke
Kelemen Katalin tanárnő, az 5. B osztályt
Lányi Szilvia vezeti. A banai feladatellátási
helyről is érkeztek Bábolnára kisdiákok,
őket beintegrálják a két induló ötödik
osztályba.
Fontos tanév ez a nyolcadikosok számára is, hiszen ők végzősként koptatják
majd itt a padokat. Győri Andrea távozásával osztályfőnökváltásra is sor került,
így a 8. B osztályt Veresné Szkocsek Mária viszi tovább, immár a továbbtanulásra
hangolódva. A pályaválasztási teendőket
– ahogy eddig is lelkiismeretesen tette a továbbiakban is felkarolja a tanárnő. Az
utolsó tanévben a magyarhoz és a matematika tantárgyakhoz felvételi előkészítő
foglalkozásokat is tartanak, a pályavá-

lasztást pedig a hagyományos módokon
ismét segítik.
Az intézményvezető elmondása szerint
nagyon nehéz a tanévkezdés a pedagógushiány miatt. Az utolsó pillanatokban is
voltak betöltetlen státuszok. A természettudományi vonalon évek óta meghirdeti
álláshelyeit az intézmény. Volt nyugdíjba
vonuló munkatársuk is, így egyre nehezebb pótolni a kieső pedagógusokat. Jó
hír azonban, hogy újonnan érkező kollégák is vannak, Mészárosné Fodor Piroska
és Horváthné Bakos Beáta új erők az iskolában.
A tanévnyitón jubileumi díjak átadására is sor került. Ilyen elismerésben részesült Vassné Hun Judit negyven éves jubileuma alkalmából, Csizmadia Péternét,
Szabacsiné Szőke Editet harminc éves
jubileum alkalmából, és Lányi Szilviát 25
éves pályafutása okán köszöntötte a tantestület.
Az iskola vezetője azt is elmondta lapunknak, hogy a nyári szünet ideje alatt
sor került a vizesblokkok és néhány tanterem tisztító festésére, apróbb karbantartási feladatok elvégzésére. A tankerületi központi keret idén sem tette lehetővé
minden helyiség kifestését, ezért az igazgató köszönetet mondott azoknak a szülőknek és kollégáknak, akik maguk festették ki az osztálytermüket.
Bábolna város Önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta a tanév végi
kérelmüket. Az 1.200.000 forintos keretet
tanulást támogató technikai eszközök,
lépcsőmatricák, szelektív hulladékgyűjtő konténerek beszerzésére, valamint az
aulában az iskola logójának elkészítésére
fordítják.

Az első évfolyamon szintén szakmai újdonság. hogy heti egy idegennyelvi órát
is kaphatnak a diákok játékos, tehetséggondozó formában. Az angol területen
Kelemen Katalin és Horváthné Bakos
Beáta tartják a foglalkozásokat, német
nyelvből pedig Nagy Annamária tanítónő
segíti majd a kicsiket.
A felső tagozatosoknál újszerű helyzetben az ötödikesek vannak, hiszen új
tanárokat és új tárgyakat is felvesznek az
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Bővült a felnőttképzési kínálatuk
A lovasiskolában is becsengettek
A hazai szakképzésekben komolyabb változások nem
történtek, így a Bábolnán működő Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
2022/23-as tanéve zökkenőmentesen indult. Gazda szakma, lovász szakma mellett ráépülő felnőtt képzés keretében a belovagló szakmát is oktatják, illetve új irány, hogy
a gazda-lovász szakot felnőttképzésben is beindították. A
várakozásaiknak megfelelően 15 fővel indult ez a lehetőség – mondta el lapunknak Jónás Melinda igazgató.
Az elméleti oktatás mellett a legnagyobb hangsúlyt a gyakorlati képzésre helyezik. A lovakkal való találkozások sok
esetben duális képzésben valósulnak meg, duális gyakorlati
partnereiknél. Ezek közül elsődleges a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, itt sajátíthatja el diákjaik többsége a szakma gyakorlati fortélyait. A lovasiskola fő telephelye az ölbői, ahol az
intézmény tulajdonában lévő lovakkal is dolgozhatnak a tanulók, ezen kívül Csikótelepen és a Ménesudvarban is zajlik
gyakorlati oktatás. Korábban a Ménesbirtok dióspusztai telep-

helyén is volt lehetőségük diákjaik elhelyezésére, de az utaztatás magas költségei miatt ezt idén már nem tudják vállalni.
Az induló két kilencedikes „csikó-osztályban” 23, illetve 24
diák kezdte meg az új tanévet. Ők már egy héttel korábban
beköltöztek a kollégiumba, csikótáborban ismerkedtek a
„Pettkós-élettel”. A felsőbb évfolyamosoknál kicsit átalakult a
létszám. Több diák időközben meggondolta magát, mégsem
a lovasszakmát választja életcélul. Helyettük újak is érkeztek,
így összesen 119 fő nappali rendszerű oktatásban résztvevő
tanulóval számolhatnak, a felnőttképzésen pedig 28 diákjuk
van. (ebből 15 gazda-lovász, illetve 13 belovagló).
A tanári kar speciális ebben az intézményben a szakmai tantárgyak okán. A megfelelő szakoktatók rendelkezésre állnak.
Az oktatás magas színvonalú ebben az iskolában, a tanulóik
szakmai versenyeken is kimagaslóan szerepelnek immár évtizedek óta. Minőségi munkavállalókat faragnak, fogalmazott
az igazgató Jónás Melinda, és arra törekednek, hogy ez a jövőben se változzon.

Dániában jártak fiataljaink

2022 nyarán hat bábolnai fiatal látogathatott el Dániába. A lehetőséget a Bábolna Város Önkormányzata által
meghirdetett pályázaton nyerték el. A sikeres pályázók név szerint: Bouska Zoltán, Gál Kristóf, Koppendorfer Lili, Révai
Elfrida Zsófia, Szabó Bernadett, Varga Lili, felnőtt kísérőik Józsy Judit és Török Márton voltak. A kiutazást nemzetközi
egyeztetés előzte meg májusban, amikor a felnőtt kísérők és a résztvevőket képviselő ifjúsági képviselő (Révai Elfrida
Zsófia) találkozott a többi ország küldötteivel. A hétvége alatt megállapításra kerültek a tábor szabályai, a programok és a
workshopok is fixálásra kerültek. A téma, amelyre épült a találkozó, a környezetvédelem és a fiatalok jó egészsége, jóléte.

