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ÖÖNERÕBÕLNERÕBÕL ÉPÜLTÉPÜLT AZAZ ÚJÚJ FÕZÕKONYHAFÕZÕKONYHA
Közel két évtizedes elõkészítési folyamatot követõen átadták városunk új, ötszáz adagos

fõzõkonyháját, mely egyben diákétteremként is fontos funkciót tölt be. Az utóbbi idõszak leg-
nagyobb beruházása volt ez a fejlesztés, melynek anyagi fedezetét az önkormányzat saját for-
rásaiból biztosította a költségvetés terhére.

Az átadó ünnepséget szeptember 6-án immár az új léte-
sítmény bejáratánál tarthatta meg a város vezetése, me-
lyen a helyi vezetõkön túl Czunyiné dr. Bertalan Judit ál-
lamtitkár és Kancz Csaba kormánymegbízott is megjelen-
tek. Az eseményen dr. Horváth Klára méltatta a beruházás
tartalmi elemeit, melybõl kiderült, hogy az építészetileg is
jelentõsnek bizonyult.

– A régi konyha rendkívül rossz állapotú volt. Felújításá-
nak költsége felért egy új megépítésével, így hosszas töp-
rengés, számolgatás és elõkészítés után ez utóbbi mellett
döntött a grémium. Az új konyha kivitelezésekor 132 millió
bekerülési összeggel számolhattunk: ebbe a teljes körû
építészet, belsõépítészeti munkák, a gépészet, légtechni-
ka, térburkolás és parkosítás is belefért. Ezen túlmenõen
biztosítottunk még forrást a különbözõ közmûszolgálta-
tókhoz fizetendõ összegekre és a minden igényt kielégítõ,
modern konyhatechnológiai eszközök beszerzésére is,
melyek beszerzési kiadásaival összesen mintegy 180 mil-
lió forintos beruházáson vagyunk túl – magyarázta a pol-
gármester, aki azt is elmondta: a város a jövõben az épü-
let további fejlesztéseként napkollektoros rendszer kiépí-
tésében is gondolkodik, a mûködtetéssel kapcsolatos to-
vábbi kiadások csökkentésére.

Megfontolt lépésként spórolt az önkormányzat azzal is,
hogy a régi, – az új épületben haszontalanná váló – beren-
dezéseket kiárusította a pápai illetõségû kivitelezõ cég
közremûködõ segítségével.

A még jól hasznosítható, régi konyhai berendezéseket
pedig újakkal egészítette ki az építtetõ önkormányzat:
ilyen például a légtechnikai rendszer. Dr. Horváth Klára azt
is elmondta: a konyha légtechnikai rendszerének beüze-
melésekor a zajhatásokat is igyekeztek csökkenteni. 

A városvezetõ ígérete szerint mindent megtesz az ön-
kormányzat azért, hogy a konyha mûködése senkit se za-
varjon, sokkal inkább kihasználhatóvá válhasson az épü-
letnek szánt funkció, mely bábolnai gyerekeket és felnõt-
teket egyaránt szolgál.

Az ötszáz adagos új konyha átadó ünnepsége adott al-
kalmat arra, hogy a nemrégiben tisztséget vállaló kor-

mánymegbízott, dr. Kancz Csaba a településre látogatott,
aki elmondta: örömteli, hogy ünnepélyes eseményre: ava-
tóra érkezhetett.

– Egy ilyen méretû településen nagyon fontos, hogy
helyben fõzzenek, hiszen, aki a gyermekének, az unokájá-
nak, vagy a szomszédjának fõz, az nem pusztán az alap-
anyagot, hanem a szívét is beleteszi az ételbe. Fontos,
hogy ez az új fõzõkonyha más intézmények mûködéséhez
is hozzájárul, hiszen a bölcsõdét, az óvodát, az iskolát és
a lakosságot is egyidejûleg kiszolgálja. Véleményem sze-
rint, az új konyha építése példaértékû, kiváló minta a ki-
sebb települések számára, az új létesítmény felszereltsé-
gét látva pedig elmondható, hogy a mai kornak megfelelõ
modern elvárásoknak megfelel.

Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár a beruházás nagy
érdemeként a költséghatékonyságot szolgáló energetikai
törekvéseket emelte ki leginkább, mellyel az építés kiegé-
szült.

– Mindig nehéz mindenki számára a legkedvezõbb dön-
tést hozni. Biztosan van, aki a bábolnai beruházásokat is
más fontossági sorrendben ütemezte volna, de valameny-
nyi fejlesztésnek van olyan célcsoportja, akik számára ez
a legfontosabb. Éppen ezért kell, hogy az egész közösség
számára fontos legyen. Ez lehet akár egy új játszótér, egy
közlekedésbiztonságot célzó út- vagy járdaépítés, egy fia-
talokat kiszolgáló extrém sportpálya kivitelezése, vagy egy
új tekepálya, ami a helyi sportot támogatja…

Ami azonban számomra szembetûnõ törekvés, hogy az
elmúlt években valamennyi infrastruktúrát érintõ bábolnai
beruházáshoz kapcsolódott egy olyan energetikai célú
megfontolás, – így a fõzõkonyha esetén is – melybe bele-
kerülhettek az energiahatékonyságot fokozó, környezetkí-
mélõ elemek a modernitás okán, és amelyek költséghaté-
konyságot, olcsóbb mûködtetést eredményeznek, ezzel is
spórolva a településnek. Úgy vélem, az utóbbi idõszakban
összességében élhetõ, a komfortérzet szempontjából is
egyre inkább fejlõdõ településsé vált Bábolna – méltatta a
város eredményeit az államtitkár, aki hozzátette: az állam
és az önkormányzat közösen felelõsek a gyermekek isko-
láztatásáért, melynek az étkeztetés is része.
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Korai megjelenésünk okán rendhagyó módon lapunk-
ban a szeptember 15-én és 16-án ülésezõ városi bizott-
ságok munkájáról számolunk be. 

A civil szervezetek beszámolóival: a Bábolnai Helytörté-
neti Baráti Kör egész éves munkájáról szóló tájékoztatójával
vette kezdetét a Szociális és Oktatási Bizottság ülése,
majd a Bábolnai Íjászok Egyesületének beszámolója került
terítékre. Nagyon részletes beszámolót készített a Borbará-
tok Egyesülete, a Cseperedõk Közhasznú Néptánc Egye-
sület, a Mérföldkõ Turisztikai Csoport, valamint az Ölbõ-tavi
Aranyhal Horgászegyesület is. 

A további napirendi pontban a Bábolnai Alapszolgáltatá-
si Központ dokumentumainak módosításaival, szakmai
programjával foglalkoztak.

A folytatásban a tárgyaló bizottság munkájáról készült
beszámoló is terítékre került, majd tanulmányi segélyek
kérdését vitatták meg, mely támogató szolgáltatásokról a
gyakorlatban korábban is a rászorultság alapján döntöttek.
A segélyek ügyében a jövõben is a januárban életbe lépett
új jogi változtatások tükrében jár el az önkormányzat.

A szociálisan rászorult helyzetben lévõ, felsõoktatásban
résztvevõ hallgatók támogatását célzó Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázathoz való csatlakozást a bizottság támo-
gatta, javaslata alapján kerül képviselõ-testület elé a hallga-
tói támogatói forma megvitatása. 

Negyedik napirendi pontban az önkormányzat átlátható-
ságának, elszámoltathatóságának, és a nyilvánosság bizto-
sításának kérdéskörével foglalkoztak, mely téma egy inter-
netes-statisztikai felmérés kapcsán látott napvilágot. Bábol-
na az ország településeit összehasonlító felmérésben elõ-
kelõ értékelést kapott. A témát csupán azzal egészítették ki,
hogy javasolták a helyi honlap további fejlesztését a lakos-
ság informáltságának növelésére, valamint felvetették az
elektronikus, digitális ügymenet bevezetésének lehetõsé-
gét – ahol ez lehetséges – a papíralapú ügyvezetésekkel
szemben.

A bizottság tudomásul vette a beruházások kapcsán ösz-
szeállított tájékoztatókat, köztük a város energia-megtakarí-
tásáról, az ötszáz adagos fõzõkonyha, a régi temetõ bejá-
ratát szépítõ, Ácsi úti fejlesztés, valamint a tekepálya pénz-
ügyi beszámolójáról szóló összegzéseket, támogatva a
többletkiadások fedezetére vonatkozó további önkormány-
zati lépéseket.  

Az általános iskola általános nyári karbantartási munkála-
tai is szóba kerültek, mely feladatok (a beázás megszünte-
tése, informatikai terem villamossági problémáinak javítása,
lámpatestek cseréje 2 tanteremben) az iskolavezetés javas-
latára biztonsági intézkedéssel: egy kamerarendszer be-
üzemeltetésével egészült ki. Ennek eredményeképpen az
intézmény auláját és kerékpártárolóját is figyelemmel tudják
tartani, egyrészt a lopások, másrészt a rongálások elkerülé-
se, visszaszorítása és ellenõrizhetõsége érdekében. A biz-
tonsági intézkedést a szülõk báljának bevételébõl valósít-
hatta meg az iskola.

A Bizottság támogatta a buszvégállomás további fejlesz-
tését, a régi konyha elbontását, annak helyén pedig a par-
kosítást, a zöld növényzet kialakítását is az egységesebb
városkép érdekében.   

Elfogadták a korábban megrendelt légifotózásról szóló
beszámolót is.

A város távlati céljai közt már nem elõször kerül elõ a für-
dõ és szabadidõparki fejlesztés, mely nagyvolumenû beru-

házási elképzeléshez eddig több befektetõi ajánlat érkezett,
azonban egyik sem fordult a megvalósulás stádiumába. A
bizottságban elhangzott annak lehetõsége is, mi szerint
több hektáros szabad terület áll rendelkezésre a sportcsar-
nok környékén, ahol elsõ ütemben tanuszodát, majd to-
vábbfejlesztve strandfürdõt is megvalósíthat a település. A
szabadidõpark létesítését szolgáló elképzelést a bizottság
is támogatja, így a tervezés beindításához szükséges elõze-
tes geodéziai felmérésekhez, geológiai  fúrásokhoz is hoz-
zájárult.

