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P ROGRAMÁRADAT

A KUKORICÁS ÜNNEPEN
K IÁLLÍTÁS , KONCERTEK , BEMUTATÓK , ÉTELEK ÉS NEDÛK

Képzõmûvészeti kiállítással
indult a 17. Kukoricafesztivál,
városunk õszi, hagyományos
ünnepe szeptember 11-én.
Az általános iskola mûvészeti termében rendezett ünnepélyes nyitány
alkalmával azokat a mûveket vehették
szemügyre az érdeklõdõk, melyek az
augusztusi alkotótáborban készültek.
A neves mûvészek tárlata iránt érdeklõdõket Büki Attila és Helyes Jenõ festõmûvészek, valamint dr. Horváth Klára polgármester is köszöntötték. A vá-

rosvezetõ számára nem kis pillanatok
voltak ezek, hiszen ekkor vette kezdetét hivatalosan az idei kukoricás fesztivál.
A tárlatnyitón jó néhányan megjelentek, többen így hangolódtak a kétnapos mulatságra, melynek megszervezése minden évben nagy kihívás. A
polgármester elmondása szerint minden évben igyekszik a város olyan
programokkal elõrukkolni, amelyek a
település valamennyi lakóját megszólítják. A rendezvény teret ad a helyi civil szervezetek és a mûvészeti formációk bemutatkozására, valamint országos hírû, népszerû elõadókat is
felvonultat annak jeleként, hogy Bá-
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bolna nem szigetelõdik el a ,,nagyvilág újdonságaitól’’. A Bábolnai Kukoricafesztivál azonban elsõsorban a
helyiekrõl szól.
Szórakoztató programból péntekre
és szombatra is egyaránt bõven jutott.
Miután a városvezetõ ünnepi köszöntõvel megnyitotta a fesztivált, a
fúvósoké volt a színpad. A
Ritmus-Koncert Fúvószenekar minden esztendõben a fúvós muzsika
sokszínû repertoárjával szórakoztat. A
mûsorkavalkádban a klasszikus mûvek és a könnyûzenei feldolgozások
egyaránt jó kedvcsinálónak bizonyultak. Bánfi Balázs karmester és az általa vezényelt zenekar nagy örömmel
nyitotta meg a fesztivált a városközpontban felállított rendezvénysátor
színpadán, ahol ezután egymást követték az események.
A sátoron túl a gyerekeket Csernik
Szende székely lábbábos szülõföldjének tanulságos, mégis humoros történeteivel szórakoztatta. Szende a mese fonalát a közönség szája íze szerint igazgatta, hõsei egyszerû parasztemberek voltak, akik könnyen megtalálták a maguk boldogságát a régi,
egyszerû világban, melybõl a mesemondó számos kelléket alkalmazott.
A Lábita egyszemélyes színház furfangos meséinek folytatásában a kis
sátorban csillámtetoválással és homokkép készítéssel is foglalkozhattak
a gyerekek.
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Pénteken, a nagysátor színpadára
operettslágerekkel érkezett Juhász Diána és Egri József. A tatabányai Jászai
Mari Színház mûvészei a fesztiválba
igazi magyar virtust hoztak.
A kétnapos ünnep elsõ sztárvendége a megasztáros Tóth Vera volt, aki
míg a színpadra készülõdött, elmondta: Gyémánt címmel hamarosan megjelenik elsõ könyve, a magánéletben
pedig már a családalapításon gondolkodik. A fiatal énekesnõt ekkorra már
népes tábor fogadta, a helyieket
ugyanis az esõs idõ sem tartotta viszsza az ünnepléstõl.
Tóth Vera fellépését követõen az estében a Tora Dojo sportolói tartottak
bemutatót, a szomszédos kis sátort
estére a fiatalok vették birtokba. Nem
kukoricázunk címmel slam-rap-vers
elõadásokkal teltek az esti órák
Schneider Éva, Gyécsek Dániel és Varga Zoltán szövegelõs társaságában.
Az estében tûzijátékkal jelezték,
hogy nagy ünnep van Bábolnán. Az
esti hangulatot pénteken a Syncron
Band forrósította.
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Másnap a péntekinél még bõvebb
programkínálattal, kora délután indult
az élet a rendezvénysátorban. Dallal,
tánccal és mókával érkezett a pedagógusokból álló Mint a pinty zenekar a
bábolnai gyerekek és szüleik szórakoztatására.
A program a színpadon a helyi formációk elõadásaival folytatódott, ez
nem véletlen, hiszen a kukoricafesztivál arra hivatott, hogy bemutassa a település értékeit. Az elsõ a sorban az
Idõsek Klubjának Vadvirág együttese
volt. A szépkorú hölgyek erre az alkalomra farmernadrágot, kockás inget és
bõrcsizmát húztak. Mûsorukban a
megszokott magyaros hangzást ezúttal vadnyugati figura váltotta fel. Sikerük nem maradt el.
Pörgõs hangulatot hozott a mulatságba a Tiamo Moderntánccsoport
produkciója, õket a színpadon a Cseperedõk Néptánccsoport követte. A
hagyományõrzõ formáció fergeteges
mûsort adott a Rojtos együttes kíséretével. Repertoárjukban a poharas táncszínházi mûsoruk ismét sikert aratott.