A nemzetközi találkozón képviseltette magát Dánia, Spanyolország és Magyarország. A tervek szerint Portugália is részt vett
volna, azonban a járatuk törlése miatt le kellett mondani a részvételüket. A várva várt utazás július 26-tól augusztus 4-ig tartott. Tartalmas 10 napot tudhat maga mögött a magyar csapat.
Az utazás repülőgéppel történt, a szerencsés érkezést követően pedig a szállás elfoglalása következett Astrupban. A
programok során nemzetközi csapatokra lettek osztva a
résztvevők, a közös nyelv az angol volt. Nemzetiségi estek keretében minden résztvevő betekintést nyerhetett
a többi ország kultúrájába. A kulturális cserét a kulináris
élmények is segítették, melyeket országismereti kvízjátékok követtek. A bábolnai csapat lángossal, paprikás
krumplival és desszertként kekszszalámival készült. A
finom vacsora előtt játékokkal dobták fel a hangulatot,
utána pedig Török Márton és Koppendorfer Lili vezetésével néptáncolni tanulhattak a többi ország fiataljai. Ami
a programokat illeti, volt túlélőtúra állomásokkal, ahol
feladatokat kellett teljesíteni; jóga a fáradalmak levezetésére; vízi parkban is eltölthettek egy délutánt, meglátogathattak egy hulladék-feldolgozó üzemet; előadást
hallgathattak meg a közösségi média helyzetéről, pszichológia témakörben a depresszióról; ellátogathattak
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egy interaktív vikingmúzeumba és egy kis szabadidőt is eltölthettek Aalborg városában. Workshopon vehettek részt a hulladékkezelésről, a szexualitásról és az élelmiszerekről, Józsy Judit
által a kézi gyapjúfeldolgozásról. Az utolsó napon nem maradt
más hátra, mint a könnyes búcsú és hazaindulás, a közösségi
média segítségével pedig a barátságok ápolása.
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Környezetvédelemről, fenntarthatóságról
– a fiatalság a legfogékonyabb a témában

A Bábolnai Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat - rövidítve GYÖK - sikeres második körös pályázatot tudhat maga mögött Az
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. “Fiatalok és a környezetvédelem” pályázati programjának támogatásával. A támogatás
célja, hogy olyan programok kerüljenek megvalósításra, amelyek a fiatalok érdeklődését keltik fel, tájékoztatást
nyújt a környezetvédelem témakörében. Kiemelt témák: élelmiszerpazarlás, élelmiszermentés, műanyagmentesség,
hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.
A megvalósításban és szervezési feladatokban a Bábolna művelődési intézményének munkatársai segítették a GYÖK-öt. Két
alkalommal, augusztus 16-án és 30-án szerveztek témanapot.
Az első alkalmon megismerkedhettek a fiatalok Kőrösné Gintli
Virág munkásságával, aki fitoterapeuta és természetgyógyász. A
természetgyógyászati rövid történelmi bevezető után a kertjében interaktív növénybemutató következett. Csodálatos, ahogy
a gyermekek megtapasztalhatták, hogy valóban fűben-fában
orvosság található. A vizuális élmény után az ízérzék következett. Étel-és italkóstoló keretében tapasztalhatták meg a természet ízeit a fiatalok. A nap folytatásaként Tóth Andi ökoblogger
és hulladékkezelési tanácsadó workshopja következett könyvbemutatóval egybekötve. A workshop lényege, hogy megtanulhassák a fiatalok, hogyan lehet a saját háztartásunkat minél
inkább környezetbarátabbá tenni.
A következő programban az OSI Food Solutions Hungary
Kft-é volt a főszerep. Az élelmiszermentés témában a rászorulók megsegítését élhették át a résztvevők. Ezt követően Liszkai
László méhész vette át az előadói stafétabotot. A méhészkedés
és a mézkészítés folyamatába vezette be a résztvevőket. Az első
napot faültetéssel zárták a résztvevők. A Szabadidőpark területén egy kocsányos tölgy lelt otthonra, amelynek árnyékában reméljük, majd piknikezhetünk a jövőben. A második alkalommal
a „Park Piknik” névre keresztelt eseményt látogathatták az érdeklődők. A Szabadidőközpontban a gyapjú, mint természetes
ruhaalapanyag jelenlegi helyzetéről szóló workshopot tartott
Edelényi Dóra agrármérnök, környezetvédő és népi kismester-

ségek oktatója. A zöld termékdíj fogalma is ismertetésre került.
Déltől a szendvics és limonádé elfogyasztása után már a Szabadidőparkban folytatódtak a programok. Kiss Boglárka Zsófia
fenntarthatóság- és erdőpedagógus, környezeti nevelő az erdő
lakóközösségét és az élelmiszerhulladék-kezelését ismertető
előadását tartotta meg. Mészáros Ádám okleveles biológus és
hidrobiológus, környezeti nevelő varázsolta el a fiatalokat ezt
követően „Vízipók és barátai” interaktív rovarbemutatójával. Az
előadók sorát Babarczi Norbert zárta, aki érdekes méhészeti eszközök bemutatásával, a méhek szerepének ismertetésével és a
méz készítés folyamatáról tartotta meg bemutatóját.

Fotóklub
A táj szépségeitől az akciófotózásig
A júniusi pannonhalmi kirándulást követően júliusban folytatódott a Bábolnai
Fotóklub munkája. Nagy Gergő segítségét kérve a bábolnai íjászokkal közösen jött
létre a következő foglalkozás a Szabadidőparkban található íjászpályán.
Az idő kegyes lett hozzájuk, a viharfelhők elvonulása és a szél lecsendesedése után jöhetett a feladat. A téma az akciófotózás volt. Az íjászok lőttek, a fotósok exponáltak, hogy
elkaphassák fényképezőgépeikkel a nyílvesszőket. Izgalmassá tette a délutánt, hogy lehetőség nyílt klubtagjaink részére kipróbálni ezt a sportot. Az íjászok kedvesen, türelmesen és segítőkészen vezették be az újoncokat a sportba. A fotóklub szakmai vezetője,
Bognár Balázs pedig a képek készítésekor nyújtott segítséget.
A következő klub szeptember végén várható, minden érdeklődőt szeretettel várnak. A
közösségi média felületén megtalálható csoportjuk is Fotóklub-Bábolna néven, amelyhez szintén bármikor csatlakozhat, akit érdekel ez a műfaj.
A Kukorica Fesztivál egyik programja a Helyi Alkotók Tárlata, ahol a fotósoknak is lehetőségük nyílik megmutatni munkásságukat.
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Hatvan éve vette át diplomáját dr. Balogh Gyula büszke arra,
hogy hatvan év után is elismerik szakmai tevékenységét
Néhány hónappal ezelőtt, nyár elején találkoztam az egyik bábolnai élelmiszer boltban dr. Balogh Gyulával, akit
közel negyven éve ismerek még a „kombinátos időkből”. Néhány szót váltottunk, majd megemlítette, hogy tavaly
szeptemberben 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként gyémántdiplomát vehetett át
almamáterében, mai nevén a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen, Gödöllőn.
Gyula bácsiról 2011. decemberében írtunk, akkor arról számoltunk be, hogy 50
éve megszerzett diplomája okán arany oklevéllel jutalmazták. Mint mondta, nagyon büszke arra, hogy még hatvan év után is elismerik szakmai tevékenységét.
Egyébként nem messze Bábolnától, Vérteskethelyen született, az általános iskolát
követően Kisbéren érettségizett, ahonnét rögtön felvételt nyert a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karára. 1961. július végén államvizsgázott, majd három éven keresztül az Agárdi Állami Gazdaságban dolgozott.
1964-ben kérte ki a Bábolnai Állami Gazdaság, ahol agronómusként, később üzemvezetőként tevékenykedett. A nyolcvanas évek elején növényvédelmi államvizsgát
tett, és a doktori címet
is megszerezte. Mintegy 6500 hektáron
irányította Bábolnán a
növényvédelmi tevékenységet nyugdíjba
vonulásáig. Ma 83 évesen is aktívan figyeli a
szakmát a Növényorvosi és Növényvédő
Mérnöki Kamara tagjaként.
Gratulálunk neki!