A folytatásban a megüresedett háziorvosi praxis helyette-
sítési tájékoztatója ügyében tárgyaltak, majd a Százszor-
szép Óvoda csoportlétszámának bõvítését engedélyezték. 

A következõkben az M1 autópálya lehajtó melletti tor-
nyon lévõ Bábolna felirat világításával, korábbi funkciójának
visszaállításával foglalkoztak, majd zárt ülésen segélykérel-
mekrõl döntöttek.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szeptem-
ber 16-án ült tárgyalóasztalhoz a képviselõi döntések elõké-
szítése okán. 

A döntéshozók 27 napirendi pontot tárgyaltak. Munkáju-
kat elsõként a Komáromi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság,
majd az Ács Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság, vala-
mint a Bábolnai Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2013. évi tevé-
kenységérõl szóló beszámolójával kezdték, e tájékoztató-
kat a képviselõ-testület elfogadására ajánlották.

A pénzügyi bizottság tagjai is foglalkoztak a helyi civil
szervezetek éves munkáját értékelõ beszámolókkal.

Ugyancsak tárgyaltak azon ügyekrõl, melyek már a Szo-
ciális és Oktatási Bizottság ülésének részletezésekor is kö-
zöltünk: így az önkormányzat átláthatóságát szolgáló inter-
netes felméréssel, a légifotózás mûveletével, a városi beru-
házások pénzügyi elszámolásaival.

Különálló témaként foglalkoztak és utasítottak el egy la-
kossági kártérítési igényt. Az ügyrõl tudható, hogy egy gyõ-
ri lakos gépjármûjének felújítási költségeinek megtérítése
iránti kérelmével fordult az önkormányzathoz azzal az in-
doklással, hogy az egyik nyári esõzés alkalmával gépjár-
mûvével az Erzsébet utcában vízbe hajtott, mely motortér-
be kerülve meghibásodást okozott. A javítási kárigényt el-
utasították, hivatkozva az idõjárási viszonyoknak megfelelõ
közlekedési morál betartására, mellyel véleményük szerint
a meghibásodás elkerülhetõ lett volna.

A folytatásban a BSE egymillió forintos támogatási kérel-
mét fogadták el, majd a Közcélú Zöldterületeinek Fejleszté-
si Koncepciójának immár végleges formáját. 

Foglalkoztak a Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna
Kft. kérelmével, melyben a központ és a gyógyszertár kö-
zös fûtésrendszerének szétválasztásához kértek hozzájáru-
lást, majd a háziorvosi praxis helyettesítését tárgyalták. 

A Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképzõ Iskola kérel-
mét is jóváhagyták a városi sportcsarnok használatbavéte-
lével kapcsolatban. A pénzügyi bizottság is támogatta az
autópálya melletti BÁBOLNA torony világításával kapcsola-
tos felvetést, felhatalmazva a hivatalt, hogy a tulajdonviszo-
nyokat és a világítás mûködtetéséhez szükséges feltételek
rendezését továbbtárgyalja

A választási ciklus utolsó bizottsági ülésein mindkét
bizottsági elnök: Veresné Szkocsek Mária és Lukáts Pé-
ter is értékelte a múltbéli intézkedéseket és a ciklus zá-
rásaként megköszönte a bizottsági tagok munkáját. 

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ



A bábolnai grémium már januárban
döntött és biztosított forrást arra, hogy
a város apraja-nagyja majd a várva
várt szeptemberi hétvégén megtalál-
hassa a kedvére való szórakozási le-
hetõséget. A városi, látványos beruhá-
zások mellett ugyanis a helyi közösség
összetartozását és a kikapcsolódást is
kell, hogy szolgálják az önkormányzati
források, és ezzel a döntéshozók is
egyetértenek minden esztendõben,
amikor a fesztivállal járó költségeket a
városi büdzsébe építik.

Némi bizonytalankodás után végül a
szeptember 12-ei esõzés sem írta át a
forgatókönyvet: a délutáni órákban he-
lyi mûvészeti alkotók mûveinek must-

rájával kezdetét vette a városi ünnep
az iskola mûvészeti termében. A Bá-
bolnai Tárlat elmaradhatatlan megnyi-
tóját sokan megtisztelték, és a mûfaji
sokszínûség okán mindenki találhatott
neki tetszõ alkotást.

A szokásos helyszínen, a városköz-
pontban felállított rendezvénysátorban
dr. Horváth Klára polgármester hivata-
losan is megnyitotta a fesztivált, majd
a színpadot elsõként az Idõsek Klubjá-
nak Vadvirág együttese vette birtokba.
A szépkorúak már nyár kezdete óta ké-
szültek erre a fellépésre, akárcsak a
város kiemelt programjainak állandó,
helyi szereplõi: a Cseperedõk
Néptáncegyüttes a Rojtos együttes kí-
séretében.
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A Bábolnai Kukorica Fesztivál várva várt tradíció

Szeptember 12-én és 13-án is állt a bál Bábolnán, ahol immár tizenhatodszorra köszönt visz-
sza a település mezõgazdasági jellegérõl árulkodó esemény, a Kukorica Fesztivál. Noha, a két-
napos rendezvény már legfõképpen csak elnevezésében õrzi az õszi betakarítás és a termény-
hez fûzhetõ hagyományokat, az ünnep tradíciója azonban szinte magától értetõdõ Bábolnán.



A helyi arcokat ismert elõadók vál-
tották fel a színpadon: a bábolnaiaknál
nem kisebb sikerrel mûsorozott Szabó
Ádám harmonikamûvész, majd az
Apostol együttes élõben koncertezett.
A péntek este koronája és egyben
záróprogramja a tûzijáték volt, mely
idén is nagy sikert aratott. 

Kiváló hangulat és a fesztiválhoz
megfelelõ idõjárás uralkodott másnap
is, amikor a Bábolnai Mûvészeti Iskola
táncos növendékei: a Tiamos lányok
szórakoztattak a színpadon. A késõ
délutánban hamisítatlan fesztiválzenét
szolgáltatott az ácsi és bábolnai zené-
szekbõl álló Ritmus Koncert Fúvósze-
nekar, majd Nótár Mary gitáros kísérõ-
jével állt színpadra. Ekkorra már több
százan hangolódtak rá a mulatósra. Az
elõadó hírére a környékbeli települé-
sekrõl is érkeztek Bábolnára, így a sá-

tor ekkorra már zsúfolásig telt.
A folytatásban a gyõri Marina tánc-

stúdió növendékei adtak mûsort, pro-
dukciójuk szünetében tombolát sorsol-
tak. A rendezvényt ugyanis az önkor-
mányzati  forráson  túl  évrõl  évre  a
helyi gazdasági társaságok, kisvállal-
kozások is támogatják, ezért lehetett

olyan gazdag a nye-
reménykínálat. Akit
pedig elkerült a sze-
rencse, az sem bán-
kódott, hiszen az es-
tében az Elektron
Band és MC. Hawer
és Tekknõ formáció
szórakoztatott kiful-
ladásig.

A kétnapos ünne-
pen közkedvelt
programként zaka-

tolt át a településen a városnézõ Zsu-
zsi vonat, volt borkóstolás a Borbará-
tokkal, íjászat a Bibe tagjaival, a BMX
pályára felvonultak a RC modellezõk,
izgalmakat és egyben igen sáros él-
ményeket tartogatott a karate-bemuta-
tó, és a diósdi hagyományõrzõk jóvol-
tából két alkalommal is láthatott törté-
nelmi bajvívó bemutatót a közönség.

A gyerekekre gondolva akadt mind-
két napon kézmûveskedési lehetõség
és játszópark, valamint a rendezvény
nevéhez hûen kukoricás gasztronómia
is a helyi étteremben.

A város vezetése és a szervezõk ne-
vében dr. Horváth Klára polgármester
elõrevetítette: jövõre is lesz Kukorica
Fesztivál annak érdekében, hogy a
környékbeliek valamint a helyi lakos-
ság körébõl a fesztiválra kilátogatók,
szomszédok, barátok és ismerõsök ta-
lálkozhassanak, jót beszélgethesse-
nek egymással és a közös szórakozás
élményével gazdagodva várhassák a
következõ kukoricás alkalmat.
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BIERBAUER IMRE
– Minden sikeres beruházás örömteli számomra, peda-

gógusként azonban a fõzõkonyhai törekvést emelném ki
leginkább, miután ezt saját erõbõl érte el a város. Az új ét-
kezde és fõzõkonyha létrehozása egyébként is régen idõ-
szerû volt, hiszen már az 1980-as évek végén felmerült a fej-
lesztés igénye. 

A legkisebb település is igyekszik a külsõ formájára adni,
áldozni. Ezt a célt szolgálta az Ácsi úti fejlesztés is. Egyálta-
lán nem mindegy, hogy az idelátogatók milyen környezet-
ben fedezik fel Bábolna adottságait, és rendkívül fontos a
helyiek közérzete is. A látványberuházásokat sem tekintem
kidobott pénznek. Huszonnégy év távlatából úgy érzem, fe-
lelõsen döntöttünk. Képviselõségem alatt mindig igyekez-
tünk elsõsorban hasznos beruházásokat véghez vinni, de
ha az együtt járt a település szépítésével, akkor azt sem kell
szégyellnünk. Amennyiben a hiányosságainkat tárjuk fel a
leltárban, akkor régi álmomat, egy teniszpálya létesítését

emelném ki. A város megoldatlan feladata a jövõre nézve a
vízelvezetés problémáinak kiküszöbölése, vagy az elterve-
zett kerékpárút megvalósítása, melynek elmaradása csaló-
dás számomra. A bábolnai önkormányzat próbált a munka-
helyteremtésben is lépéseket tenni, a konyha létesítése
kapcsán is elmondható, hogy a városvezetés nem egy kül-
sõs cégre bízta az étkeztetéssel járó feladatokat, hanem ez-
zel szemben megtartotta azt feladatai közt, helyi alkalma-
zottakkal. Bábolnán a munkanélküliségi ráta igen alacsony,
melyhez az önkormányzat is hozzájárul azzal, hogy segíti a
helyi cégeket, gazdasági társaságokat. Ezt a jövõben is
folytatni kell. A lakosságból érkezett javaslatok és észrevé-
telek, esetleges igények kapcsán elmondhatom, hogy nap,
mint nap, még egy egyszerû bevásárlás során is számos el-
várással találkozik egy képviselõ. A lakosok megszólítanak,
felvetnek, kérnek. A felém érkezett kívánságokat én is igye-
keztem figyelembe venni, és céltudatosan dolgozni megva-
lósításukért. 