Néptánc után hastánc következett,
mely a zene egy misztikusabb vonalát
hozta.
A rendezvénysátor környékén is
számos programot kínált a kétnapos
fesztivál. Így például, akit nem kötöttek
le a színpadi programok, azok rögtönzött városnézésbe kezdhettek a
bringóhintóval, a kisebbek pedálos
gokarttal, vagy akár Segway-jel cikázhattak.
A helyi civil szervezetek közül a BIBE
ismét az általános iskola melletti területen íjászkodott. A baráti társaság idén
ismét felkészülten vert tábort, bográcsoztak és házi versenyt is hirdettek.
A sportcsarnok mögötti placcon, az
extrém pályán különleges szerkezeteket röptettek a magasba a modellezõk.
Lázár János és barátai a levegõben és
a földön is bemutatóztak.
Új színfolt volt a mászófal. Ezúttal
versenyt is szerveztek azoknak, akik
vállalkoztak a budapesti csapat által
épített meredek akadály leküzdésére.
A nyertes Tánczos Zoltán lett, õ jutalmul egy fõ kíséretével részt vehet
egy raftingtúrán az Alpes-rafting felajánlása jóvoltából.
A rendezvénysátor mellett fontos
helyszínként jegyezték a fesztiválon a
borsátrat. Itt a borbarátok kancsóiból
gyors iramban fogyott a finom nedûk
válogatása. Cseh László, a Borbarát
Egyesületének elnöke elmondta: a jó
minõségû ászári borok mellé kiváló választás volt Tóth Ferenc mûsorszáma,
aki billentyûs hangszerén bármilyen
melódiát el tudott játszani hallgatósága kérésére.
A bor mellett kukoricás ételeket is kínáltak a helyi Gustaiolo étteremben.
A szomszédban, a rendezvénysátrat
és környékét nyüzsgõ fesztiválhangu-
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lat uralta. Ezért a hangulatért tevékenykedett munkatársaival Vituska Ildikó
fõszervezõ, aki elmondta: az idei fesztivál számos újdonságot hozott. Mint
megtudtuk, fõ szempont volt a szervezés során a helyek biztonsága, a program tartalmassága és az, hogy a bábolnaiak teret kaphassanak a színpadi
produkciók sorában.
A szombati nap durranása a Holdviola zenekar koncertje volt, az elõadásban az elektronikus és a népi zene
egyfajta ötvözetével találkozhatott a
közönség.
A Holdviola zenekar után mulatós
slágerekkel érkeztek a Sógorok. A két
vidám, egyébként megyebéli elõadó
elárulta: nem csalnak, az életben valóban sógorok. Sõt, elõbb kerültek rokoni kapcsolatba, majd csak azt követõen, öt év múltán szikraként pattant ki a
lakodalmas mulattatás ötlete. Mint el-
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mondták: feldolgozásokat és saját
szerzeményeket is komponálnak.
A mulatós zene már jó belépõ volt az
esti vigasságra. A táncban fáradt ünneplõk ezt követõen tudtak kicsit pihenni, hiszen ekkor következett a több
mint hatvan tombolatárgy kihúzása.
Azok, akik nem jutottak szerencsés
szelvényhez, azok már csak az esti buliban bízhattak. De nem csalódtak, hiszen a kukoricafesztivál záróakkordja
az Elektron Bandnek jutott: a komáromi együttes valódi táncos mulatságba
csábította a bábolnai lakosságot.
Dr. Horváth Klára polgármester a
rendezvény végén úgy összegzett: az
idei fesztivál – a visszajelzések alapján
– ismét sikert aratott. A programkínálat
valóban tartalmas volt, miután az önkormányzat a helyi adakozók felajánlásai mellé külön pályázati forrást is
nyert a lebonyolításhoz.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI VENDÉGEKET FOGADOTT A VÁROS
A Kukoricafesztivál ünnepén a szórakoztatáson túl a színfalak mögött is történtek a város számára fontos események. Ebben az idõszakban külföldi delegációt fogadhatott a település vezetése, idén
az osztrák testvértelepülésrõl, Sieghartskirchenbõl érkezett több
mint húsz fõs küldöttség. A delegációban az egykori és a jelenlegi
polgármestert is fogadhatta dr. Horváth Klára polgármester. A vendégek megtekintették Bábolna értékeit, a Ménesbirtokot és környékét, a lovasversenyt, valamint bepillantást nyerhettek a fesztiváli
programba is. Konkrét együttmûködésrõl tárgyalhattak a finnországi Ypäjä-ból érkezett kapcsolattartóval is, aki megtisztelte a kukoricás ünnepet. A megbeszéléseknek most is volt jövõbe mutató eredménye. Ilyen például az osztrák Sieghartskirchenbõl érkezett meghívás, melyre a város lakossága is jelentkezhet. Az önkormányzat
és a település lakossága ugyanis meghívást kapott október 24-re az
osztrák településre, ahol a spanyol lovasiskola 450. fennállást ünneplik, erre várják a bábolnai delegációt.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Az államigazgatási, közigazgatási tevékenység és az állampolgárok között felmerülõ távolságot igyekszik leküzdeni a járási
hivatal azzal a tevékenységgel, amit 2015.
áprilisa óta integráltan, koncentráltabb irányítással végez – fogalmazott Molnárné dr.
Taár Izabella, a Komáromi Járási Hivatal vezetõje az október elsején megtartott rendes testületi ülés kezdetén. A gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében tett
változtatásokon túl a hivatalvezetõ hivatalának feladatkörérõl, hatáskörérõl is beszámolt, valamint az okmányiroda helyi mûködésérõl és átalakulásáról is tájékoztatta a
képviselõket. Az okmányiroda szeptember
31-e óta a (hazai palettán egységes színvonalon kialakított és szakavatott ügyintézõkkel üzemeltetett) Kormányablak keretében
látja el a lakosok ügyes-bajos dolgainak intézését. A téma kapcsán elhangzott: a bábolnai okmányiroda a komáromi Kormányablak részeként tovább üzemel, az ügyintézés menetét megkönnyíti az is, hogy már
nem kell feltétlenül Komáromba utazni,
mert a Kormányablak futárpostájával ez is
megoldható.
A folytatásban a két ülés között történt
eseményekrõl, a lejárt határidejû határozatokról és a bizottságok által hozott döntésekrõl szóló témák kerültek elõtérbe. Ebben a napirendi pontban a polgármester
hosszabb idõszakot tekintett át tájékoztatójában, hiszen a nyár derekán volt utoljára
testületi ülés. Beszámoltak a napirendet
nem érintõ kérdésekben a bizottságok vezetõi is, valamint az alpolgármester,
Veresné Szkocsek Mária már a banai általános iskola beolvadásának tapasztalatait
és a változások tükrében a szeptemberi iskolakezdés körülményeit elevenítette fel.
Az ülés menetében az I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól szóló napirend következett, ámbár – mint elhangzott – jogszabályi kötelezettség, egyéb elõírás ennek elkészítésére nem kötelezi az önkormányzatot. A hivatal azonban azért tesz ennek eleget, hogy jobban nyomon követhetõ legyen a város bevételeinek és kiadásainak
mérlege. Ezt követõen a 2015. évi költségvetési rendelet módosítása következett. A
város büdzséjének fõösszegét ezúttal 920
millió 152 ezer forintban állapította meg a
testület a módosítást követõen.
Beszámoltak munkájukról a helyi civil
szervezetek képviselõi, így a napirendi
pont kapcsán az ülésen megjelent Török
Sándor, a Cseperedõk Néptánc Egyesület
elnöke, Berkes István, az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgász Egyesület elnöke, Cseh László a Bábolnai Borbarátok Egyesület képviseletében, Bihari Gábor, a Bábolnai „Mérföldkõ” Turisztikai Csoport vezetõje. Vass
Ádám, a Bábolnai Helytörténeti Baráti Kör
képviselõje és Mózer György, a Bábolnai
Íjászok Baráti Egyletének vezetõje elmaradt a testületi ülésrõl, beszámolóikat
azonban elfogadta a grémium.

Szó esett az Ács Önkormányzati
Tûzoltóparancsnokság munkájáról, mely
beszámolót Kosztolányi István tûzoltóparancsnoktól várhatta a testület. A Bábolnai
Önkéntes Tûzoltó Egyesület beszámolóját
is megszavazták.
Lipóthné Horák Valériát, jelenlegi megbízott vezetõt választotta a grémium a Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõi posztjára, az óvodavezetõ
megbízatása a következõ öt esztendõre
szól, vagyis 2020. szeptember végéig tart.
Az óvodai álláspályázat elbírálása után a
Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és
Sportközpont intézményvezetõi álláspályázata került terítékre. A munkakörre ketten
jelentkeztek: Vituska Ildikó közösségszervezõ, a jelenlegi megbízott vezetõ, valamint Füzi Gábor. A pályázatot a testület
eredménytelennek nyilvánította, és azt a
döntést hozták, hogy változatlan feltételekkel a pályázatot ismét kiírják, a mûvelõdési
és sportintézmény mûködtetését pedig a
korábbi megbízott vezetõ láthatja el.
Fontos témakör volt az I. számú háziorvosi körzetrõl szóló tájékoztatás, miután ez egy korábban felvetett ügymenet folytatása volt. A korábbi pályázó a
testületi ülést megelõzõen visszavonta
pályázatát, ezért a grémium új, csábítóbb feltételeket fogalmazott meg azon
orvosok számára, akik Bábolnán kívánnak letelepedni és praxist mûködtetni.
Mint elhangzott, a probléma, hogy a jelenlegi helyettesítési rendet hosszú távon nem lehet fenntartani, így az önkormányzat megtesz mindent annak érdekében, hogy a praxist mihamarabb
betöltsék. A városvezetésnek nincs
könnyû dolga, hiszen elmondható,
hogy hazánkban orvoshiány van. Az
egészségügyi alapellátás biztosítása
azonban jelen esetben önkormányzati
feladat, így a praxisért nem lehet és
nincs is követelése a pályázatot kiíró
önkormányzatnak. A megüresedett háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázatot az Orvosi egyetemek számára
is kiküldte a városvezetés, abban a reményben, hogy a lakbértámogatás
megszavazásával hamarosan orvosra
talál a város.
A folytatásban a háztól történõ lomtalanítás ügyével hosszasan idõztek a
grémium tagjai, miután a tevékenységre lakossági igények alapján árajánlatot kértek a Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-tõl. A cég írásos ajánlatában megfogalmazta, hogy három
ütemben teljesíti a kihelyezett lomok
elszállítását: az elsõ részletben a papír
és mûanyag hulladékot (210 ezer Ft+
Áfa összegért), egy következõ részletben az elektronikai és fémhulladékot
(210 ezer Ft +Áfa) és harmadikként a