Nyugdíjasaink Tihanyban és Badacsonyban jártak
A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ augusztus 16-án kirándulást szervezett nyugdíjasok részére, melyben az esztétika, a
kultúra és a gasztronómia is helyet kapott.
Első úticélunk Tihany volt, de tudatosan
nem a megszokott látványosságok megnézése volt a cél, hanem a Levendula Ház
Látogatóközpont a Belső-tó partján. Itt a
látogatók megismerkedhettek a vulkánok működésével, valamint betekintést
nyerhetnek Tihany büszkesége, a nagy
múltú tihanyi levendula helyi történetébe is.
Következő megállónk Badacsony volt.
Mivel ebédidőben érkeztünk, bőséges
választékot találtunk a jellegzetes badacsonyi étel és bor kínálatból. A finom
ebéd után egy izgalmas program várt a
résztvevőkre. Szervezett dzsipes hegyi
körutazást tettünk, mely során eljutottunk olyan helyekre is, ahová egyénileg
talán sohasem. A hegyi körutazáson gyönyörködhettünk a lenyűgözően csodálatos balatoni panorámában. Az út során
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megtekinthettük a távolból a badacsonyi
bazaltorgonákat, kőzsákokat, Szigligetet,
sőt még a Keszthelyi-öböl is látható volt.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni
a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány

elnökének és tajgainak, hogy anyagilag
támogatták ezt a kirándulást, így 44 embernek volt része egy felejthetetlen élményekkel teli napban.
Berkesné Szűcs Ágnes
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Eddig ugyan megúsztuk de végül mi is megkaptuk…
Turista csoportunk augusztus
utolsó szombatján 48 fővel foglalta el a kényelmes Mercedes
autóbusz üléseit, hogy immár
negyedik külföldi (Myra Vízesés;
Komárno; Rax Alpok) útjaként a
királyi Magyarország Kárpátokon
belüli érchegységei közül a Selmeci hegyet – és annak csúcsát,
a Szitnyát – felkeresse. Az utazási
kényelem enyhítette kissé azt a szomorú tényt, hogy a helyszínre érkezésünk 3 - 4 órát vett igénybe! A szervezést magát, illetve
az idegenvezetést hivatásos utazási iroda végezte. A velünk utazó két szimpatikus idegenvezetőtől megtudtuk (ismereteinket
felújíthattuk), hogy a középkortól Selmecen ezüst, Körmöcön
arany, Besztercén rézbányászat folyt, méghozzá akkora tételben, hogy pl. Európa aranypénz szükségletének felét Körmöc;
ezüst igényének harmadát Selmec termelte ki! Mindez Amerika
felfedezéséig volt igaz, amikor is az aztékoktól/inkáktól elrabolt
nemesfém kincseket Spanyolország megrakott gályái számolatlanul hordták a spanyol királyi udvarba - és ezzel Európába!
A Bacsófalvi tó mellett lévő ígéretes vendéglőben felfrissülve
indultunk gyalogtúránkra. Egy végtelenül hangulatos, kényelmes, közel vízszintes, jól járható, a hegy derekán kanyargó, a
magasra nyúló gyertyán/bükk fák teremtette árnyékos, két ember széles ösvényen mentünk közel másfél órát. Egy aszfalt útra
kiérve némi pihenés után megindultunk a Szitnya-vár romjait
felkeresendő. Mit mondjak: ez elég húzós volt! Mindenki a saját
maga választotta ütemben, a maga igényelte pihegési szünetek
beiktatásával, szétszóródva bár – de töretlenül kapaszkodott az
emelkedőn felfelé. Az egyik úti kalauzunk elöl mutatta az irányt,
a másik idegenvezetőnk, mint utóvéd, a lassabban haladók segítője/támasza/számolója volt. A várrom falaira felhágva csodálatos látvány tárult elénk: a tiszta időben nem csak a Felvidék
hegycsúcsai, de balra/előre meregetve a szemeinket még a
magyar Börzsöny és a Mátra is kivehető volt! Egymást bevárva,
tízóraizva, majd némi pihenő után nekirugaszkodtunk az utolsó
emelkedő kilométerének, a Szitnya-Csúcsnak. Megérkezve az
itteni turista ellátó helyen ki–ki igényének megfelelően frissítette magát! Szűk fél óra elteltével aztán nem hazudtolta meg
a hegy Mikszáth szavait, ki szerint „a zimankós Szitnya a felhők
szeretője”: egy zsebkendőnyi fekete felhőből olyan eső kerekedett – még szerencse, hogy tető/ernyő alatt voltunk! A zápor
elmúltával a hegy másik oldalán ereszkedtünk le, de nehéz helyzetben voltunk: haladásunkat nehezítették az esőtől síkos vulkáni kövek, a ragadós avar, a csúszós talaj és maga a meredek lejtő! Ráadásul az itt-ott kiépített szerpentinszerű lépcsőfordulók
elöregedettek/korhadtak/ hiányosak voltak, sőt, a felének még a
korlátjai is hiányoztak! Idővel már azt hittük megúsztuk az ereszkedést, amikor egyik kedves útitársunk megcsúszva megrántotta a bokáját! Dicséretes módon aztán Héricsné Évici + Simon Mária (nem hiába egészségügyisek!) támogatva/átkarolva hozta le
az út egyharmadán a fájdalomtól sziszegő társunkat. Köszönet
érte! A villám eső (na meg a baleset) miatt nagyon lassan ereszkedhettünk csak le, így nem volt már idő a vendéglőben étel/ital
fogyasztására: megkeresve buszunkat, indultunk Magyarország
irányába, ahová is fél kilenckor meg is érkeztünk rendben!
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Elmondhatjuk, hogy egy változatos, középerős, 13 km hos�szúságú, jó túrán vehettünk részt. Sajnos – bár többen készültünk pl. a szlovák nemzeti ételnek minősülő sztrapacska evésére
– idő hiányában ez elmaradt. Elmondhatjuk azt is, hogy Mérföldkő Csoportunk eddigi programjait alakulása óta szinte soha
nem zavarta meg számottevő eső. (Most is eső elől ugyan védve
voltunk, de a nyomai jelentettek nehézséget!) Elmondhatjuk
tehát, hogy már túlvagyunk a tűzkeresztségen. Nem vagyunk
szüzek!
Szeptemberi túránkon vadregényes környezetben, kényelmes ösvényen gyakorlatilag egy szintben sétálva, fárasztó emelkedők nélkül tekergünk a Visegrádi-hegység zegzugos bércei
közt, a Spartacus vadászösvényen. Jelentkezz időben! Megjegyzem, ha várólistás vagy/leszel, az azt jelenti: az indulásig jó, ha
készültségben vagy, hiszen bármikor felválthatod az esetleg kiesett túratársadat!
Katona László
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 KÖNYVAJÁNLÓ  KÖNYVAJÁNLÓ 
KARÁDY ANNA a kortárs magyar irodalom egyik legfrissebb
alkotója. Első könyve, A füredi
lány pillanatok alatt berobbant
a köztudatba, és a könyves sikerlisták élére került. Azóta
megjelent a történet folytatása,
A füredi földesúr és a legújabb
rész, A füredi gyermek.
A füredi lány története azzal
kezdődik, hogy Almássy Anna,
aki a jelenben jogász, akaratán
kívül átkerül az 1763-as év Magyarországára. Kénytelen beilleszkedni az akkori korba, az
ottani társadalomba, amíg rá nem jön, hogyan juthat haza a
saját idejébe. Találkozik egy nővel, aki befogadja magához, és
mindenben a segítségére van, hogy ne tűnjön ki az emberek
közül.
A lány azokkal az előítéletekkel érkezik meg a régi világba,
amiket a történelem órák során tanulunk. Bár a nagy része
igaz – éhínség, pestis, boszorkányüldözések – mégis rengeteg
olyan értéket talál, amire nem is gondolta volna. Amire pedig
végképp nem számít, hogy ott találja meg a nagybetűs szerelmet egy ifjú földesúr személyében.
Sok tekintetben azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű
a dolga. A mai korban nevelkedett, szocializálódott lánynak
nehéz beilleszkedni egy olyan feudális társadalomba, ahol a
földesúr képviseli a hatalmat. És csupán a származása miatt
előjogokkal is rendelkezik. De ezek a problémák is inkább
csak megszépítik, semmint tönkreteszik a szereplők viszonyát.
Igaz, ez az időugrásos szál kicsit hajaz a fantasy és/vagy sci-fi
világokra, mégsem ez adja a történet fő vázát. Műfaját tekintve történelmi romantikus regény, ami nem csak a hölgyek szí-