MÉRLEGEN A VÁROSI BERUHÁZÁSOK
a leköszönõ képviselõk szemével

JAKUSNÉ UDVARDY HEDVIG
– Én elsõsorban lakóként tudok nyilatkozni a városi beru-

házásokról, hiszen képviselõként az elõkészítési folyama-
tokban még nem vettem részt. Bábolnai lakosként azonban
úgy gondolom, hogy minden megvalósult beruházásnak
megvan a funkciója. Örömteli számomra, hogy az önkor-
mányzat nagy hangsúlyt fektetett az eddigiekben is a gye-
rekekre és az idõsebb korúakra, hogy számukra minél szín-
vonalasabb és korszerûbb körülményeket biztosítson. Szá-
momra talán legkedvesebb és leghasznosabbnak vélt be-
ruházás a fõzõkonyha megvalósítása, hiszen napjainkban a
településeknek és az országnak is fontos témája a közét-
keztetés, mert nagyon sok gyermek étkezik óvodában és
iskolában. Ha mindez ilyen beruházásokkal még egészsé-
gesebbé tehetõ, akkor azt gondolom, hogy az elõremutató
törekvés. De hasonlóan vélekedem az energia-megtakarí-
tást hozó, városra szóló energetikai fejlesztésrõl, melynek
eredményét legfõképpen az intézmények érzik. Ez egy kö-
zös célt szolgáló, hosszú távú, értelmes döntés volt. Én va-

lamennyi megvalósított beruházásban és fejlesztésben
megláttam azt a pozitív tartalmat, amiért az elkészült. Még
akkor is, ha az egy kisebb közösségért tett törekvés volt,
mint például a fiatalok igényeit szolgáló BMX-pálya kivitele-
zés. A beruházások értéke ugyanis a tartalmukban rejlik. 

A látványberuházások kapcsán úgy vélekedem, hogy
azok sem „csupán” az esztétikai fejlõdést szolgálják.
Amennyiben, például egy vállalkozás régi épületét újítja fel,
akkor is látványberuházásról beszélünk. Érdemes azonban
végiggondolni, hogy annak hátterében is tartalom áll, hi-
szen a benne dolgozók munkakörülményeit teheti komfor-
tosabbá, mely ugyancsak fontos tényezõ. A jövõt érintõ kér-
désre, – hogy mire van szüksége még városunknak – azon-
ban nem foglalnék még állást. Ittélõként, vállalkozóként,
bábolnai családanyaként én elégedett vagyok. A fejlõdés
útja ugyan elõre mutat, számos fejlesztési irány, lehetõség
áll az új képviselõi grémium elõtt. Azt gondolom, a lakosság
ehhez kellõ ötlettel rendelkezik.

LUKÁTS PÉTER
– Úgy érzem, minden beruházási döntésünk fontos volt,

mert az egyes beruházások mindig megoldást jelentettek.
A város számára minden fejlesztés fontos mérföldkõ volt, és
a fejlõdést szolgálva a jövõben is fontos lesz. Úgy érzem,
nem látszatberuházásokat hajtottunk végre. Már a kifeje-
zéssel sem értek egyet. A beruházásaink nem látszatberu-
házások voltak, viszont azt szolgálták, hogy a városkép
szépnek látszódjon, hiszen ez a cél, ha a turisztikára gon-
dolunk, hiszen csak így tudunk érdeklõdõket csalogatni Bá-
bolnára. Úgy vélem, a város érdekében tett lépések, végre-
hajtott beruházások összefüggtek a település anyagi lehe-
tõségeivel. Ezek nem erõn felüli kísérletezések voltak, ha-
nem józan gazdasági alapokon nyugvó, a pénzünkkel biz-
tosan gazdálkodó döntéssor eredményei, melyek a lakos-
ság érdekeit szolgálták. Ezek megfontolt beruházások vol-
tak, így hiányérzetem nincs. Én az egyéni sikereim közül
csak azt említeném meg, hogy bizottsági elnökként is sike-

rült vitás kérdésekben konszenzusra jutva megoldásokat
találni. Érdekes momentum, hogy az élõ televíziós közvetí-
tések alkalmával a lakosság csupán a képviselõ-testületi
üléseket figyeli, pedig a folyamatok elõkészítése a bizottsá-
gi üléseken történik, itt vannak a viták és itt születnek meg-
oldások is, erre mégsem oly mértékben kíváncsiak az itt
élõk. Sokan hibaként rótták fel számomra, hogy nem nép-
szerûsítem kellõen a személyemet. Ez egyéni adottság. Bi-
zottsági elnökként, képviselõként végzett munkám – úgy
vélem – bõven elegendõ ahhoz, hogy mûködõképes le-
gyen arra, amire vállalkoztam. Egyéni sikerekre nem hajtot-
tam. Arra tettem esküt, hogy a település érdekében végzem
munkámat. Akik engem megkerestek, azok véleménye, ké-
rése, javaslata mindig célba ért, de nem biztos, hogy úgy,
ahogy az egyén képzelte. Nem lehet ugyanis mindig csak
egyéni érdekeket szem elõtt tartani, mert számomra elsõd-
legesek a város ügyei, ezek voltak minden esetben mun-
kám során elõtérben.



BÁBOLNAI FÓRUM 2014. október

www.btv.hu 7

POPOVICS GYÖRGY
– A mögöttünk hagyott idõszak nagyon sikeres volt Bá-

bolnán. Jó együttmûködés alakult ki az állammal, ennek
eredményeképpen vállalta át – ahogy számos településen
is – a város adósságát, melybõl további forrásaink származ-
tak különbözõ építkezésekhez. Jó együttmûködés alakult ki
a megyével, és összetartás volt a helyi grémiumban, ahol
közös akarattal fordítottuk a forrásokat olyan beruházások-
ra, melyeknek a lehetõ legtöbben örülnek. Akadnak olyan
hangok, amelyek arra irányulnak, hogy lehetne másra is ál-
dozni. Én is azt gondolom, hogy van még tennivaló. 

A fejlesztésekkel Bábolna lakosainak sokszínû igényét
igyekeztünk kiszolgálni, hiszen az infrastruktúra, a kultúra,
a mûvelõdés, a sport és a közlekedés területén hasonló-
képpen valamennyi szegmens megjelent a beruházások
sorában. Számomra kiemelt törekvés volt a Mészáros úti
fejlesztés, mellyel egy évtizedes álmom vált valóra.

Mi, képviselõk Bábolna szépítéséért dolgoztunk, hogy
büszkék lehessünk akkor, amikor az idelátogatók dicsérik
városunkat, és mi magunk is jobban érezzük magunkat

szép küllemû településünkön. Úgy érzem, Bábolna felelõ-
sen döntött ügyei során, és nem költekezett túl a beruházá-
saiban. Bábolna egy olyan település, ahol nagyon komoly
adófizetõ cégek vannak. Az állami bevételek mellett jelentõ-
sek az adófizetõ vállalkozások befizetései, adóforintjaik
ugyancsak a lehetõségeinket növelik. Nekünk arra kell töre-
kednünk, hogy egyre több ilyen segítõ szándékú, felelõs,
munkaadó társaság mûködhessen városunkban, a meglé-
võk prosperáljanak, másrészt pedig továbbiakkal bõvüljünk
a fejlõdésünk érdekében. A helyi vállalkozások társadalmi
szerepvállalása, szponzori tevékenysége ott volt a sport-
ban, a labdarúgás mûködtetésében is az általam szervezett
BSE 100 Klubon keresztül. Ettõl válik közösséggé a közös-
ség. A megyei közgyûlés elnökeként Bábolnát a megye
gyöngyszemének tartom. Már több mint negyed évszázada
lakom itt, és nagyon kevés olyan települést tudnék felsorol-
ni, ebben a nagyságrendben, ami ennyit fejlõdött az utóbbi
idõszakban. Örömteli, hogy hozzá tudtunk nyúlni az elavu-
lás szélén álló épületekhez úgy, hogy a múltat tovább épít-
ve tudtunk fejlõdni.

VERESNÉ SZKOCSEK MÁRIA
– Minden beruházást hosszas elõkészítés elõz meg, így

joggal mondható, hogy megvalósításuk egy képviselõ szá-
mára külön öröm. Tudni kell, hogy az ünnepélyes átadókat
részünkrõl bizottsági ülések és képviselõ-testületi döntések
hosszas sora elõzi meg, az egyes ünnepélyes átadókon
már a megálmodott fejlesztések munkafolyamatainak gyü-
mölcsét láthatjuk. Azt gondolom, a települések helyi képvi-
selõ-testületei mindenhol azért dolgoznak, hogy azt a tele-
pülést próbálják szépíteni, fejleszteni, jobbá tenni, ahol õk
élnek. A négy év munkája nem volt hiábavaló! Nagyon so-
kat találkozom a helyiekkel, nemcsak mint képviselõ, ha-
nem mint pedagógus. Esetemben az emberek nem választ-
ják szét a tanárt a testületi munkámtól. Természetesen, na-
gyon sok kérés, panasz és öröm is eljut a lakosoktól hoz-
zám, amelyekre mindig igyekszünk megnyugtató választ
adni. A képviselõ-testület munkáját azonban legfõképpen
nem a kérések és ötletek, hanem a költségvetés határozza

meg. A beruházások anyagi vonzatához nagy segítséget je-
lentenek a forrást adó pályázatok, melyekkel a továbbiak-
ban is élnünk kell. Sok esetben ki kellett várnunk a pályáza-
ti lehetõségeket ahhoz, hogy egy-egy tervünket a megvaló-
sításig vigyük. Nemcsak nekünk itt helyben kellett együtt-
mûködnünk, de jó viszonyt és kapcsolatokat kellett építe-
nünk a megyével és az országos szervezetekkel, intézmé-
nyekkel is. Ez is hozzátartozik a sikerekhez. Négy éves kép-
viselõi munkámra gondolva magam is mérleget készítek.
Minden esetben, amikor képviselõnek indultam egy dolgot
tudtam ajánlani: ez pedig a munkám. Ezt az ígéretet – úgy
érzem – tudtam teljesíteni. Az ez évi beruházások sorában
a szívem csücske az új fõzõkonyha, hiszen erre már na-
gyon régóta szükség, igény mutatkozott, mind küllemét,
mind technológiáját tekintve. Ezzel a beruházással a lakos-
ság sokat nyert. Reméljük hogy a helyiek nemcsak a kül-
lemmel, hanem az itt készült ételekkel is elégedettek lesz-
nek. 