nagyméretû lomhulladékot: bútort,
bontott ablakkereteket, ajtókat, szõnyegeket és egyebeket gyûjtené be
(350 ezer Ft+ÁFA) mindösszesen bruttó 977 ezer 900 Ft értékben. Az árajánlat a veszélyes hulladék, zöldhulladék
és építési törmelék elszállítására nem
vonatkozott. A bizottságok a gyõri cég
ajánlatát több ponton sem pártolták, a
testületnek azt a javaslatot tették, hogy
az önkormányzat kezdeményezze a helyiek számára fenntartott hulladékudvar hétköznapi (szerdai) nyitva tartási
idejének meghosszabbítását, – esetlegesen a szombati nyitva tartás lehetõségét – és informálják a lakosokat az
egyéni hulladékelszállítás lehetõségérõl. A döntéshozók úgy vélték, hogy a
lomtalanítás miatt nemkívánatos személyek is feltûnnének a településen,
így a város biztonsága érdekében vetették el a szolgáltatást, melyrõl azonban a jövõben ismét tárgyalnak majd. A
téma kapcsán a város polgármestere
felvetette: a lomtalanítási igényeket,
akik nem tudják a hulladékudvarba kiszállítani a lomot, elõzetesen közvélemény-kutatással felmérik. Mint elhangzott: október 19-én és 20-án az óvodában elektronikai hulladékgyûjtést szerveznek, így ezektõl érdemes ekkor
megszabadulni. A gumi és mûanyag
hulladék égetése azonban továbbra is
szabálysértési bírságot vonhat maga
után.
A következõ napirendi pontban
megszavazták az Állami Számvevõszék jelentését, mely az Önkormányzat pénzügyi
gazdálkodási utóellenõrzésével hozható
kapcsolatba.
Szó esett a Települési Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról is. A
hungarikumok és védendõ helyi értékek
népszerûsítését célzó értéktári apparátus
létrehozása mellett támogatóan szavaztak
a képviselõk, majd a KEM Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztálya által
elõírt kötelezettségeihez szükséges Bábolnai Alapszolgáltatási Központ Szakmai
Programjának elfogadására tértek át. A
témát Kocsis Gábor jegyzõ taglalta,
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ
pedig hozzáfûzte: a hat pontban meghatározott módosításokat már szeptemberben
teljesítette, a központ szakmai programját
így a testület is jóváhagyta.
Elbúcsúzott a város dr. Bacsárdi József
aljegyzõtõl, miután Bicskén folytatja munkáját. Tizenegy év után az aljegyzõ köszönetnyilvánítás mellett vett búcsút a munkatársaktól, az önkormányzat vezetõitõl. Ezt
követõen a testület zárt ajtók mögött kitüntetõ címek adományozásáról döntött, valamint visszatérítendõ lakáscélú támogatást
is elbíráltak.
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A MINÕSÉG VÁSÁRÁBAN

BÁBOLNAI FÓRUM
Szeptember 12-én a Kukoricafesztivál idejére ideiglenesen másik helyszínre költözött a termelõi piac. De nem ez
volt az egyetlen változás a városünnep idején. A piac ugyan
a megszokott idõben mûködött, az árusok azonban hoszszabb idõre is bérelhették standjaikat, és akár az estében is
kínálhatták portékáikat.
A fesztiválhangulattal tarkított hétvégén az árusítók is többen voltak. A megkérdezett termelõk szerint a Kukoricafesztivál a helyieket is felpezsdítette. A piaci sétához az idõjárás is kellõen alakult. A bábolnaiak napos idõben válogathattak a termelõk portékáiból. A felhozatal ismét kiváló minõségrõl árulkodott, volt itt virág, szõlõ, füstölt húsáru, tejtermék, méz és különleges szörpök is.
Az élelmiszereken túl ezúttal is megjelentek a dísztárgyak
a kínálatban. Az árusítók most is Bábolna negyven kilométeres körzetébõl érkeztek. Sokukkal októberben is találkozhatnak a bábolnaiak, hiszen várhatóan október 10-én ismét
lesz termelõi piac városunkban.

INGYENES SZÛRÕVIZSGÁLATTAL SEGÍTETTEK
Ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatot szervezett a Bábolnai Hölgyek Egylete a Kardirex Egészségügyi Központban szeptember 12-én. Az egészségvédelmi programot a
Kukoricafesztivál idejére ütemezték azzal a szándékkal,
hogy a helyiek közül a lehetõ legtöbben élhessenek a lehetõséggel.
Tóth Rebeka szervezõ, a Bábolnai Hölgyek Egyletének
tagja elmondta, a szûrés alkalmával mértek vérnyomást,
vércukrot, volt prosztatarák- és vastagbél szûrés, EKG valamint Doppler-vizsgálat.
A regisztrációt követõen valamennyi vizsgálaton ingyenesen vehettek részt a lakosok. A mintavételeket és méréseket követõen az eredményeket dr. Polyák Zita értékelte ki,
aki szabadidejét nem sajnálva irányította az egészségnap
történéseit.
Dr. Polyák Zita úgy fogalmazott, minden egészségnap és
egészségvédelmi rendezvény fontos jelentõséggel bír, hiszen ha csak egyetlen panaszmentes embernél találnak eltérést, már akkor eredményesnek tekinthetõ a törekvés. A
doktornõ véleménye szerint a szûrõvizsgálatok minden
életkorban kiemelten fontosak. Sajnálatos módom, ezúttal
is akadtak, akiknek eredményeik alapján rossz hírt közölt a
szakember. Õket a megfelelõ betegútra, további vizsgálatokra irányította a doktornõ. Többeknek gyógyszermódosításra vonatkozó tanácsot is nyújtottak.
Az alap szûrõvizsgálatokat a hétköznapokon is kérheti a
páciens, de a rendelési idõben a tömeges szûrés csak nehezen kivitelezhetõ, ezért is kiváló alkalom az egészségnap, amikor kifejezetten ezekre az idõigényesebb mérésekre koncentrálnak a helyi egészségügy szervezõi. A megjelentek többsége egészségtudatos életet él, ezért szánta rá
a szombat délelõttöt a szûrõvizsgálatokra.
Így volt ezzel Kuczik János is, aki rendszeresen aláveti
magát hasonló vizsgálatoknak. Elmondása szerint, többnyiKeressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal
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re ezt felesége nyomására is teszi, de tisztában van a szûrõvizsgálatok jelentõségével.
A bábolnai Kuczik János mellett még közel százan gondolták úgy, hogy a szûrések fontosak. Ezt tükrözi a megjelentek létszáma, amivel a doktornõ és a szervezõk is elégedettek voltak.
Az egészségügyi szûrés értelme, hogy a kóros elváltozásokat idejében észleljék és a diagnózis felállításával biztosított legyen a további betegút. A bábolnai szûrés is elérte
célját, hiszen többeknek derítettek fényt egyes egészségügyi problémáikra.
A Bábolnai Hölgyek Egyletének kezdeményezését a szûrésen résztvevõk valamennyien pártolták. Tóth Rebeka
szervezõ a folytatást ígérte, miután ezek a programok nemcsak szükségszerûek, de népszerûek is a helyiek körében.
Az ingyenes szûrõvizsgálatokat szervezõ hölgyegylet
programját a központban dolgozó egészségügyi alkalmazottak is segítették A szervezõk köszönik mindazoknak,
akik áldozatot hozva hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt.
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NÉGY BABA AUGUSZTUSBAN
Hegedûs Aliz