vét dobogtatja meg. Bátran ajánljuk mindazoknak, akik szereti a múltban játszódó, érzelmes és könnyed kikapcsolódást
nyújtó köteteket.










Nincs időm olvasni kihívás! (NIOK)
#vanidőmolvasni
SZABADOS ÁGNES Nincs időm olvasni kihívása egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Havonta megjelenő új témáival és egy közös könyvével már egyfajta online könyvklubbá
nőtte ki magát.
A hónap témája: egy könyv Reese Witherspoon könyvklubjából.
Közös könyv: Elif Shafak: Az eltűnt fák szigete című regény,
ami szintén megtalálható könyvtárunkban.
A könyvklub megtalálható a Facebookon „VAN IDŐM OLVASNI CSOPORT!” néven.
Ehhez bárki csatlakozhat, és a hónap végén (szeptember
25., vasárnap, 20 óra 30 perc) itt van a könyv megbeszélése.

Hasznos információkat talál Bábolna Város honlapján és Bábolna Város Hivatalos Facebook oldalán:

www.babolna.hu E www.facebook.com/babolnahivatal
www.btv.hu
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Rendőrök az iskoláknál Komárom-Esztergom megyében
Az oktatási intézmények környékén rendőrök és polgárőrök együtt óvják a gyermekeket.
Rendőrök és polgárőrök segítik a biztonságos közlekedést Komárom-Esztergom
megyében az iskolák környékén. A rendőrség azt szeretné, ha minden gyermek épségben érkezne meg a tanintézménybe és
a kicsengetést követően otthonába. Tapasztalat, hogy a gyerekek iskolába és hazafelé
menet inkább egymásra figyelnek, mintsem
a közlekedés más résztvevőire. Ott, ahol
közlekedési lámpa segíti a zebrán való átkelést, könnyebb az iskolások dolga. Azoknál az intézményeknél azonban, ahol nincs
lámpás irányítás, nagyobb a balesetveszély.
Ezeknél a gyalogátkelőhelyeknél lesznek jelen rendőrök és polgárőrök az iskolakezdés
előtt és a kicsengetést követően az elkövetkező napokban, hogy szükség esetén a
járműforgalmat megállítva segítség a gyerekek biztonságos átkelését.
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a balesetmentes közlekedés érdekében arra kéri a járművezetőket,

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatom, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójáról
szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: új KATA)
26. § e) pontja alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvényen alapuló, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/B. § (3) bekezdése szerinti egyszerűsített adóalap meghatározással történő
adózási módját a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalnál az
iparűzési adó tekintetében vezetett nyilvántartásban lezártam.
Ezzel egyidejűleg a már előírt adóját a naptári napok száma
szerint arányosan módosítottam.
Tájékoztatom, hogy az új KATA tv. szerinti adóalanyiság választása esetén lehetősége van egyszerűsített adóalap meghatározási mód választására, melynek határideje az új KATA tv. hatálya
alá kerülést követő 45.nap.
Az (időarányos) iparűzési adót
1. Bábolnát illető adó tekintetében Bábolna Város Önkormányzata 11740016-15385482-03540000 számú iparűzési adó
beszedési számlájára
2. Banát illető adó tekintetében Bana Község Önkormányzata
63200016-11020806 számú iparűzési adó beszedési számlájára
kell megfizetni.
Az E-Önkormányzati portálon keresztül megtekinthető az
aktuális adószámla kivonat, amennyiben a kimutatott kötelezettségek, pénzforgalmak és a saját nyilvántartása között eltérés van (pl. le nem könyvelt befizetés, vagy határozat), akkor a
befizetést igazoló bizonylat másolatának csatolásával vagy a határozat szám megjelölésével, benyújtott kérelme alapján a helyesbítést Hivatalunk elvégzi. Nem azonosítható tételek, egyeztetést igénylő eltérések esetén, kérem, forduljon adóhatósági
ügyintézőnkhöz.
Felhívom figyelmét arra, hogy ha adószámlájának egyenlege
tartozást mutat, az adótartozás után az adózás rendjéről szóló
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hogy vezessenek fokozott óvatossággal, a
szülőket pedig arra, hogy beszélgessenek
gyermekeikkel a közlekedés szabályairól,
tanítsák meg őket az alapvető ismeretekre.
Sok szülő autóval viszi iskolába gyermekét,
de nem minden intézménynél van lehetőség a parkolásra. Őket arra kéri a rendőrség,
hogy csemetéjüket ne az úttest felőli oldalon szállítsák ki a járműből, hanem a járda
felőli oldalon. A késés ne legyen a sietség
oka! A gyerek, ha csúszásban van, késsen inkább egy-két percet, minthogy baleset érje,
vagy legyen ő egy baleset okozója!
Kérjük a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat is, hogy az iskolai tanévkezdés miatt
fokozott óvatossággal közlekedjenek az oktatási intézmények környékén és számoljanak a megnövekedett forgalommal.
Balesetmentes tanévkezdést kíván a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság!