ZÁBRÁDI JÁNOS
– Jómagam elsõsorban a konyhai beruházást tartom leg-

nagyobb sikerünknek. Gyermekeim is Bábolnára jártak is-
kolába, ezért én jól emlékszem az átadót megelõzõ, évtize-
dekkel korábbi állapotokra. Az ez évre tartogatott munkák
közül is éppen ez volt a legégetõbb fejlesztés, hiszen ez az
intézmény ellátja a bölcsõdét, az óvodát, az idõsek klubját,
valamint a közétkeztetést igénylõ lakosságot. Támogatója
voltam azonban valamennyi idei beruházásnak, így az Ácsi
úti járda és útfejlesztésnek is, miután ez a törekvés a tele-
pülés csinosítását szolgálta. Ez utóbbi beruházás, az Ácsi
úti kivitelezés kapcsán megemlíteném, hogy akad még fel-
adat, mint például a buszvégállomás térburkolatának meg-
újítása és ugyanitt a gyalogos átkelõhely megvalósítása a
biztonságos közlekedés érdekében. Véleményem szerint a
jövõben nagyobb hangsúlyt kell fektetni – már a következõ
grémiumnak – az ipari park bõvítésére, az ipari parki beru-

házások vonzása érdekében. Elsõsorban a közlekedési le-
hetõségeket kellene fejleszteni a jobb megközelíthetõség
érdekében. Ide értem például a Tárkányi úti fejlesztési el-
képzelést.  

Én a beruházásokat mindig mûszaki szemmel néztem,
olykor azokat kritikusabb hozzáállással fogadtam. Elsõsor-
ban a mûszaki tartalmakra összpontosítottam, hogy vala-
mennyi beruházás a rendelkezésre álló tervek szerint, meg-
felelõ mûszaki háttérrel és minõségben valósulhasson meg
valamennyiünk örömére. Visszatérve a konyhai-étkezdei
fejlesztésre: ez a korszerûsítés elsõsorban a bábolnai csa-
ládosokat segíti, szolgálja. A gyermeket nevelõ és az idõ-
sebb korosztály nagy skálája érintett volt ebben. 

Az általam preferált útfejlesztések kapcsán pedig azt ten-
ném hozzá, hogy az Ácsi úti átfogó kivitelezés is azt szolgál-
ta, hogy megteremtse a városias légkört Bábolnán, mely
egy testület legfontosabb feladata.

A bábolnai képviselõ-testület megszokott  formájában szeptember 25-én ülésezett utoljára. Az október 12-ei
önkormányzati választásokkal új ciklus indul Bábolna életében. Az elmúlt négy esztendõ képviselõi munkája
azonban felhatalmazás arra, hogy a döntéshozók egyfajta visszatekintést, eszmei leltárt készítsenek a város
fejlõdését szolgáló beruházások tükrében. Cikkünkben ennek okán adtunk megjelenési lehetõséget a városi
grémium tagjainak, megköszönve az elmúlt ciklusban végzett tevékenységüket. 
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Czerván György agrárgazdaságért felelõs államtitkár
nyitotta meg a szeptember 10-én kezdõdött 29. Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapokat. 

A szakmai kiállítás alkalmával négy napon át több
mint 180 kiállító 26 ezer négyzetméteren mutatta be leg-
újabb termékeit és szolgáltatásait. A rendezvény az
esõs idõjárás ellenére is kiemelkedõ látogatószámot
produkált.

A nagyszabású esemény házigazdája a Bábolna Nemze-
ti Ménesbirtok volt, ennek okán Bérci Balázs ügyvezetõ
igazgatót kérdeztük,  aki  a  225  éves  állami  ménes  jövõ-
képét pozitívan értékelte.

– Nagyon fontosnak tartjuk ennek az országosan elismert
rendezvénynek a folytatását és tradícióit, mint ahogy a 225
éves lótenyésztést, amit a Ménesbirtok folytat. Az is fontos
számunkra, hogy 145 éve, 1869. január elsejével került a

Ménesbirtok a földmûvelési misztériumhoz. Azt gondolom,
hogy ez az évforduló, ez a tekintélyes szám is azt mutatja,
hogy az államnak mindig fontos volt, hogy a Shagya arab
õshonos fajtát fenntartsa és biztosítsa jövõnk számára –
magyarázta Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató.

Az államtitkár köszöntõjében a magyar gazdaság ered-
ményességét a számok tükrében jellemezte, valamint be-
szélt a mezõgazdasági gépkereskedelem alakulásáról,
mely meghatározza a termelés mûszaki színvonalát, haté-
konyságát.

– A mezõgazdaság jelentõs mértékben járul hozzá a
GDP-hez, a biztonságos, egészséges élelmiszertermelés
alapja, kiemelkedõ szerepet tölt be a foglalkoztatásban,  a
vidéki táj sokszínûségének fenntartásában, és a környezet
jó állapotának megõrzésében... A lótenyésztés hagyomá-
nyai és a lovaskultúra mellett a bábolnai kiállítás középpont-
jában a korszerû gépek, vetõmagok, mûtrágyák, növényvé-
dõ szerek gazdag kínálata áll. A szántóföldi gépbemutató
alkalmával mûködés közben is megnézhetik az érdeklõdõk
a munka és erõgépeket, a gépcsaládok újdonságait - nép-
szerûsítette a bábolnai eseményt az államtitkár. 

A megnyitó ünnepségen a bábolnai lótenyésztés törté-
nelmi munkája, a Kincsem Lovasprogram mentén felújítan-
dó lovas ágazat kérdései is helyet kaptak, melyben a gaz-
danapoknak otthont adó, és egyben kiállítóként is szereplõ
házigazda Nemzeti Ménesbirtoknak kiemelkedõ feladat
jutott.

Az eseményen kiosztották a szakmai kiállítás elisme-
réseit: Nagydíjasok: Agrotech Kft.; Axial Kft.; Optigép Kft.;
Kverneland Kft. Különdíjasok: Tegavill Kft.; Holland Alma
Kft.; az Axial Kft. és a CHH Kft.

Telephelyének fejlesztésére nyert forrást a helyben mûkö-
dõ és tevékenységével, valamint támogató szerepvállalásá-
val is a város értékeit gazdagító T-Kopiker Kft., mely szep-
tember 5-én tartott záróünnepségén mutatta be fejlesztési
eredményeit. A társaság beruházását a Darányi Ignác Terv
keretében, a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési
Egyesület támogatásával valósította meg.

Koppendorfer Tamás ügyvezetõ igazgató elmondta: a fu-
varozással foglalkozó cégük a nyolcvanas évek végén csa-
ládi vállalkozásban kezdte meg mûködését, majd a keres-
kedelemben és a raktározásban is jártasságot szerezve fo-
lyamatosan bõvítették, újították profiljukat. 

A nemrégiben megújult telephely fejlesztését azért szor-
galmazta a bábolnai társaság, mert megnövekedett igény
mutatkozott a raktározásra. 

– 2007-ben egy romos – banki felszámolás alatt álló -
épületet vettünk meg, az elsõ hónapok a telep tisztításával
teltek. Majd egyrészt önerõbõl és hitelbõl, valamint a szlo-
vákiai cégünk tõkéjébõl kezdtük meg az építkezést. A
hétéves folyamatra az elnyert pályázati összeg tette fel a ko-
ronát, melybõl megoldottuk a tetõhéjazat cseréjét, szigete-
lést és a nyílászárók cseréjét – magyarázta az ügyvezetõ. A
város ebbõl a fejlõdésbõl a foglalkoztatottság miatt profitál.
A cég  lokálpatrióta szemléletét mutatja, hogy igyekeznek
helyieket, környékbelieket alkalmazni. Jelenleg több mint
hatvan alkalmazott találja meg megélhetési forrásait a cég-
csoportnál, ebbõl a létszámból mintegy negyven fõ bábol-
nai, a maradék létszámban felvidéki alkalmazottaik segítik a

családias jellegû céget. (2007-ben a telephely megvásárlá-
sakor még csupán tíz fõvel dolgoztak együtt.)

A hazai piacon túl Szlovákiában és Romániában is jelen
vannak. A vállalkozás 2007-tõl erõsödésen ment keresztül,
tavaly egymilliárd feletti árbevételre tettek szert. Vannak
azonban még terveik, romos épületeik, melyek felújítását is
célul tûzték ki.

Õrzött, kamerákkal felszerelt bábolnai telephelyüket más
cégek is igénybe veszik bérleményként jármûveik tárolásá-
ra.

Az üzleti szférán túl a társaság az önkormányzattal is
együttmûködik, igyekeznek társadalmi szerepvállalással tá-
mogatni a helyi sport- és kulturális életet.

GAZDANAPOK: MEZÕGAZDASÁG SZAKMAI SZEMMEL

A CSALÁDIAS CÉGVEZETÉSBEN HISZNEK
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P Á L Y Á Z A T
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép, valamint felsõfokú intézményben
tanulók részére.

Pályázati feltételek:
– Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
– Állandó bábolnai lakos.
– Szociális rászorultság.
– Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi

átlag.
– Nappali rendszerû fõiskolai/egyetemi képzésben

résztvevõ, elsõ diplomájukat szerzõ hallgatók esetén
legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
• Iskolalátogatási igazolás
• Bizonyítvány/leckekönyv másolata
• Valamennyi egy háztartásban élõ személy hivatalos

jövedelemigazolása

A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:

2014. október 30. (csütörtök)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2014. novemberi ülésén bírálja el.

BÁBOLNAI
ARANY DIPLOMÁSOK

Augusztus 29-én, a Szent István Egyetem Állatorvos-
tudományi Kar tanévnyitó ünnepségén három bábolnai
állatorvos vehette át 50 éves munkájuk után járó Arany
Diploma kitüntetést.