E havi lapszámunkban is folytatjuk
babalátogató körképünket, ezúttal augusztusban született gyermekeket és
szüleiket látogatta meg dr. Horváth
Klára polgármester. A szokásokhoz híven településünk vezetõje a szülõknek
átadta városunk önkormányzata ajándékát, valamint felajánlotta az állam ál-

Tóth Zara

Lukácsi Nóra

tal nyújtott 40 ezer forint értékû életkezdési támogatást.
Elsõként Szollár Edina és Hegedûs
János kislányát, Alizt köszöntötte, aki
augusztus 5-én született, majd Farkaskútra látogatott, ahol az augusztus 12én született Régi Tifanit és szüleit, Tóth
Nikolettát és Régi Istvánt ajándékozta

meg. Ezt követõen Farkas Nikolettának és Tóth Krisztiánnak gratulált augusztus 8-án született Zara nevû kislányukhoz, végül Takács Lillához és Lukácsi Péterhez csengetett be, hogy üdvözölje Nóra lányukat, aki augusztus
19-én látta meg a napvilágot.
hantos

ERDÕK, VADÁLLATOK, VADÁSZAT AZ ÓVODAI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSÁN
Az erdõk életérõl és a vadászatról szóló kiállítás nyílt
városunk óvodájának galériájában szeptember 29-én.
Homoki Judit óvodapedagógus, a tárlat szervezõje lapunknak elmondta, az országos szintû program, az Erdõk hete, illetve az Állatok Világnapja kapcsán esett a
választás erre a témára.
A tárlaton kiállított tárgyakat, festményeket,
állatbõröket dr. Faragó István gyûjteményébõl
válogatták, aki rögtönzött elõadás keretében
igyekezett felkelteni az apróságok érdeklõdését az erdõk szépsége, az ott élõ gazdag állatvilág iránt. Az ovisok maguk is beszámoltak
saját élményeikrõl, melyek vadállatokkal kapcsolatban érték õket. Az elõadó maga is gyakorló vadász, az erdõk és a természet szerelmese. Barangolásai során kicsit másként tekint a természetre, mint a legtöbb vadász.
Meglátja a természet költõi varázsát, mely kikapcsolja a mindennapok monotóniájából.
A bábolnai óvoda csoportjaiban a foglalkozások során komoly gondot fordítanak a gyermekek természetismereti tudásának fejlesztésére. A digitális technika már a legkisebbekre
is hatással van, ezért fontos, hogy az aprósá-

gok jobban megismerjék az erdõk élõvilágát, és otthon
érezzék magukat a természetben, tudtuk meg Homoki Judittól. Ezért minden évben ellátogatnak az arborétumba is,
hogy az ott dolgozó szakemberektõl szerezzenek tapasztalatokat vadállatokról, növényekrõl.
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TANÉVKEZDÉS ÁTSZERVEZÉS UTÁN
Ez a tanév rendhagyó módon indult. Ez év júniusában államtitkári
döntés született az intézményi átszervezésrõl, mely szerint a Banai
Jókai Mór Általános Iskola beolvad
a Bábolnai Általános Iskolába.
Az átszervezés során 20 felsõs
banai tanulót helyeztünk el felsõs osztályainkban.
A banai telephelyen 30 alsós kisdiák
kezdte meg tanulmányait két összevont tanulócsoportban.
A megnövekedett létszámok következtében idegen nyelvi csoportokat
bontottunk az 5. és a 8. évfolyamokon,
valamint új csoportot alakítottunk ki a
6. évfolyamon.
Szintén a 6. évfolyamon eddig mûködõ egyetlen osztályunkban az integráció után 29 fõre emelkedett a tanulólétszám. Itt lehetõségünk nyílt az osztálybontásra. A 6.a osztály osztályfõnöke Veresné Szkocsek Mária, a 6.b
osztályé pedig Hegyi Dóra tanárnõ. Így
minden évfolyamon 2-2 osztály mûködik.
A 2015/2016-os tanévet az átszervezés után Bábolnán 16, Banán 2 összevont tanulócsoportban összesen 332
tanulóval kezdtük meg.
Személyi változások történtek a nyáron. Az átszervezésbõl adódóan 6 új
kollégát köszönthettünk, akik közül négyen a Bábolnai Általános Iskola banai
telephelyén végzik nevelõ-oktató munkájukat: Vincze Attiláné, Stankovicsné

8

www.btv.hu

Szabó Zsuzsanna, Müllerné Söveges
Adrienn és Csizmadia Péterné tanítók.
Két pedagógus – Ágostonné Dobrosi
Ildikó és Koppán Bernadett – a bábolnai intézményünkben tanít a felsõ tagozaton.
A pedagógusok létszáma intézményünkben így 34-re emelkedett.
A szakos ellátottság biztosítása érdekében több – a tankerület különbözõ iskoláiból kirendeléssel áttanító –
pedagógus oktatja tanítványainkat.
A földrajzot és a természetismeret
órák egy részét Bajcsainé Hajagos Ildikó, a német órák egy részét Varsányi
Erzsébet, a technika órákat a 6. 7. és
8. osztályokban Szalai Erika tanárok
tanítják.
Iskolánkból 3 pedagógus lát el szakjának megfelelõen feladatot a környezõ településeken.
Óraadóként Némedi-Vida Ingrid tanítónõ testnevelés órákat tart a 6. évfolyamon.
Székhelyünkön 34 elsõs kisgyermek
kezdte meg tanulmányait két elsõ osztályban. A hagyományos elsõ osztály
osztályfõnöke Slániczné Schmidt Irén
tanítónõ. Az egész napos iskolaként
mûködõ osztályban Pillérné Fekete
Andrea osztályfõnök és Bors Erika
osztálytanító vezeti be tanítványaikat
az írás, az olvasás és a számolás rejtelmeibe. A banai 6 elsõs kisdiákunk öszszevont tanulócsoportban kezdte meg
a tanévet Vincze Attiláné osztályfõnök
vezetésével.