2017. évi CL. törvény 209. § (1) bekezdése és 274/A. § (3) bekezdése alapján késedelmi pótlék kerül felszámításra. A tartozás
haladéktalan rendezésének elmulasztása az adóhatóság által
foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII.
törvény (a továbbiakban: Avt.) 30. § (1) bekezdése alapján a végrehajtási eljárás megindítását vonja maga után.
SZÁMLASZÁMAINK
Bábolna esetében
iparűzési adó
11740016-15385482-03540000
késedelmi pótlék 11740016-15385482-03780000
a bírság
11740016-15385482-03610000
az eljárási illeték
11740016-15385482-03470000
Bana esetében
iparűzési adó
63200016-11020806
késedelmi pótlék 63200016-11020796
a bírság
63200016-11020765
az eljárási illeték
63200016-11062086
Amennyiben egyik adónemen túlfizetése, másikon tartozása
van, az átvezetést, illetve visszaigénylést (a szünetelés esetét
kivéve) kérelmezheti. Kérelem hiányában az adótúlfizetés a később esedékes adó kiegyenlítésére kerül elszámolásra.
Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, forduljon adóhatósági ügyintézőnkhöz telefonon, e-mailben, vagy személyesen.
Ügyfélfogadás rendje:
hétfő: 12:30-16:30
kedd: 8-11:30; 12:30-14:30
szerda – péntek nincs ügyfélfogadás
csütörtök: 8-12:30; 13:30-15:00
Címe: Bábolna, Jókai Mór utca 12
Telefon: 34/568-006; Email: ado@babolna.hu
Bábolna, 2022. augusztus 31.


dr. Bacsárdi József s.k. jegyző
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Augusztus 20-án ünnepi szentmise és kenyérszentelés
Ünnepi szentmisén és kenyérszentelésen vehettek részt a bábolnai katolikus hívők augusztus 20-án szombaton a
Nepomuki Szent Jánosról elnevezett katolikus templomban. Magyarország nemzeti ünnepnapja, az államalapítás és
államalapító Szent István király ünnepe egyben a magyar katolikus egyház fő ünnepe is, ekkor emlékezünk hazánk fő
védőszentje, I. István királyunk szentté avatására is.

Az ünnepi szentmise elején Milus Ferenc katolikus plébános megáldotta a felajánlott három új kenyeret, melynek során
hangsúlyozta, minden jó Istentől származik, hálával tartozunk
neki a föld terméséért, az új kenyérért.
Ünnepi szentbeszédében Ferenc atya a jelenlévőkhöz intézett
mondataiban kiemelte, Szent István királyunkban összekapcsolódik az állam és az egyház alapítása, ami a maga korában
szükségszerűségnek számított. Államalapítónk nem csupán
utat mutatott, hanem élen haladt. Az ő szent családjában megmutatta, hogyan lehet családapaként és államfőként is Istennek
tetsző életet élni. Viszont, mint mondta, ma egy ateista csoport
arra buzdítja a magyarokat, hogy minél többen vallják magukat
Istentől elrugaszkodónak egy olyan világban, ahol eleve nem
túl magas a templomba járók közössége. A bábolnai plébános
szerint a konzekvencia: ha nincs Isten, miért kell küzdeni ellene?
Visszatérve az ünnepi alkalomhoz kifejtette István király családi
tragédiáját, melyet fia, Imre herceg elvesztése révén kellett, hogy
megéljen. Arra is rámutatott, hogy államalapítónkat nem földi
születésnapján ünnepeljük, hanem azon a napon, amikor szentté avatták őt, Imre herceget és Szent Gellért püspököt. Hangsúlyozta, a megpróbáltatás, amin Szent István királynak végig
kellett menni, példakép és üzenet számunkra is, hiszen a hit útja
nem kiváltságokról szól, hanem meghívás és küldetés. Akit az Úr
szeret, azt különlegesen próbára teszi, megpróbálja és méltóvá
teszi övéihez.

SZENTMISÉK RENDJE

a Bábolnai Nepomuki Szent János Katolikus Templomban
2022. szeptember és október hónapban
Szeptember 11-én vasárnap

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

Évközi 24. vasárnap.

Szeptember 18-án vasárnap
Évközi 25. vasárnap.

Szeptember 25-én vasárnap

Évközi 26. vasárnap.
Szentírás vasárnapja, Bibliák, Hozsannák és egyéb imakönyvek megáldása.

Október 2-án vasárnap

9:30 órakor

szentmise.

Milus atya ünnepi szentbeszédét a következő szavakkal zárta:
„katolikusok és más vallású keresztények tekintsünk Szent István
örökségére és kérjük őt és üdvözült magyar szentjeinket, járjanak közben értünk. Le ne térjünk az igazság útjáról, váljunk igaz
emberré, és ne építsünk másra, csak Krisztus sziklájára, ez a biztos jövőnk és reményünk.
A szentmise elején megáldott újkenyeret végül megszegték és
a jelenlévő hívők egy-egy szelettel térhettek haza otthonukba.

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK

a bábolnai protestáns templomban

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

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

Évközi 27. vasárnap. Rózsafüzér áldása.

Október 9-én vasárnap

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

9:30 órakor

szentmise.

Évközi 28. vasárnap.

Október 16-án vasárnap
Évközi 29. vasárnap.

Október 23-án vasárnap
Évközi 30. vasárnap.

Október 30-án vasárnap
Évközi 31. vasárnap.

November 6-án vasárnap
Évközi 32. vasárnap.

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

a bábolnai protestáns templomban

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

2900 Komárom,Mártírok útja 10.

www.komarom.egyhazkozseg.hu

Lelkész: Kiss Máté
Tel.: 20/620-27-81 - e-mail: evkissmate@gmail.com
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Díjugrató Championátus

bábolnai fórum

két év után ismét Bábolnán volt
a döntő
Már megszokhattuk, hogy a Magyar Lovas Szövetség Díjugrató Szakága Bábolnát választja kiemelkedő versenyei helyszínéül,
nem véletlenül. A Ménesbirtok lovascentruma kitűnő helyszínként szolgál már hosszú évek óta a legmagasabb igényeket is
kielégítő versenyek megrendezéséhez, köszönhetően a pálya
és az infrastruktúra magas színvonalú kialakításának. Augusztus

második hétvégéjén a díjugrató champinátus döntőjét bonyolították itt.
- Már két évvel ezelőtt is Bábolnán rendezték a versenysorozat
döntőit, melynek legnépszerűbb helyszíne a Ménesbirtok mellett Kiskunhalas. A „B” országos bajnokságnak is nevezhető megmérettetés akadályai valamivel alacsonyabbak a legmagasabb
szinthez képest, illetve több kategóriában és korosztályban versenyezhetnek a résztvevők – mondta el lapunk számára Bönde
Ferenc, a Komárom-Esztergom Megyei Lovassportért Egyesület
elnöke. A szakember hozzátette, a póni kategóriától a gyermekeken át két serdülő, amatőr, utánpótlás és felnőtt kategóriákban
léphetnek pályára a versenyzők, valamint csapatversenyben is
zajlanak a küzdelmek. A megyei elnöktől azt is megtudtuk, hogy

a championátus sorozat nem a hazai díjugratók élvonalához tartozó lovasok versenye, sokkal inkább a feltörekvőké, akik talán
jövőre már az országos bajnoki futamok részesei lehetnek, vagy
felnőttként jelenleg nincs megfelelő szintű lovuk.
A kétlépcsős versenysorozat első állomása Kiskunhalason volt,
a döntőt pedig Bábolnán rendezték. A kétszer három nap során
a lovasok pontokat gyűjtenek, melyeket a kategóriánkénti döntőkben szerzettekkel véglegesítenek. Összesen nyolcvan pont
gyűjthető, de ehhez mindent nyerni kellene. Ezúttal Ádám Zsófiának sikerült hetvenhárom ponttal az utánpótlás champion
címet megszerezni. A bábolnai döntő három napján mintegy
nyolcszáz startot bonyolítottak le a szervezők, ami azt bizonyítja,
hogy az országos megmérettetések előszobájaként is említhető
championátus rendkívül népszerű a díjugratók berkeiben.
Az idei felnőtt champion 64 ponttal Burucs Borbála lett, az
imént már említett Ábrahám Zsófia nyerte az utánpótlás kategóriát, az amatőrök közt Bandi Barbara diadalmaskodott, a serdülő A korosztály bajnoka Gorzó Eszter, a serdülő B-ben Vígh
Letícia volt a legjobb. A gyermek kategória nyertese Pichovszky
Dalma, a pónisok versenyét pedig Marosffy Zsófia nyerte meg.
Legközelebb szeptember harmadik hétvégéjén tér vissza
a díjugrató szakág Bábolnára, ekkor itt rendezik meg a Komárom-Esztergom megyei döntőt egy országos megmérettetés
keretein belül.