Õk hárman együtt végezték el az egyetemet, együtt,
egy idõben lettek állatorvosok Bábolnán.

Szakmai pályafutásuk, eredményeik és pozícióik ter-
mészetesen eltért egymástól, de az indulásuk közös
volt. Miként kötõdésük Bábolnához és aktív, munkás éle-
tük is azonos pályarajzot mutat.

Dolgoztak Bábolnán, családot alapítottak, betöltöttek
a világhírûvé fejlõdõ nagyvállalatnál különbözõ szintû ve-
zetõi pozíciókat. Nyelveket tanultak, speciális szakterüle-
tek fejlesztésére és mûködtetésére kaptak megbízást.
Ketten vezérigazgató-helyettesi poszton is helytálltak
dr. Burgert Róbert mellett, majd késõbb - különbözõ idõ-
ben - õk is vezérigazgatóként vezették a mezõgazdasá-
gi nagyüzemet. A fõállatorvosi beosztásban töltött idõ
is felért a vezérigazgató-helyettességgel, hiszen az állat-
tenyésztésrõl is híressé vált gazdaság élelmiszerterme-
léséért a magas színvonalú állategészségügy dolgozói
voltak felelõsek. Egyikõjük miniszter-helyettesként Ma-
gyarország mezõgazdaságáért felelõs beosztásban is
segíthette a fejlõdést.

Egyetemi diplomájuk azonos, személyiségük, életút-
juk azonban különbözõ. 

Egy dologban viszont a végzettségükön, hivatásukon
túl is egyeztek: mindhárman Bábolnáért dolgoztak,
bábolnainak vallották és vallják magukat ma is, noha
már nem városunkban élnek.

Dr. Nagy Gábor, dr. Papócsi László és dr. Szurop
István vette át július végén az Arany Diploma Kitünte-
tést Budapesten. 

Jó egészséget kívánunk a bábolnaiak nevében a ki-
tüntetetteknek!

Lukáts Péter

EBOLTÁS FELELÕSEN
Szeptember 15-én megkezdõdött a bábolnai és a kör-

nyékbeli ebek szokásos évi vakcinázása. Bábolnán két na-
pon, Banán és a környezõ pusztákon egy-egy napon tartot-
ták az úgynevezett összevezetett eboltást. 

Az ebek veszettség elleni oltása és a féreghajtó tabletta
beadása  kötelezõ, minden gazdának saját felelõssége.  Dr.
Mátray Árpád hatósági állatorvos elmondta, hogy az álla-
torvosi rendelõnél tartott  eboltásra egyre kevesebben jön-
nek el, mert sokan inkább az Unióban egyre jobban elter-
jedt módszert választják, miszerint az ebet év közben, az ál-
latorvosi rendelõben, nyugodt körülmények között oltatják
be.

A veszettség elleni oltás évenkénti megújítása nagyon
fontos, mert a veszettség az embernél akár halálos kimene-
telû is lehet, ha nem kap idõben megfelelõ segítséget. Ve-
szett állatokkal az erdõkben is, fõleg az országhatár mentén
találkozhatunk. A vadon élõ állatok a betegség hatására el-
veszítik a félelemérzetüket , és bemerészkednek a falvakba,
városokba, ott tovább terjesztve a betegséget.

Magyarországon a vadállatokat repülõrõl leszórt, szájon
át ható vakcinákkal teszik immunissá a veszettség ellen.

Az oltást csakis az azonosításra szolgáló mikrochippel
rendelkezõ állatok kaphatják meg. Ha az eb nincs bechip-
peltetve, akkor az állatorvos felhívja a gazda figyelmét erre,
és helyben elvégzi a mûtétet.

A doktor úr szerint Bábolnán és környékén szinte minden
állat megkapta a chipet, hiszen a chip hiánya komoly bün-
tetést von maga után.

HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY
NYITVA TARTÁSA:

Kedden és csütörtökön 15-18 óráig,
valamint ettõl eltérõ idõpontban elõre egyeztetve

látogatható.

Idõpont egyeztetés:
Böröcz Ferenc - 20-986-4781;

Sebestyén Szabolcs - 30-843-8211 

Belépõ díj: bábolnai lakosoknak ingyenes, 
más településekrõl érkezõknek 200,- Ft/fõ.

Május 27-tõl októberig
,,A nagyháború képeslapokon’’ címû 

idõszaki kiállítás tekinthetõ meg.

Szeptember 12-tõl egy hónapig
porcelánbaba kiállítás látható 

Grónyi Gézáné és Grónyi Erika gyûjteményébõl.
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Évek óta hagyomány, hogy a helyi polgárõrség szerepet
vállal a tanévkezdés kritikus, kezdeti idõszakában.

Köztudott, hogy a helyi polgárõrség aktív szervezet. Se-
gítségükkel nagyobb biztonsággal bonyolítja le a város ren-
dezvényeit, hiszen biztosítják a forgalmasabb utakat, segí-
tik a parkolást, eligazítják a messzirõl érkezõket, õrszem-
ként óvják a helyi közterületet és városi vagyontárgyakat.

A szervezet szeptemberben is számíthatott rendkívüli fel-
adatra az iskolakezdés okán. A bábolnai lakosság számára
sem újkeletû jelenség, hogy a tanévkezdés idején a polgár-
õrség tagjai nagyobb létszámmal jelennek meg az utak
mentén és a gyalogos-átkelõhelyeken fokozott felügyeletet
vállalva segítik az átkelést a tanulók biztonsága érdekében. 

A helyiek pontosan tudják, hogy Bábolna mezõgazdasá-
gi jellegébõl is fakadóan – legfõképpen a reggeli órákban -
komoly teherforgalmat bonyolít, a polgárõrök fokozott és
nagyobb létszámú jelenléte ezért a városközpontban a leg-
inkább indokolt. 

A gyerekek biztonságos közlekedését azonban a helyi
autósok is segíthetik azzal, hogy az átlagosnál is körültekin-
tõbben és türelmesebben közlekednek a városban. Az is-
kola közvetlen környezetében kiemelt óvatosságra intenek

mindenkit, hiszen itt az elsõ becsengetést megelõzõen és
azt követõen is minden reggel az átlagosnál is nagyobb a
forgalom.

Fontos azonban figyelmeztetni, szülõi féltéssel felkészíte-
ni a diákságot is a rájuk leselkedõ közúti veszélyekre a bal-
esetek elkerülése érdekében.

POLGÁRÕR,, ÕRSZEMEK’’ AZ ISKOLÁSOK SZOLGÁLATÁBAN

Szeptember 4-én tartották a Bábolnai Zene és Mûvészeti
Iskolában az idei tanévre szóló, szülõi tájékoztatóval egybe-
kötött beiratkozást. Az intézmény ezúttal a huszadik tanév-
ét kezdte, mely két évtized alatt diákok sokaságával szeret-
tették meg a mûvészeteket és a muzsikálást. Tanítványaik
közül sokan országos, illetve európai sikereket értek el az
alapos oktatásnak köszönhetõen. Bánfi Csaba igazgató

szerint az intézmény akkor éri el célját, ha diákjaik megsze-
retik a berkeikben folytatott tevékenységet.

A zenetanulásnál nagyon fontosak az alapok, már egé-
szen kicsi, kisiskolás korban érdemes ezért megkezdeni a
zenei alapismeretek elsajátítását, mert az életkori sajátossá-
goknak köszönhetõen ekkor sokkal fogékonyabbak a ne-
bulók. A fejlõdéshez azonban erõs alapok kellenek.

Az intézményben – köztudottan – több tanszakkal mûkö-
dünk: rézfúvós-, furulya-, szintetizátor-, zongora-, hegedû,
ütõ- és szolfézstanszak is indult ebben a tanévben is, és
megmaradt a moderntánc. Újdonságként a gyõri El Paso
tánciskola társastánc oktatásával bõvült a mûvészeti palet-
ta. A drámacsoport munkája is folytatódik.

Idén a tavalyinál magasabb létszámmal indult a tanév. A
tehetséges gyerekek – ahogy eddig is – az iskola zenekará-
ba is bekerülhetnek. Nyáron például egy prágai fesztiválon
járt az együttes, ahol a négy nap alatt három nívós fellépés-
re is sor került, és büszkeségükre nemzetközi csapatok
közt mutathatták meg tudásukat. Bánfi Csaba is elégedett,
hiszen együttese kivívva a közönség tetszését, nagy sikert
aratott. A bemutatkozás élménye mellett a prágai út szép
emlékeket is tartogatott számukra.

HUSZADIK TANÉV A MÛVÉSZETI ISKOLÁBAN

Bábolna Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 
a Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és

Sportközpont (2943 Bábolna, Béke u. 1.) 

igazgatói állás betöltésére
pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtási határideje
2014. október 31.

A  pályázati kiírással  kapcsolatos  további  információt dr.
Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-000-as tele-
fonszámon. 
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.

Bábolna Város Önkormányzata
a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde

(2943 Bábolna, Erzsébet utca 2.) 

intézményvezetõ állás betöltésére
pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtási határideje
2014. október 31.

A  pályázati kiírással  kapcsolatos  további  információt dr.
Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-000-as tele-
fonszámon. 
A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthetõ a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetõtábláján,
illetve letölthetõ a www.babolna.hu honlapról.
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Szõke, csillogó, göndör fürtök, makulátlan hosszúsá-
gú pillák és piros pír a porcelán pofikákon. A csipkesza-
laggal és hibátlan fodrokkal díszített selyemruhák moz-
dulatlan viselõi a bábolnai Grónyi Gézáné és lánya,
Grónyi Erika babái, melyek szeretett gyûjteményükbõl –
szeptember 12-e óta – csalogatnak a Helytörténeti Gyûj-
temény épületébe egy néhány hétig tartó, idõszaki kiál-
lítás idejére. 

– Nagyon szeretem a babákat. Mindenem ez a gyûjte-
mény, amiért, úgy érzem, az idõk során megdolgoztam, hi-
szen sokat mentem utánuk. Igaz, egy-egy darabot ajándék-
ba kaptam, de legtöbbjükért vásárokba mentem – magya-
rázta a gyûjtõ, aki örömmel ülteti az egyik kedvencét az ölé-
be.