A hagyományos alsós osztályokba
járó tanulóink 2 napközis csoportban
készülhetnek a következõ tanítási napra. A napközis csoportok vezetõi
Molnárné Mészáros Judit és Kántor
Katalin nevelõk. A felsõs diákok számára az idei tanévben is biztosítjuk a
tanulószobát.
A felsõ tagozatba lépõ 5.a osztályunknak Klincsokné Sarf Lívia tanárnõ, az 5.b osztálynak Veres Zoltán tanár úr az osztályfõnöke.
A köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelõen több változásnak kell
megfelelnünk.
A mindennapos testnevelés felmenõ
rendszerben folytatódik, így szeptember 1-jétõl valamennyi évfolyamon 5
órában tartjuk a testnevelést, melybõl
legfeljebb 2 óra kiváltható iskolai sportkörben való sportolással vagy sportegyesületi tagsággal, szervezett
edzéssel.
Az idei tanévtõl folytatódik heti 1 órában az erkölcstan, illetve a hit- és erkölcstan tanítása, most már az 1-3. és
az 5-7. évfolyamokon.
Az egész napos iskolai oktatás keretében az általános iskola valamennyi
évfolyamán a kötelezõ tanítási órákon
túl egyéb foglalkozásokat (szakköröket, sport, napközis ill. tanulószobai
foglalkozásokat) szervezünk 16 óráig
tanulóink számára. Ez alóli felmentést
a szülõ kérvényezheti gyermeke számára.
Az egész napos iskolai oktatásban a
helyi zeneiskola tehetségfejlesztõ
programjának megfelelõen komplex
mûvészeti foglalkozásokat (szolfézs,
drámapedagógiai foglalkozások) biztosít az 1. 2. és 3. osztályosok számára.
Folytatjuk Bábolna helytörténeti
tárgyként való tanítását, beillesztve az
adott évfolyam (1-8.) tantárgyi rendszerébe.
Szakköröket szervezünk (rajz, sakk,
honismereti, könyvbarát, sportfoglalkozások), a 7-8. évfolyamon középiskolai felkészítõt tartunk magyarból és
matematikából. Így biztosítjuk a tehetséges tanulók felkészítését versenyekre, valamint a pályaválasztás elõtt álló
diákjaink eredményes felkészülését a
központi írásbeli felvételi vizsgára, továbbtanulásra.

BÁBOLNAI FÓRUM
Ha szükséges, tanulóinkat a felzárkózásban egyénre szabott képességfejlesztéssel segítjük.
Gazdag szabadidõs programokkal,
rendezvényekkel, kirándulásokkal,
színházlátogatásokkal lehetõséget kínálunk gyermekeink számára a szabadidõ tartalmas és hasznos eltöltéséhez.
Az átszervezés újabb feladatok elé
állít bennünket, hiszen másik településen másik feladatellátási helyen mûködik két-két összevont tanulócsoportunk, valamint a banai intézmény mûködtetési feladatai is ránk hárulnak.
Banán a felsõ tagozat megszûnésével a korábban ott tanuló gyermekek
bábolnai székhelyünkön folytatják tanulmányaikat. Nem könnyû az eddig
iskolánkba járó gyerekek számára a
megnövekedett osztálylétszámmal, új
osztálytársakkal, esetleg osztálybontás elfogadásával kezdeni a tanévet.
Ennél még nehezebb az érkezõ gyerekek beilleszkedése, hiszen helyismeret
nélkül, új környezetbe és új osztályközösségekbe kerültek.
Még csak néhány hét telt el az iskolakezdés óta. A nehézségek ellenére,
tanulóink beilleszkedésével és a szabályok elfogadásával kapcsolatban
pozitív tapasztalataink vannak. Kollégáimmal mindent megteszünk annak

2015. október
érdekében, hogy együttmûködve tanulókkal és szülõkkel - türelemmel, toleranciával, egymásra figyelve és egymást segítve – elérjük közös céljainkat
az oktatás és a nevelés területén.
Mindannyiunk kötelessége és felelõssége, hogy a beilleszkedést és az
elfogadást elõsegítsük. Célunk, hogy
iskolánk jó közössége megmaradjon
és továbbfejlõdjön.
A közösségünkhöz tartozó banai
kisdiákokkal és pedagógusaikkal közös programokat, ünnepségeket (karácsonyi ünnepség, farsangi és gyermeknapi rendezvények) tervezünk a
tanév során. A tanévnyitó ünnepség
már lezajlott, a közelmúltban megszervezett Õszköszöntõn banai és bábolnai gyermekek kellemes délelõttöt töltöttek együtt játékos feladatokkal.
Célunk – az új változásokhoz alkalmazkodva, az új lehetõségeket kihasználva -, hogy tanulóink a lehetõ legjobban teljesítsék az adott évfolyam által
támasztott követelményeket és minél
több élményhez juttassuk õket.
Az elõttünk álló tanévhez, tanítványainknak és szüleiknek, valamint a
kollégáknak sikeres tanévet, kitartást
és jó egészséget kívánok.

NÉPI IRÁNYOK A ZENEISKOLÁBAN

A tavalyihoz hasonlóan mintegy 110 beiratkozó tanulóval indította 21. tanévét szeptember 4-én városunk zeneiskolája. Bánfi Csaba, az intézmény igazgatója elmondta, az eddig nagy népszerûségnek örvendõ hagyományos tanszakok – többek között a furulyával, ütõés fúvóhangszerekkel – teljes létszámmal mûködnek. A
hosszú tanulási idõ sem tántorította el a kicsiket attól,
hogy kitanulják a ,,hangszerek királynõje’’, azaz a hegedû megszólaltatásának minden csínját-bínját. A legügyesebb diákok, akik már stabil zenei és hangszeres tudással rendelkeznek, néhány év elteltével az iskola zenekarába is bekerülhetnek.
A szülõi értekezlettel egybekötött beiratkozáson a nebulók megismerkedhettek új óraadó tanáraikkal is. Az iskola két népi végzettségû óraadó tanárt is szerzõdtetett,
így citerát, népi furulyát és népi éneket is tanulhatnak a
gyerekek. A tantestület új tagja is bemutatkozott, aki dobot tanít majd.
A korábbi évekhez hasonlóan az elsõsök szolfézzsal
kezdik elsajátítani a zene tudományát, majd ezután léphetnek tovább a különbözõ hangszerek világába. Természetesen csoportos tanszakokra is jelentkezhettek az érdeklõdõk, a moderntánc illetve a dráma továbbra is népszerû a diákok körében.

Peresztegi Gáborné
igazgató

146 DIÁK
A LOVASISKOLÁBAN
A településünkön mûködõ lovasiskolába is becsengettek szeptember elsõ napján. 146 tanulóval, ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét az idei esztendõ.
Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, a kilencedik évfolyam mellett 11 fõ – érettségivel már rendelkezõ –, illetve négy belovagló szakos diák is megkezdi tanulmányait az iskolában.
A diákok többsége élt a kollégiumi
elhelyezés lehetõségével, a Ménesbirtok épület felújításának köszönhetõen
pedig még korszerûbb szobákban lakhatnak. Egy tornaszoba kialakítására
is sor került, így az esõs idõ sem jelent
akadályt a testnevelés órák megtartására. A gyakorlati helyszínek – az elmúlt évekhez hasonlóan – szintén biztosítottak. A diákok a Csikótelep és a
központi ménes lovai mellett a dióspusztai angol telivér ménesben is tanulhatják a szakma gyakorlati fogásait.
Az iskola jövõbeli tervei között szerepel az érettségi megszerzésére nyújtandó lehetõség is.