Karate – Tóth Gábor 59 évesen fiatalokat felülmúló
teljesítményt nyújt sportágában
A bábolnai kyokusin karate csoportról, az ott zajló munkáról, a fiatal tehetségek gondozásáról és sikereikről már írtunk korábbi lapszámainkban. Vezetőjük és edzőjük, Tóth
Gábor mindig sporttársainak minél magasabb fokú képzését tartotta fontosnak, mindeközben azonban évek óta készült egy óriási megmérettetésre, mely számára hozhatta el
a sportág berkeiben történő előrelépést.
2010-ben már barnaövesből feketeöves 1 danossá lépett elő, majd öt éves felkészülést
követően feketeövesként megszerezte 2. danos minősítését. Ezután úgy tervezte, hogy
újabb ötéves ciklus végén megint vizsgát tesz, de sajnos a covid járvány és saját betegsége
ezt keresztülhúzta. Azonban idén elérkezettnek látta az időt, hogy egy szinttel feljebb lépjen, és Tatán egy nemzetközi edzőtáborban nyílt erre lehetőség július 1-jén. A három órán
át tartó erőnlétet, technikai felkészültséget, koncentrációkészséget és mentális adottságokat keményen igénybe vevő vizsgán Gábor sikeresen teljesített, és immár feketeöves 3
danos sensei, azaz tanító. Amint azt lapunknak elmondta, az egyik legnagyobb büszkeség
az volt számára, hogy a vizsgát követően az egyik magasrangú szaktekintély odament hozzá, és sensei-ként szólította.
A vizsgára történt felkészülése komoly erőfeszítést igényelt, a heti három edzés sok lemondással és küzdelemmel járt. Heti egy alkalommal Győrben is edzett mesterénél, Máté
Róbert shihan-nál.
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Gokart Varga Ákos kénytelen kategóriát váltani
Az idei forró nyár is több versenylehetőséget kínált városunk gokartversenyzője, Varga Ákos számára. Július
első hétvégéjén az ausztriai Bruckba utaztak hogy, az Easy
Trophy Hungary versenysorozat 5. és 6. fordulóján vegyenek részt. Már az edzéseken ő volt a leggyorsabb, így hát
nem csoda, hogy az 5. forduló versenyfutamait is megnyerte. A vasárnapi 6. forduló edzésein már voltak gondjai, de
a döntőben ismét nyerni tudott. Ebből a bajnokságból még
egy futam van hátra szeptember 16-17-én, de Ákos már
bajnoknak tekinthető, hiszen hat futamból ötöt megnyert.
Előnye akkora, hogy el sem kellene indulnia az utolsó versenyen, persze ő erről hallani sem akar, versenyezni szeret.
A következő megmérettetési lehetőség Ákos számára Hajdúhadházon adódott az Országos Bajnokság felkészülési futamán.
A pálya teljesen ismeretlen volt Ákos számára, de futamról futamra egyre jobb eredményeket produkált, összesítésben negyedik helyen végzett.
Egy héttel később, július második hétvégéjén már élesben
zajlottak itt a küzdelmek az Országos Bajnokság 4. fordulójában. Ákos itt a Minimax kategóriában indult, ahogy korábban is.
Azonban életkori sajátosságai miatt úgy tűnik, kinőtte gokartját mind súlyban, mind pedig magasságban. A serdülőkor testi
változásai kihatnak versenyzésére ebben a kategóriában, a gép
mérete és teljesítménye már nem elegendő. Hiába a tapasztalat, a kitűnő technika, a jó rajtkészség, utolsóként ért célba versenyzőnk. A csapat vezetőivel Ákos és édesapja megbeszélte a
problémát, és úgy döntöttek, feladják a Minimax kategóriát és
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megpróbálják a Juniort először edzéseken, majd versenyeken
amatőrként – úgy olcsóbb.
Bruckban aztán lehetőség adódott egy ilyen 125 köbcentis,
22 lóerős junior gokart kipróbálására. Ahogy édesapja, Varga
Zoltán elmondta: – Ákos felment a pályára és hatalmas vigyorral
jött le már az első 15 perc után. Nagyon tetszett neki a gokart.
Nem csúszkált, szépen vette az íveket, nagyon szépen ment. Aztán megnéztük a telemetriát és kiderült, hogy ő volt a leggyorsabb már az első bemenetelen is – kb. 5-6 junior körözött még
Ákoson kívül. Így hát végleg eldőlt a kategóriaváltás, Bábolna
gokartosa legközelebb szeptember első hétvégéjén lép pályára
Hajdúhadházon.

Teke a felkészülés során megyei kupagyőztes lett a Bábolna,
a bajnoki rajt vereséggel zárult

Miután április közepén véget ért az NB I-es bajnoki szezon
tekéseink számára, hosszú szünet következett. De ez csupán a
bajnoki szereplésre vonatkozott, hiszen együttesünk már május
elején elkezdte felkészülési sorozatát. Ennek egyik fontos állomása volt a Komárom-Esztergom megyei kupa, melyet először
hívtak életre négy megyei csapat – Tatabányai SC, Oroszlányi
SZE, Nyergesújfalu VSE, Bábolna SE – részvételével. A négyfordulós kupasorozat a négy résztvevő pályáin zajlott, és legényeink ismét bebizonyították, hogy ők a megye legjobbjai sportágukban. Négy fordulóból hármat az első, míg egyet a harmadik
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helyen teljesítettek, így összesítésben ők lettek a kupagyőztesek. A nyári felkészülési szakaszban a Pápai Vasas, az osztrák Andau, illetve a Dynamo SC együttesei ellen szerepeltek tekéseink.
A nyár folyamán az ifjúsági csapatnál történtek változások.
Amint azt Skuba István szakosztályvezető lapunknak elmondta, Horváth Attila külföldi tanulmányai miatt nem tud Bábolnán
tekézni, Greguss Mátéra és Szabó Taddeusra sem számíthatnak,
közben kölcsönjátékosukat, Molnár Attilát is visszarendelték
Hántára, Teberi Marcell maradt, aki ifjúsági korú versenyző. Időközben Hántáról megkapták a mentőövet Boldizsár Dániel és
Győrfi Ákos személyében, akik a Halogy elleni első bajnokin be
is mutatkoztak. A felnőtteknél nem történt személyi változás,
egyben maradt a társaság.
Az első bajnoki fordulóra szeptember első szombatján került
sor hazai pályán. Mindjárt egy kemény ellenfél, a Halogy gárdája
látogatott Bábolnára, akik az idei szezonra egy volt szuperligás
játékossal erősítettek. A mieink három meghatározó ember – Kovács Antal, Szász László, Tóth Dávid – hiányában léptek pályára.
Tóth Zoltán mindjárt az elején 660 fás pályacsúccsal nyert, ezután fej-fej mellett küzdöttek a versenyzők. A döntés a véghajrára
maradt, amikor a vendégek döntetlen csapatpont állás mellett
22 fa előnnyel zárták a találkozót. Az ifjúságiak meglepetésgyőzelemmel rajtoltak. Bábolna SE – Halogy SE 3:5 (3347:3369), ifi
4:0 (924:845).
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Labdarúgás kiütéses vereség után reményteli győzelmek
Már augusztus közepén elkezdődött a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság újabb szezonja, de ezt megelőzően a Bábolna SE labdarúgói még augusztus első vasárnapján
a megyei kupa első fordulójában a Kisbér ellen mérkőztek
idegenben. Az első félidőt a mieink zárták kétgólos előn�nyel, de a második játékrészben a hazai gárda szépített,
majd kiegyenlített. Ezzel a végeredménnyel a Kisbér, mint
alacsonyabb osztályú csapat jutott tovább, legényeink kiestek a kupaküzdelmekből.