A kivételes darabokat is tartalmazó babagyûjteménybõl
álló tárlat ékessége az 1848-ból származó darab Teri néni
ölében, mely küllemében talán, nem annyira bájos, de múlt-
idézõ jellege miatt a gyûjtõ számára mégis hatalmas kincs.
A pufi arcú régiség – ahogy a többi baba is – inkább dísz-
tárgyként dédelgetett portéka, korántsem játék. Elsõ lát-
szatra, inkább bohócra hasonlít, a
gyûjtõ elmondása szerint, volt aki bá-
ja híján ijesztõnek jellemezte a korát
kivételesen jól viselõ játékot. 

A kiállított darabok közül: egyik a
külleme, a másik a bája, a harmadik a
kora miatt kedves Grónyi Gézáné
számára, aki gyûjtõszenvedélyét csil-
lapítva piacokon kutatja fel mozdulat-
lan szépségeit. Otthonában aztán va-
lamennyit szem elõtt tartja, a heverõn
és polcokon pihenteti, és dísztárgy-
ként dédelgeti õket.

A szépkorú gyûjtõ azt is elárulta, gyermekkorában nem
voltak giccses babák, kortársainak, ahogy neki is, meg kel-
lett elégedniük egy-egy rongyokból és botokból összeesz-
kábált játékkal. 

– Egyszer édesanyám a fõvárosból vásárolt egy babát
nekem. Örömömben, a mennyországban éreztem magam.
Egész kicsi koromban ugyanis nem tudtuk megfizetni a ba-
ba árát – meséli.

A bábolnai asszony azonban idõvel komolyan vette a
gyûjtést: babáit elsõsorban régiségek között, piacokon lel-
te fel, egyiket-másikat borsos áron vásárolta, és mindegyik-
hez különös érzékenységgel ragaszkodik. Nem csoda, hi-
szen a babák többsége kézzel készített alkotás. 

Grónyi Gézáné a mai modern kori mûanyagokra nem
cserélné le a gyakran mûvészi vénáról árulkodó, kézzel ké-
szített porcelánfejû babáit. Annak ellenére, hogy valameny-
nyi mozdulatlan és élettelen, õ mégis gyakran beszél hoz-
zájuk, tisztogatja, becézgeti õket, ápolja a lelküket is. 

A kiállító nehezen, de néhány hétre mégis megvált szere-
tett kedvenceitõl, hogy a bábolnaiak kedvére tehessen, így

kerültek a szépségek a Helytörténeti
Gyûjteménybe. Teri néni otthona
most nagyon üres. A babákat ezért
mihamarabb épségben hazavárja.

Grónyi Gézáné elmondása alapján
szalvétákat és egyéb régiségeket is
gyûjt, melyeket ugyancsak szívesen
kínál a gyûjtemény egy következõ
idõszaki tárlatára.

A babakiállítás a Helytörténeti
Gyûjtemény nyitva tartási idejében
látogatható.

GRÓNYI GÉZÁNÉ MEGMUTATTA SZERETETT BABÁIT
Bábolnai babagyûjtõk kincseibõl nyílt kiállítás a Helytörténeti Gyûjteményben

A szeptember 21-ei hétvégén megtartott Nemzeti Vág-
ta nyeregbe szólította a magyar városokat. Az ország
legnagyobb és egyben leglátványosabb lovas versenyé-
nek nemzetközi futamában csak a Bábolnai Nemzeti
Ménesbirtok lovai szerepeltek.

A szeptember 21-ei hétvégén megtartott hetedik Nemze-
ti Vágta nemzeti futamában 72 település, a nemzetközi futa-
mon tizenkét ország képviseltette magát. Ez utóbbi barát-
ságos küzdelmet ezúttal második ízben szervezték meg –

városunk nagy büszkeségére –, az idei esztendõben csak
bábolnai lovakkal, miután a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok
saját tenyésztésbõl ajánlotta versenybe Shagya-arab lovait. 

A magyar tradíciókra épülõ, nagyszabású, történelmi
hangulatú lovasesemény elõzetes pályasorsolása is ünne-
pélyes keretek közt történt Bábolnán szeptember 18-án. A
Ménesbirtok vendéglátását élvezve az eseményen megje-
lent  Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta elnöke, aki elmondta:  a
Ménesbirtok eddigi színvonalas tevékenységét, versenyeit
ismerve szinte magától értetõdõ döntés volt, hogy  bábol-
nai lovakra esett a választás.

Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezetõ
igazgatója méltán lehet büszke. Mint fogalmazott:

„A Bábolnai Ménesbirtok két színtéren vesz részt a Vág-
tán: az egyik a nemzeti futam, ahol Tóth Tamara képviseli a
birtokot, a másik a Nemzetközi Futam, ahol csak a mi lova-
ink vesznek részt”. Az ügyvezetõ igazgató azt hangsúlyoz-
ta: a ménes értékei a Nemzeti Vágtán is kiválóan érvénye-
sültek, ahol egy standdal is népszerûsítették társaságukat.

A fõvárosi versenyben a 12 nemzetet felvonultató nem-
zetközi mezõny döntõ futamát a világhírû Varga Zoltán
nyerte hazánkat képviselve. Tóth Tamara, aki a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. színeiben versenyzett, a 11. elõfu-
tamban 5. helyezést ért el.

A vágta körülményeirõl következõ lapszámunkban bõ-
vebben olvashatnak.

BÁBOLNAI LOVAK A NEMZETI VÁGTÁBAN
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Kedves Olvasó!
Kevésbé ismert, hogy október történelmi ünnepei mellett a ve-

lünk élõ állatoknak is van egy napjuk, amelyen  a velük való törõ-
dés, a róluk való gondoskodás és védelmük kerül reflektorfénybe.

Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük. Ezen a napon az
állati lét minden formája ünnepelt. A világ minden táján számos
templomban az október negyedikéhez legközelebb esõ vasárna-
pon megáldják az állatokat.

Október negyedikét azért választották ennek a jeles napnak,
mert ez Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet pártfogójá-
nak is az ünnepnapja.

Assisi Szent Ferenc (1182-1226) olasz katolikus szerzetes és
prédikátor volt, a ferences rend megalapítója.

Gazdag családba született, õ mégis eldöntötte, hogy szegény-
ségben éli le az életét, és a krisztusi útmutatás szerinti életrõl fog
prédikálni az embereknek.

A legtöbb róla szóló történetbõl kiderül, hogy nem csak az em-
berekért végzett áldásos misszionárius munkát, hanem az állato-
kat és a természetet is nagyon szerette. Több legendás történet
szól arról, hogy még az állatoknak is prédikált.

A velünk, illetve körülöttünk élõ állatok ma is hû társaink, éle-
tünk szerves részei. Vigyázzunk rájuk!

Veresné Szkocsek Mária

RÓNA GYÖRGY:

MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT?
Mondd, szereted az állatokat?
A kutyát, macskát, csacsit, lovat
s a madarakat: a verebeket,
rigót, galambot, pintyeket,
akik a Földön veled élnek,
s bundájuk, tolluk melegében
nekik is van szívük, csak éppen nem beszélnek?

Mondd, szereted az állatokat,
s figyeled õket néhanap:
hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
s a maguk nyelvén mit mesélnek,
vagy mirõl hallgatnak, mikor komor
csöndjükbe burkolózva ülnek,
és titokzatos, hallgatag
külön világukba merülnek?

Én szeretem az állatokat.
Elnézem õket,
ha játszanak, alszanak vagy tûnõdnek
titkaikon és a világon.
Hidd meg, barátom,
nekik is vannak titkaik,
s csak annál nehezebb talán
számukra ez a sok talány,
mert nincsenek rá szavaik.

Tégy próbát, hisz ember vagy: értsd meg
a bennük szorongó miértet;
segíts nekik, mondd ki helyettük
azt, ami ott ködlik a testük
vaksi lelkében - vidd közelebb
az állatokhoz az embereket,
hogy megértsenek végre minket.

S mi is õket, kisebb testvéreinket.

AKVARELL SZONETTEK
Helyes Jenõ festõmûvész kiállítása 

a kaszinóban
Szeptember 20-án nyílt meg a bábolnai festõmûvész, He-

lyes Jenõ Akvarell szonettek címû kiállítása. A tárlatot Kövér
László, a festõ építész barátja nyitotta meg, aki beszédet is
mondott a megnyitón. 

Beszédében elmondta, hogy elvarázsolta Bábolna szép-
sége, rendezettsége, hangulata és itt otthon érzi magát,
amely érzést a festõmûvésznek is köszönheti. Az akvarell
mûvek egy  komoly tudást és nagy gyakorlatot igénylõ mû-
faj gyümölcsei, amelyben a többi technikához képest a szí-
nek, árnyalatok és tónusok szinte végtelen tárháza kápráz-
tatja el a látogatókat. 

A megnyitón az alkotó is felszólalt, beszédében megkö-
szönte a Ménesbirtoknak, hogy a kiállítótermet a rendelke-
zésére bocsátotta, majd az akvarell technikát ismertette pár
szóban. 

Helyes Jenõt saját bevallása szerint mélyen érinti ez a faj-
ta technika, mert a tanárai is akvarellista mûvészek voltak,
és mély benyomást tettek rá.

A kiállítás címe irodalmi eredetû, a képek hangulat szerin-
ti  csoportosítása  nagyban  hasonlít  a  szonettek  összeté-
teléhez. A témaválasztás sokrétû, nonfiguratív témájú, illet-
ve tájképek alkotják a tárlatot. A tájképeken visszatérõ mo-
tívum a víz, és egyfajta nyugalmat sugároznak, amelyet a
mûvész szándékosan akart visszatükrözni a látogatók lelké-
re. 

Erdélyrõl, illetve Velencérõl is sok festmény készült, ezek
az alkotó személyes élményeinek hatására készültek. A ké-
peken ezúttal emberek is feltûnnek, és a jövõben lehetsé-
ges, hogy portrék is készülni fognak.

A tárlat a Kaszinó 4-es termében tekinthetõ meg.



PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER   5. – Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 12. – Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 19. – Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 26. – Vasárnap (Úrvacsora, Új borért való hálaadás) 11 óra
NOVEMBER   2. – Vasárnap 11 óra
NOVEMBER   9. – Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 16. – Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 5. vasárnap 15.00 óra
OKTÓBER 19. vasárnap 15.00 óra
NOVEMBER 2. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész

Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Október 5-én vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 27. vasárnap (Rózsafûzér szentelés) 10.45 szentmise
Október 12-én vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 28. vasárnap 10.45 szentmise
Október 19-én vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 29. vasárnap 10.45 szentmise
Október 26-án vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 30. vasárnap 10.45 szentmise
November 1-jén szombaton 10.10 rózsafüzér imádság
Mindenszentek ünnepe 10.45 szentmise
November 2-án vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Halottak napja 10.45 szentmise
A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373

A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

Bár már többször jártunk Bakonybélen, de turisztikai cso-
portunk újabb túraútvonal megismerésére vállalkozott a kis-
sé bizonytalan idõjárás ellenére.

Azok kedvéért, akik most ismerkedtek a település látniva-
lóival, egy rövid sétát tettünk a központban, majd körbejár-
tuk a Szent István király által 1018-ban alapított monostort,
és a Szent Mauríciusz Plébániatemplomot. Több nevezetes
épületet is megtekintettünk, pl. Tájház.

Hamarosan elértük Bakonybél legkedveltebb kiránduló
és zarándokhelyét a Borostyán-kút vagy közismertebb ne-
vén “Szentkút” környékét. A Borostyán-kutat a monostort
alapító szentjeivel, a bajor Szent Günterrel és a velencei
Szent Gellérttel hozzák összefüggésbe. Megtudtuk, hogy a
Borostyán-kõ tövében fakadó három forrás mindegyikének
neve van: Gellért, Mór és Günter. A Szent Mária kápolna és
a kálvária búcsújáró hely, területét 1995-ben helyrehozták,
és Szent Gellért emlékére szobrot állítottak a település la-
kói. Cseh Tamás kívánságára évente jótékonysági kon-
certeket szerveztek, ebbõl sikerült 2012-ben felújítani a ká-
polnát. Rövid pihenõ után Mészner Viktor túravezetõnkkel
elindultunk a Szömörke-völgy irányába. Megcsodáltuk a
most békés arcát mutató Gerence-patakot, és akadály nél-
kül jutottunk el a Bányász-kúthoz, vagy másik nevén Tü-
csök-forráshoz. A forrásnál megpihenve volt idõnk beszél-
getni a látott gombafélékrõl, és a körülöttünk lévõ érdekes
növényzetrõl. Ezután következett a vadregényes, de akadá-
lyokkal teli Kerteskõi-szurdok megismerése. A szurdok 200
méter hosszú, szélessége 17-50 m között váltakozik. A szik-
lák magassága egyes részeken eléri a 30 - 40 métert. Az
erózió következtében mélyebb sziklahasadékok és lesza-
kadt sziklatömbök teszik változatossá. A szurdokvölgyben
számos ritka moha és páfrányfaj él. Itt már gondot okozott
a Gerence-patakon való átkelés a kidõlt fák, és a csúszós
sziklák miatt. Akik az átkelést bevállalták, azok közelebb ke-
rültek az Oltár-kõ sziklatömbjéhez, és a Judit-forráshoz,
melynek vize mésztufa gátsoron, apró vízesésekkel jut a
szurdok sziklái közé. Az izgalmas kitérõ után már csak a
Csúcs-hegy (383 m) meghódítása maradt, ahonnan gyö-
nyörû panoráma tárult elénk. Minden irányból a Bakony
hegycsúcsai emelkedtek ki. Innen leérve Bakonybélre, ki-ki
kedve szerint tölthette el a szabadidejét. 

Volt, aki tovább maradt a Pikoló Vendéglõben, volt, aki a
Bakonyi Erdõk Háza kiállításával ismerkedett, volt, aki a
Pannon Csillagdát látogatta, volt, aki megpihent a Köves-
hegyi terasz kilátónál. Bízom benne, hogy a tartalmas, és iz-
galmas túranap után a 20 fõ túratársam sok élménnyel tért
haza. Bierbauer Imréné

TÚRA A BAKONY
SZÍVÉBEN

Biztosító társaság 
alkalmazotti munkaviszonyba

1 fõ ügyfélszolgálati
munkatársat

és 1 fõ tanácsadót keres.
Jelentkezni: 

erzsebet.galambos@groupamagarancia.hu

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 
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Szeptember 6-án 12 órás páros horgászversenyt rende-
zett az Ölbõi-tavon az Aranyhal Horgász Egyesület, amely a
Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft. által felajánlott kupáért
folyt. 

Berkes István, az egyesület elnöke szerint a nagyobb
fogás reményében célszerû minél több idõt eltölteni a tavon
és többféle csalival próbálkozni. Ezt sokan tudják, ezért is
népszerûek a több óráig tartó versenyek.

A mostani versenyen 32 csapat, összesen 64 fõ vett
részt. A nyertes páros mintegy 150 kilogramm súlyú halat
fogott. Ezúttal a tó hátsó részénél volt gazdagabb a fogás,
bár Berkes István elnök véleménye szerint, mindig, min-
denkinek egyforma esélye van a halfogásra.

A verseny olyan sporthorgászoknak szólt, akik jól tudták,
nem tarthatják meg a szerencsétlenül járt kifogott pikkelye-
seket, így azok mérlegelés után ismét a vízben landoltak.

A rendszeres haltelepítések jóvoltából a versenyzõk
horgára pontyok, keszegek, amúrok, csukák, süllõk, illetve
harcsák is akadhattak

Berkes István elmondta, a versenyt megelõzõen az
Ölbõi-tó 35 tonna hallal gazdagodott.

Október 4-én folytatódik a pecás megmérettetések sora
az egyesület évadzáró versenyével, amelyre szeretettel vár-
ják az induló csapatokat.

Elsõ hazai mérkõzésüket követõen NB II-es tekéseink
Mosonmagyaróváron vendégszerepeltek. A csoportba
újonnan felkerült hazaiak komoly ellenfélnek bizonyultak,
játékosaink megküzdöttek az idegenbeli gyõzelemért. A
csapat legjobbja ezúttal a néhány év után visszatért Végh
Jácint volt. Móvári Golden SE – Bábolna SE 2 : 6 (2434 :
2442): Balogh István 397 fa, Morvai Gábor 416 fa, csp., Ba-
lom Sándor 413 fa, csp., Torma József (Szász László) 390
fa, Szilágyi András 400 fa, csp., Végh Jácint 426 fa, csp. Az
ifjúsági játékos Burián Dávid gyõzelme egyértelmû és meg-
határozó volt, 42 fával verte hazai ellenfelét. Móvári Golden
SE ifi – Bábolna SE ifi 0 : 2 (379 : 421): Burián Dávid 421
fa.

Az immár NB III-ba felkerült „B” csapat is remekelt, õk az
új hazai pályán elsõ meccsükön 6 : 2 arányban diadalmas-
kodtak Dénesfa együttese ellen.

A bajnokság harmadik fordulójában ismét idegenbe,
Sopronba látogattak tekéseink szeptember 13-án. Ezúttal
sem vívtak könnyû mérkõzést, végig fej-fej mellett alakult az
eredmény, minden kör – a csapatpontokat nézve – döntet-
lenre végzõdött. A végjátékban Végh Jácint ismét hozta re-
mek formáját, és több dobott fával nyerte együttesünk a ta-

lálkozót. Postás SE – Bábolna SE 3 : 5 (2501 : 2588): Ba-
logh István 395 fa, csp., Balom Sándor 431 fa, Morvai Gá-
bor 462 fa, csp., Torma József 437 fa, Szilágyi András 392
fa, Végh Jácint 471 fa, csp. Ismét Burián Dávid képviselte
Bábolnát az ifjúsági mérkõzésen és ezúttal sem okozott
csalódást. 53 fás fölénnyel, határozott biztonsággal nyerte
a találkozót. Postás SE ifi – Bábolna SE ifi 0 : 2 (403 :
456): Burián Dávid 456 fa.

A „B” csapat is Sopronban mérkõzött, szintén a Postás
SE ellen, de egy osztállyal lejjebb, NB III-ban. Nekik ezúttal
nem sikerült idegenben gyõzni, 6 : 2 arányban szenvedtek
vereséget.

Régi ellenfél, a jól ismert Gyõri KOMSZOL gárdája látoga-
tott Bábolnára szeptember 20-án. Legényeink számára jól
kezdõdött a találkozó, hiszen az elsõ kör után 73 fa elõnyre
tettek szert. A második körben az elõny 38 fára fogyatko-
zott, ezen a két befejezõ játékos 20 fát tudott hozni. A végé-
re 58 fa elõny maradt, de a vendégek fél csapatponttal töb-
bet szereztek, mégis együttesünk nyerte a mérkõzést több
dobott fára kapott 2 ponttal. Bábolna SE – Gyõri Komszol
5 : 3, ifi 2 : 0.

TEKE NB II.: A SIKERSOROZAT FOLYTATÓDIK

Ismét útjára indultak a Bozsik Program õszi tehetségku-
tató rendezvényei. Ez évben jelentõsen bõvült a sorozat, 7,
9, 11 és 13 éves korosztályok tehetségkutató rendezvénye-
it bonyolítják le szeptember elejétõl november végéig. A
helyszínek sorába is új települések léptek. Bábolna mellett
Nagyigmánd, Naszály, Komárom, Koppánymonostor lab-

darúgópályáin ke-
rül sor a legifjabb
tehetségek tornái-
ra.

Klincsok László,
a körzet vezetõje
lapunk számára el-
mondta, a program
fõszervezõi úgy
érezték, hogy a 11
éves korosztálynak
kevés volt az eddigi
tornasorozat, ezért

szezononként hatra bõvítették a rendezvények számát. Ez
átrendezte a találkozók szervezési kérdéseit, ezt követõen a
7-9 évesek számára négy, míg a 11-13 esztendõs korosz-
tály számára hat tornát rendeznek.

A körzet programjai zömének Bábolna ad otthont, ugyan-
is itt két nagypálya és egy mûfüves is rendelkezésre áll. 