PÁLYÁZAT

Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi 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:

2015. október 30. (péntek)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási
Bizottság 2015. novemberi ülésén bírálja el.
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VESZÉLYES ÁLLAT

BELTERÜLETI KILÖVÉSE
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bábolna Város Önkormányzat polgármesterének kérelmére Fekete
Márton (tel.: 30/511-22-96) vadászengedélyt kapott Bábolna Város közigazgatási területén kószáló róka elejtésére. Az engedély alapján az elejtésre 2015. szeptember 20-tól 2015. december 31-ig kerülhet sor.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését!

FELÜLVIZSGÁLTÁK A

VÁROS TERMÁLKÚTJAIT
A ceglédi székhelyû Vízkutató és Fúró Vállalatot bízta
meg a bábolnai önkormányzat a város fúrt kútjainak felülvizsgálatára, beindítására. A kutak tisztítására vandalizmus
okán volt szükség, mondta el dr. Horváth Klára polgármester, aki hozzátette: a kutakba szórt törmeléket és egyebeket
mechanikusan nem lehetett kiemelni, ezért a fúrásra mindenképpen szükség mutatkozott. Balogh Szilveszter fúrómester, a Vízkutató és Fúró Vállalat munkatársa a fúrások
alkalmával úgy fogalmazott: a kútban a területen található
lemezdarabokra, nagy kavicsokra leltek. A tisztítást követõen sikerült beindítani, így üzemeltethetõek a kutak. Az egyik
a háromból termálkút, gyógyvízzé nyilvánított vízminõséggel.

Fontos megemlíteni, hogy az önkormányzatnak kötelezõ
feladatai is vannak a kutakkal kapcsolatban, ilyen például
az évenkénti hidrodinamikai mérés, mely azt is megmutatta, hogy a város tanuszodára vonatkozó fejlesztési elképzelései nem hiábavalóak.
A munkálatok után mindegyik kút a korábbi – a beruházáshoz szükséges – vízhozamot, minõséget és hõmérsékletet hozza.
A polgármester azt is elmondta, hogy a tanuszoda létesítésére irányuló pályázatot az illetékes minisztérium már befogadta. Az önkormányzat elképzelése szerint a sportcsarnok mellett kaphat helyet a létesítmény, mert itt valamennyi
közmû rendelkezésre áll. Ez azzal jár majd, hogy a vizet
utaztatják, de ez még mindig költséghatékonyabb megoldás, mint a közmû kiépítése, így még számos kalkuláció
szükséges a tervek elkészítéséhez és azok véglegesítéséhez. A tanuszoda fejlesztés – a kormányzati megnyilvánulás
szerint - várhatóan 2017-ben valósulhat meg.
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FÁK NEVELÉSE, NYESÉSE

Akik gyalogosan, kerékpárral vagy autóval közlekednek
Bábolnán, régóta kérik: néhány fasorban, utcafásításban a
közlekedést, kilátást és közvilágítást akadályozó ágakat,
fákat tegye rendbe az Önkormányzat.
Ezen igények felmérése után született döntés eredményeként több utcánkban sikerült közmegelégedésre alapot
adó állapotokat kialakítani.
A kis óvodától a tárkányi útelágazásig a fenyõ fasor belógó ágainak nyesése után nagyon szép és kulturált gyalogjárda képe fogadja az arra járókat.
A Csikótelepi úton a keresztutcákból való kanyarodást,
kilátást akadályozó ágak levágása, a közvilágítást adó lámpák kiszabadítása után immáron a gyalogosok is ,,emelt fõvel’’ sétálhatnak a jól belátható járdán, mindenki õszinte
megelégedésére.
Ugyan ezt sikerült biztosítani az Ácsi út hársfa sorában
is, itt azonban szükség volt a korábban elmaradt koronaalakító nyesés elvégzésére is. Ennek következtében most
ugyan szokatlannak tûnik a látvány, de a hársfára, mint fafajra jellemzõ forma néhány év alatt újra kialakul.
A Mészáros úton, a Kisfaludy lakóteleptõl az IKR felé
épített járda mellet a platánfák alatt már gyalog sem lehetett közlekedni, a kerékpárról is le kellett szállni esetenként.
A fák felnyesését az arra közlekedõk már a munka alatt
megköszönték, hiszen az érdekükben végeztette el az Önkormányzat.
Még az õszi idõszakban sor kerül a Rákóczi út fasorának karbantartására is, az óvoda elõtt, valamint a Lovas iskola oldalán. Utóbbinál a tetõ fölé benõtt ágak károkozását
is meg kell szüntetni, az út fölötti, közlekedést akadályozó
ágakat kell eltávolítani, a közvilágítást szolgáló lámpákat
kell kiszabadítani.
Mindezen munkák látványa most szokatlan, eltér a megszokottól, de szükséges annak érdekében, hogy a közlekedés mindenki számára biztonságos legyen. Emellett a növények ápolása, alakítása, beteg és száraz ágainak eltávolítása is célunk.
Tudja mindenki saját tapasztalataiból: a házánál, kertjében ültetett dísz- és gyümölcsfákat is nevelgetni, nyesni
kell azért, hogy jól teremjen. A parkosításban élõ fák, cserjék nyesése, nevelgetése is fontos, mert ez a gyümölcsük,
ezzel szolgálnak, lakosainknak, ápolt és szép képükkel,
formájukkal.
Lukáts Péter

Á L L Á S A J Á N L AT
Bábolnai családi húsüzem felvételt hirdet
1 fõ nõi betanított munkaerõ részére – húsos, vagy
konyhai tapasztalat elõny,
és 1 fõ árusító kocsi mûködtetésére – jogosítvány és
eladói tapasztalat szükséges.
Magas kereseti lehetõség, bejárási költségtérítés,
egymûszakos H-P munkaidõ.
Jelentkezni lehet: info@babolnahus.hu e-mailen,
vagy Bábolna, Újhelyi u.1.sz. alatt személyesen.
Érdeklõdni: 70/5020-484 telefonon.
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KÉT OSZTÁLY 1968-BÓL
Rendhagyó osztály-, pontosabban évfolyam találkozót
tartottak szeptember 5-én azon ,,véndiákok’’ számára, akik
1968. nyarának elején fejezték be általános iskolai tanulmányaikat Bábolnán. Pozsgai Etelka és Czanek Jánosné pedagógusok 49 nebulót neveltek a két osztályban, ahol
többségében lányok voltak – tudtuk
meg Takács Miklósnétól, a találkozó
szervezõjétõl. Mint mondta, évek óta
próbálják összehozni a két társaságot,
ami most sikerült annak ellenére, hogy
nem kerek évfordulóról volt szó.
A két osztály egykori tanulóinak javarésze ma is Bábolnán él, az összejövetelre huszonkilencen tették tiszteletüket. Vidám hangulatban idézték fel egykori csínytevéseiket, iskolai élményeiket a már felújított régi iskola épületében, egykori tantermükben. Emlékez-

tek egykori tanáraikra, közülük Patasy Mária, Tóth Jánosné
és Francsics Sándorné személyesen is ott volt a találkozón.
A szervezõ reméli, hogy három év múlva, az 50 éves jubileumi összejövetelre szép számban érkeznek majd egykori osztálytársai.