Ezzel együtt a nyár a szokásoknak megfelelően rövid pihenővel, majd edzésekkel és felkészülési mérkőzésekkel telt a Bábolna SE felnőtt labdarúgói számára. Ez az időszak az átigazolások
ideje is, ilyenkor a klubok igyekeznek lehetőségeik és elképzeléseik szerint olyan labdarúgókat a csapatba illeszteni, akik
megfelelnek elképzeléseiknek. Örömteli, hogy rövid kitérő után
visszatért Bábolnára Karvaj Máté, aki a középpályán igyekszik
helytállni. Második kapusnak a mindössze 17 esztendős Soós
Dániel érkezett Ménfőcsanakról, bemutatkozása egyelőre nem
igazán sikerült jól, sok bátorításra és tapasztalatszerzésre szorul.
Farkas Rolandot Gönyűről igazolta a BSE vezetése, ő támadójátékban kell, hogy jeleskedjen. Szabó Áron Vince Ászárról, Kiss
Zoltán pedig Nyúlról igazolt Bábolnára. A Hajnal testvérek is bevethetőek, viszont Lanczendorfen József és Végh Dominik még
mindig nem léphettek pályára – az előbbi sérülés, utóbbi pedig
eltiltás miatt.
Fiatal és kissé foghíjas összeállításban lépett pályára együttesünk a bajnoki szezon első fordulójában augusztus 14-én hazai

pályán. Az ellenfél a korábbi negyedik helyezett Tata gárdája
volt, akik meglepetésre már a találkozó első percében megszerezték a vezetést. Ezután a hazai szurkolók teljes megrökönyödésére sorban jöttek a vendégtalálatok, a Tata az első félidő végére már hat góllal vezetett, a második játékrészben pedig még
kettővel toldotta meg ezt. Talán még soha nem fordult elő ilyen
a bábolnai labdarúgópályán, a szakvezetők is értetlenül álltak a
történtek előtt. A Tata jelenleg minden bizonnyal jobb csapat a
Bábolnánál, de ekkora különbség soha nem volt a két társaság
között, remélhetőleg a szakosztály vezetői és a játékosok együttesen megoldják a problémát. A kiütéses, csúfos vereséghez
hozzátartozik, hogy első számú kapusunk nem tudta vállalni a
játékot, ezért a mindössze 17 esztendős hálóőr, aki élete első
felnőtt tétmérkőzésén szerepelt, volt kénytelen elszenvedni a
gólokat. Bábolna SE – Tatai AC 0:8.
Nyilván komoly öltözői beszélgetések zajlottak a következő
heti edzéseken, mert a második fordulóban Sárisápra látogató
Bábolna már egészen más képet mutatott, mondhatnánk épp
az ellenkezőjét produkálták, mint előző vasárnap. Sőt, a végeredményt tekintve meglepő, hogy legényeink a tavalyi ötödik helyezett otthonában nyerni tudtak. Már az első félidőben
vezetéshez jutottak focistáink, majd a második játékrész elején
egyenlítettek a hazaiak. Soha Máté aztán még egyszer betalált a
sárisápi kapuba, de Józsa Péter edző szerint több góllal is nyerhettek volna. Sárisápi BSE – Bábolna SE 1:2.
Nagy várakozás előzte meg ezek után a Bábolna SE Környe elleni hazai találkozóját. Az ellenfél tavaly sem muzsikált fényesen,
a tabella 10. helyén végeztek, idén pedig az első két mérkőzésükön vereséget szenvedtek. De a megye egyik csapatát sem
szabad félvállról venni, így tettek a mieink is. Az első közel 25
perc kiegyenlített küzdelmet hozott, majd mintegy 20 méterre
a vendégek kapujától Soha Máté szabadrúgásból megszerezte
a hazai vezetést. Még a pihenő előtt megint Soha Máté növelte
előnyünket – ezúttal fejjel talált a hálóba -, ami megnyugtatóan
hatott az együttesre. Olyannyira, hogy a második játékrész már
gól nélkül telt jelentős bábolnai fölénnyel és kihagyott helyzetekkel. A Környe gyakorlatilag nem veszélyeztette a bábolnai
kaput, így ismét három pontot söpörhetett be a hazai gárda.
Bábolna SE – Környe SE 2:0.

A 24 órás Ölbő-tavi horgászversenyen több száz kiló hal akadt horogra
Az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület hagyományos versenyei közé immár hosszú évek óta beépült egy szinte fanatikus,
már-már professzionális horgászok számára kiírt megmérettetés, mely 24 órás kitartást igényel két ember részvételével, akik
csapatként vehetnek részt a halak kifogásában.
Idén július 8-án este hét órától másnap este hét óráig tartott a verseny, melyen a maximális 30 csapat, tehát 60 pecás vett
részt. Minden egység 1-1 készséggel horgászhatott, a kifogott mennyiséggel is elégedettek lehettek a csapatok. Természetesen
sporthorgászatról volt szó, így minden kifogott hal
visszakerült a tóba.
A kitartást, szerencsét és a sporthorgászat bábolnai eredményeit dicséri, hogy az első helyezett
Tavaszi Attila, Lőrik Marcell páros 24 óra leforgása alatt közel 113 kg halat akasztott horogra, míg
a másodikként végzett Horváth András, Németh
Gábor együttese több, mint 91 kg-ot, a harmadik
legjobbak pedig majd 90 kg hallal dicsekedhettek.
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Játék, fejlődés és szórakozás várta
a gyermekeket a BSE nyári focitáborában

A nyári szünetben, a testnevelés órák elmaradásával sem feledkeztek meg a focikedvelő gyermekek a mozgás
szeretetéről, hiszen a Bábolnai Sport Egyesület idén is remek nyári táborral várta az örökmozgó apróságokat.