A szeptember 19-i összejövetelen a legkisebbek gyako-
roltak a mûfüvesen, ahol ügyességi feladatokkal kezdték a
játékot, de természetesen fociztak is egymás ellen. Õk még
inkább a labdát kergetik, mint tudatosan fociznak, a 9 éve-
seknél viszont már megfigyelhetõ az edzéseken tanult for-
ma, cseleznek, helyezkednek, passzolnak, gólra törõen ját-
szanak. A cserejátékosok számára plusz feladatot találtak
ki. Amíg nem vesznek részt a mérkõzésen, addig egy má-
sik helyszínen kapura lövéses feladatot gyakorolnak.

A legközelebbi bábolnai “bozsikos” rendezvény október
3-án lesz, ekkor ismét a hét és kilencévesek, majd október
10-én a tizenegy és tizenhárom évesek fociznak a BSE
sporttelepén.

A MÉNESBIRTOK KUPÁJÁÉRT A ,,VÍZEN’’ FOLYT A KÜZDELEM

BÕVÜLÕ BOZSIK PROGRAM
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Megyei elsõ osztályú labdarúgóink
az augusztus 31-i tatai bravúros gyõ-
zelmet követõen a Zsámbék együtte-
sét fogadták szeptember elsõ vasár-
napján. A mérkõzés elsõ húsz percét
a vendégek uralták, melynek végére
egy húsz méteres szabadrúgásból
tettek pontot. Dobai kapus nem véd-
hette a remekül helyezett labdát. A
gól felébresztette együttesünket, a
válasz nem is késett sokáig. Öt perc
elteltével Fábián Dávid adott nagy-
szerû labdát Vida Gábornak, aki szo-
rongatott helyzetbõl továbbította a

labdát a kapus mellett a hálóba. A 38. percben ismét Vida
Gábor kapott remek labdát, lövése a kapufáról éppen az
érkezõ Kalamár Lajos elé pattant, aki nem hibázott. A má-
sodik játékrészben folytatódott a bábolnai fölény. A 78.
percben Róth István szemfülességének köszönhetõen a
vendégek szélsõ védelme zavarba jött, Öcsi már az ötö-
sön belül járt, két játékost és a kapust is kicselezve sze-
rezte meg együttesünk harmadik gólját. Bábolna SE –
Zsámbéki SK 3:1.

Az U19-es csapat eredményessége egyelõre várat ma-
gára, de azt fontos hozzátenni, hogy eddig – Bana kivéte-
lével – a megye élmezõnybeli ifistáival mérkõztek. A
Zsámbék ellen az elsõ félidõben három ziccert is kihagy-
tak legényeink. Többet támadtunk, de a fiatalok lába min-
dig megremegett egy-egy helyzet végén. Az ellenfél nem
sok helyzettel büszkélkedhetett, ám azokat kihasználták.
Csongrádi Péter edzõ szerint sok türelemre és kitartásra
van még szükség addig, amíg e tehetséges játékosok
eredményeket produkálnak. Bábolna SE U19 –
Zsámbéki SK U19 0:4.

Az ötödik fordulóban Tardoson is folytatódott labdarú-
góink sikersorozata. A hazaiak egyelõre a tabella hátsó
részébõl próbálnak kikecmeregni, a mieink az élmezõny-
höz tartoznak, így esélyesként léphettek pályára. Ehhez
méltóan Róth István a 32. percben vezetést szerzett, ám
a vendéglátók négy percre rá kiegyenlítettek. Alig kezdõ-
dött el a második játékrész, Vida Gábor máris gólt szer-
zett, mellyel a végeredményt is kialakította. A mieink ezzel
a táblázat második helyére tornászták fel magukat azo-
nos pontszámmal, csupán három góllal lemaradva a
Kecskédtõl. Tardos FC – Bábolna SE 1:2.

Az U19-es legénységre bizony rá-
fért már egy kis simogatás, hiszen ed-
dig olyan együttesekkel mérkõztek,
ahol a játékosok zöme 18-19 éves,
míg nálunk 16-17. Az elsõ félidõ
majdnem gól nélkül telt, az utolsó
elõtti percben mégis megszerezték a
hazaiak a vezetést. A második játék-
részben felélénkültek fiataljaink, és
sorozatban lõtték a gólokat, szám
szerint hármat. A lefújást megelõzõen
a Tardos még szépíteni tudott, de a

meccs végkimenetelét már nem tudták megváltoztatni,
így ifistáink elhozták idegenbõl a három pontot. Tardos
FC U19 – Bábolna SE U19 1:2.

Az Ács együttese látogatott Bábolnára szeptember 21-
én. A két szomszédvár találkozója – hasonlóan Banához
– presztízsmérkõzésnek számít, mindig kiélezett küzdel-
met hoz. Eddig az esetek szinte mindegyikében bábolnai
gyõzelemmel végzõdtek a meccsek. Élénk, küzdelmes
játékkal kezdõdött a találkozó, az elsõ 10-15 perc bábol-
nai és ácsi helyzeteket hozott. Ebbõl sajnos az ácsiak jöt-
tek ki jobban, ugyanis már a 13. percben megszerezték a
vezetést. A vendégek folytatták agresszív támadójátéku-
kat, és tizenhárom perc elteltével újabb gólt szereztek.
Sajnos Kalamár Lajost a 34. percben kiállította a játékve-
zetõ, így tíz emberrel volt kénytelen folytatni csapatunk. A
második játékrész is ácsi fölényt hozott, bár idõnként volt
egy-egy villanás, ami felcsillantotta a bábolnai reménye-
ket. A vendégek azonban tovább nyomtak, és a végjáték-
ban két góllal megadták a kegyelemdöfést. Összességé-
ben focistáink nem hozták azt a játékot, mint a korábbi
fordulókban. Azok a játékosok, akik eddig kiváló teljesít-
ményt nyújtottak, Ács ellen halványabban fociztak. Saj-
nos a játékvezetõ partner volt az ellenfél idõhúzó, szimu-
láns játékához, miközben szarvashibákat vétett. Bábolna
SE – Ácsi Kinizsi SC 0:4.

Az U19-es csapat úgy látszik önmagára talált. Ezúttal is
remekül játszottak, bár a fordulásnál még a vendégek ve-
zettek. A második játékrészben már kidomborodott a ha-
zai fölény és magabiztos játékkal megfordították a találko-
zót. Bábolna SE U19 – Ácsi Kinizsi SC U19 2:1.
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A szeptember 21-i bajnoki rajt elõtt
felkészülési tornát rendezett a Bábol-
na SE kézilabda szakosztálya szep-
tember 6-án településünk sportcsar-
nokában. A Szántó Zitát helyettesítõ
új edzõ, Hajdu János ezúttal olyan el-
lenfeleket hívott meg, akik kevésbé
ismertek együttesünk számára, sõt,
magasabb osztályban szerepelnek. A
Komárom és a gyõri Széchenyi Egye-
tem NB II-es csapatai valóban kitûnõ
edzõpartnereknek bizonyultak. Szín-
vonalas, kemény mérkõzéseken álta-
lában a papírforma érvényesült, de
csapatépítés és játékstílus kialakítása
szempontjából remek alkalom volt ez
a megmérettetés. 

– Csapatjáték és passzok tekinteté-
ben még nem vagyunk csúcsformá-
ban, de jól képzett, remek játékosok
alkotják az együttest – mondta Hajdu
János edzõ a tornát követõen. Ki-
emelte, a papírforma ellenére lánya-
ink gyõzni tudtak az egyik NB II-es
csapat, a SZESE ellen, de Komárom-
tól is mindössze három góllal kaptak
ki. Ez mindenképpen azt mutatja,
hogy jó irányba halad az újszerû
edzésmunkát követõen a társaság. A
torna arra is jó alkalmat nyújtott, hogy
az edzõ éles helyzetben megtapasz-

talja játékosai képességeit és korlá-
tait. Több embert többféle pozícióban
is kipróbált, így leszûrhette a külön-
bözõ posztokon nyújtott teljesítmé-
nyeket. Véleménye szerint már kiala-
kulóban van az a játékstílus, amely
jellemzõ lesz majd a bajnoki találko-
zókon.

Lányaink a felkészülési torna má-
sodik helyét szerezték meg, ráadásul
Fehér Mária lett a gólkirályi cím tulaj-
donosa. Az eredményhirdetés végén

kéziseink egy külön kupát is átvehet-
tek, mellyel nyáron, a nemzetközi
strandkézilabda tornán elért elsõ he-
lyezésüket díjazták.

Szeptember 21-én elkezdõdött a
megyei bajnoki szezon. Kézilabdázó-
ink az elsõ fordulóban Kisbérre láto-
gattak. Változatos mérkõzésen öt já-
tékost is nélkülözni kényszerülõ
együttesünk 18:15 arányban gyõzte
le a hazai csapatot.
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Újjászervezõdött a lány focicsapat a Bábolnai Sport-
egyesület keretein belül. A tavalyi együttes tagjai, akiket
Rózsahegyi Tamás tanított a labdarúgás rejtelmeire, már
elballagtak az iskolából, így új csapatra volt szükség.

Csongrádi Péter testnevelõ szervezõmunkájának köszön-
hetõen gyorsan összeállt az együttes. A lányok edzõje el-
mondta, az iskolában, sportkör keretein belül tud foglal-
kozni a gyerekekkel. A mérkõzések kézilabda méretû pá-
lyán történnek, a csapatban 10-12 lány játszik. Gyorsan
nõ a népszerûségük, egyre többen jelentkeznek a lehetõ-
séget kihasználva. Az edzõ kiemelte, a futball oktatása az
alapoktól történik, a labdamegállítástól elkezdve a to-
vábbadáson át mindent megtanulnak. A lányok fogéko-
nyak, fegyelmezettek, az edzések és a sport örömet okoz
nekik. A nagyobb lányok már atletikusak, ezért fõként há-
tul tudnak majd játszani, míg a hatodik-hetedik osztályo-
sok mozgékonyabbak, õk inkább a támadó pozícióra al-
kalmasak. A lányok között vannak, akik kézilabdáznak is,
ami a kapus posztnál kifejezetten elõnynek számít.

A megyében18egyesület hozott létre lány focicsapatot,
köszönhetõen az állam által kialakított finanszírozásnak.
Ennek nyomán bajnokság is indult, lapunk megjelenésé-
re az elsõ megmérettetésen már túl is van a fiatal gárda. 
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