A FÕSZEREPLÕ: KINCSEM

Kincsem, a nagyszerû versenyló történetét feldolgozó
film egy jelenetét forgatták nemrégiben a Ménesbirtok lovardájában. A legsikeresebb magyar paripáról szóló alkotásban a derby világának bemutatása mellett a ló és lovasa
közötti kapcsolat is elõtérbe kerül.
Herendi Gábor, a történelmi kalandfilm rendezõje szerint
kosztümös alkotást nagyon izgalmas forgatni, hiszen a látványvilágnak hûen kell tükröznie az akkori kor stílusát. A
szakáll, a bajusz és a korabeli ruházat mind-mind része a
jelmeztárnak.
A lovarda tökéletes helyszínnek bizonyult, mivel a 19.
században épített épület máig megõrizte eredeti, korhû kinézetét. A forgatás fõbb színhelyei között szerepel többek
között Gyõr és Bécs is.
A mozi forgatókönyvét Hegedûs Bálint írta, a fõszerepekben Gáspár Tibort és Nagy Ervint láthatjuk. A film magyar
stábbal, magyar nyelven készül, de nemzetközi szintû sikerekre is esélyes, várhatóan 2016. karácsonya tájékán kerül
közönség elé.

ELKELT AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB DARUJA
Különleges gépkiállítást tartott városunkban a Pannon Technika Kft. szeptember 15-én, melynek során
egymilliárd forint értékû darut is bemutattak.
Patkó Lajos, a cég ügyvezetõ igazgatója elmondta, a társaság 2014. elején kezdte meg jelenlegi mûködését az IKR
Zrt. felbomlása után. Korábban fõként daruk szervizelésével
foglalkoztak, ma már a monumentális gépek forgalmazását
is végzik.
A darus találkozón 26 partnercég, illetve több, az üzletágban érdekelt társaság vett részt. Az expo fõ attrakciója a
mintegy 500 tonnás emelõkapacitással rendelkezõ, 146
méter emelési magasságot is elérõ német Terex gyártmányú daru volt, mely jelenleg az országban felelhetõ legnagyobb ilyen jellegû szerkezet. A már értékesített óriás
monstrum szélerõmûvek építésére is kiválóan alkalmas,
leggyakrabban a MOL százhalombattai telephelyén teljesít
szolgálatot, ahol erõmûvek berendezéseit emeli helyére. A
610 lóerõs Mercedes motor teljesítményének köszönhetõ-

en nem csupán magabiztos emelõkapacitást nyújt, de lehetõvé teszi közúton a 84 km/órás sebesség elérését is.
A Pannon Technika Kft. tevékenységi köre sokrétû.
Nagyigmándon található telephelyükön a mezõgazdaságban tevékenykedõk számára teljes körû mûszaki szolgáltatást nyújtanak.
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

KEDVES OLVASÓ! E havi rovatunkban egy bábolnai érdekeltségû irodalmárról szeretnék röviden hírt adni.
Bizonyára kevesen hallottak Harsányi Lajosról. Ki is volt õ? Költõ, író, római katolikus pap, a magyar katolikus
líra egyik megújítója. 1883. szeptember 29-én született Nagyigmándon Szabó Rozália és Harsányi József hetedik gyermekeként. A család 1886. január 1-jén költözött Bábolnára, apja ugyanis a itt volt irodatiszt. 1912-ig
éltek Bábolnán, apja ebben az évben halt meg.

HARSÁNYI LAJOS a gyõri bencésekhez került gimnáziumba. 1899-ben a középiskola ötödik osztályába már
a budapesti Tavaszmezõ utcai állami gimnáziumban iratkozott be. Kamaszként belecsöppent a fõvárosi szellemi életbe. A következõ két évben Esztergomban folytatta a gimnáziumot, ahol lelki vezetõje Prohászka Ottokár
volt. Mikor Gyõrben érettségizett, már tudta, hogy papi szolgálatba lép. Teológiai tanulmányait Gyõrben végezte,
ugyanott szentelték pappá négy évvel késõbb, 1907 júniusában. Utána gyõri székesegyházi hitszónok és a
Dunántúli Hírlap felelõs szerkesztõje. 1920-tól rábapatonai plébános, 1921-ben szentszéki tanácsos volt. 1929ben a gyõri székeskáptalan tiszteletbeli kanonoka lett. Miközben egyházi pályája felfelé ívelt, költõként, íróként
is egyre elismertebbé vált.
1959. november 2-án halt meg Gyõrben. Számos mûve jelent meg, melyek közül az itt közölt verse, remélem,
felkelti majd az Önök érdeklõdését is költészete iránt.
Veresné Szkocsek Mária

HARSÁNYI LAJOS:

A bábolnai vén romokból,
Ha már éjre válik az alkony,
Valami síri ének hangzik
Bús, földalatti hangon.

Megroppan egy-egy tölgy a közelben,
Alvó madárka rezzen a fészkén,
Huhogó kuvik ül a faroncsra,
S riadozva, ijedezve néz szét.

Mikor a lila színû felhõk
Már komorodnak az esteli égen,
Valami titkos zúgás kél
A bábolnai erdõ mélyen.

Éjfélkor felroppannak a kripták,
Égõ gyertyákkal hosszú sorban
Kámzsás barátnép gyûl a cinterembe,
És zsolozsmáz áhítatosan.

És míg az élõk nyugton alusznak,
Egyre viharzik az éjjeli dallam,
Csak mikor ébred a szõke reggel,
Tûnnek el hirtelen, zajgó hadban.

A bábolnai erdõ mélyén
Vén klastromromok hevernek,
Moh, zöld borostyán, kúszó dudva
Nõtte be falát a cinteremnek.

Nagy fényesség gyullad a romok közt,
Felzúg viharosan a kardal,
S mintha ezer had kelne nyomukba
S vívna, csatázna iszonyú karddal.

Reggel a fákon csillog a harmat,
Tilinkót fúj a sárgarigó.
Tûnik az éjjel. Támad a nappal.
Halihó, halihó, halihó!

A BÁBOLNAI
ERDÕ

SZÍNHÁZI ELÕADÁS A SZABADIDÕKÖZPONTBAN

REJTÕ JENÕ:

TÉVEDÉSBÕL JELENTIK

Az igazi tévedések és félreértések vígjátéka. A Tévedésbõl jelentik címû elõadás
a halhatatlan Rejtõ Jenõ négy egyfelvonásos szövegének
az összegyúrt változata. A felhõtlen szórakozást, vidámságot nyújtó,
de ugyanakkor a társadalomnak görbe tükröt mutató elõadás ebben a formában
és ilyen szövegkörnyezetben, elõször látható színpadon
a Metamorf Színház elõadásában.

Idõpont: 2015. november 19., 18.00 óra Helyszín: Szabadidõközpont
A jegyek ingyen átvehetõk novembertõl a Könyvtárban nyitvatartási idõben!
Mindenkit szeretettel várunk!
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ILYENEK VAGYUNK, KISALFÖLDIEK

Lapszámunkban látható plakát ugyan a város nevezetességeit igyekszik
megmutatni, léte mégis magyarázatra szorul. A Kisalföld napilap nemrégiben
közösségi kampányt indított, melynek eredménye ez, a kisalföldieket bemutató
információs tábla.
A szerkesztõség célja az volt, hogy a megjelenési területükön élõk jobban
megismerjék egymást, és megismertethessék lakóhelyüket másokkal, mindehhez egy szórakoztató akciót valósítottak meg.
Bábolna sem maradt ki a bemutatott települések sorából. Így látnak minket,
bábolnaiakat:

„Ahol minden a lóról szól…
Közel két évtizede minden szeptemberben kukoricafesztivált tartanak, helytörténeti gyûjteményükben a lakosok által összeadott, mindennapi élethez szükséges
használati tárgyak is láthatóak. Van egy több mint háromszáz éves akácuk, s a település bármely pontjában találkozhatunk lóval. Ez Bábolna.”