A sporttábor minden évben nagy népszerűségnek örvend, hiszen Csongrádi
Péter utánpótlásért felelős koordinátor
és edzőtársai, valamint fiatal segítőik
extra edzésprogramokkal és szabadidős
lehetőségekkel várják a labdarúgás fiatal
szerelmeseit. Ezúttal rekordszámú résztvevő, mintegy 47 kisgyermek vett részt
a július 11. és 15. között megrendezett
táborban. A reggeltől délutánig tartó
foglalkozások során szakképzett edzők,
valamint helyi fiatal labdarúgók gondoskodtak arról, hogy a kikapcsolódás mellett a gyermekek tudása is fejlődhessen.
A hét során a foci játszotta a főszerepet,
azonban a szervezők a fárasztó edzések
között megpihenve strandolással, csónakázással, és kézműves foglalkozásokkal
is szórakoztatták a táborozókat. Mindezek mellett kirándultak is, a székesfehérvári stadion bejárása és a mellette
fekvő természetvédelmi területen tett

ökotúra, valamint a
bábolnai focipályán
történt „ottalvós” sátrazás is felejthetetlen
élményként maradt
meg a csapatban.
A kisebb gyermekeket – akik közül 16an alig töltötték be a
hetedik életévüket
– a sportcsarnokban,
valamint az iskolánál található kisebb
műfüves pályán, míg
a nagyobbakat a
BSE labdarúgópályáján várták a tréningekre. „A megfelelő szakmaiság mellett
nagyon fontos dolog volt, hogy olyan
jellegű edzéseket tudjunk vezényelni
a gyermekek számára, mely egy plusz
fejlődési lehetőséget is ad nekik” – árulta el Csongrádi Péter, a BSE Labdarúgó

Szakosztályának edzője és utánpótlás
koordinátora. A táborban a focitudás fejlesztése mellett a gyermekek szocializációját is segítették. Karvaly Ottó edzőtől
a legkisebbek remek leckéket kaptak a
pályán többek közt a társakkal való helyes viselkedési mintákból. Eközben a
nagyok Csongrádi Péter mellett Németh
Gyula, valamint Zsidi Zsombor jóvoltából sajátíthattak el a focitudás mellett
olyan készségeket, melyek a gondolkodásmódjukat és a gyors reagálást segítik.
A professzionális trénerek mellett olyan
középiskolások és egyetemisták is segí-

tették a tábor létrejöttét, akik maguk is
a Bábolna SE színeiben kezdték pályafutásukat. Közülük némelyikük már NB1-es
szinten is megcsillogtathatta tehetségét, példát mutatva a szintén a Bábolnai
Sport Egyesület szárnyai alatt felnövekvő generációnak.
A méltán népszerű tábor idén is elérte
célját, a labdarúgópalánták a napközbeni hasznos időtöltésen és elegendő
mozgáson túl rengeteget fejlődtek is, így
új tudással felvértezve vághatnak majd
bele a következő szezonba. Fejlődésükről számot is adhattak az úgynevezett
„mini vb-n”, ahol a legkisebbektől kezdve
a legnagyobbakig mindenki a világbajnoki címért küzdött.
A szervezők hálásan köszönik a segítők és támogatók nagylelkűségét,
akik mindannyian örömmel járultak
hozzá a tábor létrejöttéhez.
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Jótékonysági Családi Nap a Szabadidőparkban
Tartalmas programok kicsiknek és nagyoknak egy jó cél érdekében
Nemes céllal és rengeteg porgrammal várta a családokat augusztus 27-én a Bábolnai Hölgyek Egylete.
A Szabadidőparkban megrendezett Jótékonysági Családi Napon való részvétellel a Bábolnai Százszorszép Óvodát
és Bölcsődét, valamint a Bábolnai Általános Iskolát támogathatták az érdeklődők.
Az esemény a tavalyi évhez hasonlóan idén is nagy sikert
aratott. Lőrik-Markovics Kitti, a Bábolnai Hölgyegylet elnöke
lapunknak elmondta, számos izgalmas foglalkozással és programmal várták a lurkókat és szüleiket. Nagy Alexandra játékos
reggeli bemelegítését követően Müller Anita úgynevezett
ciripelő babafoglalkozással várta a legkisebbeket, majd a tánc
vette át a főszerepet: a Tiamo Moderntánc Egyesület színvonalas produkciója szórakoztatta a nagy számban megjelent
közönséget, akik ezután a Cseperedők Néptánccsoporttal közösen is táncolhattak. A délelőttöt az Iszkiri Zenekar kicsiket
és nagyokat is megmozgató koncertje zárta. A finom ebédről az óvónénik és tanárnénik gondoskodtak: több csoportban, egy főzőverseny hangulatát
idézve rotyogtak a bográcsokban
a finomabbnál finomabb ételek.
Ebéd után az Aranykapu Bábszínház előadásában a Paprika Jancsi
és az ördögök bábjáték csalt mosolyt a lurkók arcára. A nap zárásaként tombolasorsolás következett,
melynek bevételével szintén az

óvodát és az iskolát támogatták.
A háttérben az egész nap folyamán csillámtetkóval, hennával,
hajfonással, ovis játszóparkkal,
kézműves foglalkozásokkal és
ugrálóvárral szórakoztatták az apróságokat, míg szüleiknek hideg
limonádéval, a Farkas Szikvíz jóvoltából fröccsterasszal, valamint
sütivásárral kedveskedtek. A családi nap egyik legnagyobb sikerének az óriás Exatlon akadálypálya
bizonyult, melyen ki-ki hősiesen végigküzdhette magát.
A Hölgyegylet elnökétől megtudtuk, a Jótékonysági Családi
Napon 460.000 Ft-ot sikerült közös erővel összegyűjteni, mely
ezekben a nehéz időkben hatalmas eredmény. Az összeget
testvériesen osztották el az intézmények között.
A szervezők – a Bábolnai Hölgyek Egylete tevékeny tagjai
– köszönik mindenkinek, aki adománnyal, süteménnyel, tombolatárggyal, idejével, munkájával hozzájárult a rendezvény
sikeréhez.

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI VOLTAK: Bábolna Város Önkormányzata, Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és
Sportközpont, Bábolnai Általános Iskola, Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde, Bábolnai Polgárőr Egyesület, a Bábolnai Mentőállomás dolgozói, Green Bistro Csónak és Rendezvényház, Farkas Szikvíz, Agrárkom Kft. (Farm Hús), Debreceni Tibor (Bábolna
Hús Kft.), Preki Shop, Európa Pékség, Brotnetti Pékség, Capsula Bt. (Mária Gyógyszertár), Hungary Pork Kft., Árkád ABC, Pábli Zsolt,
Müller Anita (Szivárvány Kölyökkuckó), Tiamo Moderntánc Egyesület, Cseperedők Néptánccsoport, Nagy Alexandra, Józsyné Hegedüs Viktória, Csicsatka Judit, Pongrácz Szilvia, Szabóné Krajnyák Alexandra, Skuba István és Káldi Hajnalka, Töltősi Máté, Joós
Istvánné, Varga Józsefné, Szeimann István, Babai Attiláné.
BÁBOLNAI FÓRUM BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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