2015. október

BRINGAKÖNYVTÁR

A Bábolna Városi Könyvtár szolgáltatásaként házhoz viszi a könyveket mindazon településünk belterületén élõknek, akik mozgásukban
korlátozottak, idõsek, vagy bármilyen egyéb okból nem tudnak eljutni a könyvtárba. Szolgáltatásunk
június 1-jén indult elsõ körútjára, és
ezt követõen minden hónap elsõ
hétfõjén járja körbe azokat, akik
elõzõleg könyvet kölcsönöztek,
vagy jelezték telefonon igényüket.
A szolgáltatás ingyenes!
Igényüket bejelenthetik
a 06 34/ 369-989-es
telefonszámon,
facebook üzenetként,
vagy pedig a
muvhazbabolna@gmail.com
címen.
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A BÁBOLNA
VÁROSI KÖNYVTÁR
minden szombaton
8 órától 10 óráig
nyitva tart.

Hétköznapokon:
hétfõ:
szünnap
kedd:
9–17 óráig
szerda:
14:30–17:30 óráig
csütörtök:
9–17 óráig
péntek:
14–17 óráig
Beiratkozási díj nincs.
Most már a facebookon is
elérhetnek minket.

BÁBOLNAI FÓRUM

GYEREKKUCKÓ
Gyermekkuckó foglalkozásainkra minden szerdán du. 4-5-ig várjuk
a gyermekeket a könyvtárban.

OKTÓBERI PROGRAMJAINK:
október 14. A Magyar népmesék csodálatos világába kalauzoljuk el
a gyermekeket és kukoricababa készítés lesz.
október 21. Zászlókészítés papírból a kicsiknek, és játékos vetélkedõ
a nagyoknak.
október 28. Andersen meséket hallgathatnak a gyermekek,
majd faragott tököket készítünk!
november 4. Márton naphoz kapcsolódva készítünk lámpásokat
és a Nils Holgersson mesét vetítjük.
Foglalkozásaink ingyenesek, mindenkit szeretettel várunk!

Bábolna Városi Könyvtár, Mûvelõdési- és Sportközpont

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖNYVTÁROS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE,
határozatlan idõre, teljes munkaidõben.

Pályázati feltételek:
– fõiskola, felsõfokú könyvtáros, vagy informatikus-könyvtáros végzettség
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló iratok
A munkakör legkorábban 2015. december 1-jén tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje
2015. október 30.
A pályázattal kapcsolatban további információkat Vituska Ildikó nyújt a
34/568-037-es és 34/369-989-es telefonszámokon.

CÍMLAPFOTÓ
PÁLYÁZAT

A Bábolnai Fórum szerkesztõsége pályázatot hirdet 2016. évi
lapszámainak borítóihoz fotók elkészítésére. A képek témája lehet természet-, épület-, köztérfotó, lényeg, hogy Bábolnához
kapcsolódó legyen. Legalább 10
megapixeles, 300-as felbontású
fotókat várunk téli, tavaszi, nyári
és õszi hangulati hatásokkal a
btv@babolna.hu e-mail címre. A
nyertesek fotói újságunk címlapját díszítik majd januártól decemberig, emellett fényképezéssel
kapcsolatos tárgyjutalomban is
részesülnek.
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BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT
Bábolna, Zrínyi u. 15.
Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:
hétfõ:
8–15 óráig
kedd:
13–15 óráig
szerda:
8–15 óráig
csütörtök:
13–15 óráig
péntek:
8–12 óráig
(ebédidõ: 12:30–13 óráig)

MESÉL AZ ÉG

Karnyújtásnyira az univerzum
Utazó planetárium Bábolnán a Szabadidõközpontban
október 19-én és 20-án.
Hétfõn és kedden 8-16 óráig az általános iskola minden osztálya, valamint az óvoda vegyes-, középsõ- és nagycsoportja vesz majd részt az
elõadásokon.
Természetesen a legkisebbek sem maradnak ki a planetárium élményébõl. Õket szüleikkel együtt várjuk szeretettel október 19-én 16:30 órától.
A felnõttek ugyanezen a napon – október 19-én - 17:15 órától gyönyörködhetnek a vetített égbolt képeiben.
A legkisebbeknek és a felnõtteknek szóló elõadásunk regisztrációhoz
kötött.
Kérjük, részvételi szándékukat jelezzék Vituska Ildikónak a 34/369-989es számon!

BÁBOLNAI FÓRUM

OKTÓBERI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
Október 13. Vetélkedõ
Október 20. Az idõskori
szívelégtelenségrõl

2015. október

MÓRI NYUGDÍJASOKKAL
BARÁTKOZTUNK
Szeptember elején vetélkedõt szerveztünk a bábolnai
és móri nyugdíjas klub tagjainak abból a célból, hogy a
játék segítségével közvetlenebb, baráti kapcsolat alakulhasson ki a két település idõs lakosai között.

Október 27. Talpmasszázs
A részvétel ingyenes,
minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

TÚRAFELHÍVÁS

A Mérföldkõ Turisztikai Csoport következõ túrája október 17-én lesz, Vitéz Bertalan Árpádról elnevezett kilátót
keressük fel. A 644 méter magas Papod-hegyen, a Bakony második legmagasabb pontján található a kilátó.
Kõris-hegyi Kilátó után ez a legmagasabb kilátópont a
Bakonyban. Látható innen Zirc, a Kõris-hegy, a Somhegy, a Pannonhalmi Apátság, Környe, a Tési-fennsík
szélkerekei, Várpalota és Veszprém is. Láthatjuk a balatoni panorámát egészen a déli partig. Innen felülrõl nézhetünk a Kab-hegyre, valamint a Somlóra. (A Papodhegy csúcsa a kilátóval Veszprém városából is jól látszik.)
Autóbusszal utazunk Akli pusztáig. Itt a XVIII. XIX. századi gazdálkodás és életforma minden eleme megtalálható: pajták, magtárak, mûhelyek, istállók, tejház, gyümölcsõrzõ ház, konyha, a kúria és a mûködõ barokk kápolna. Az egykori barokk udvarházban szombatonként
termelõi piac van, az ún. Akli MajorPlac.
A major megtekintése után Hárskútra buszozunk. Innen indulunk a csúcsra. Borzás-hegy sziklafalai mellett
elhaladunk egy nem nagy barlang mellett, ami ugyan
nem tartozik a legfontosabb és legnépesebb denevérkolóniák szállásának, de gyakori nyári és átmeneti szállása, valamint alkalmi párzóhelye a denevéreknek. (Magyarországon az összes denevérfaj védett!) A kilátótól
Márkó felé indulunk, a mûutat elérve buszra szállunk,
hogy egy rövid zirci pihenõ után hazaérjünk hét órára.
Minden érdeklõdõ jelentkezését szeretettel várjuk!
Autóbuszunk reggel 7:00 órakor indul a központi parkolóból, a hazaérkezést 19:00 órára tervezzük.
Utazás költsége:
Autóbusz 2 500 Ft személyenként (gyerekeknek 1 500
Ft, de két szülõvel utazó gyermekek után nem kell utazási költséget fizetni)
Jelentkezni email-ben, a 20/ 454-0076 ( Bihari Gábor)
és a 20/ 542-4150 (Suhayda András) telefonon, valamint
október 7-én (szerdán) 17 órakor a könyvtárban tartandó megbeszélésen lehet.
Felszerelés: zárt cipõ, réteges öltözet, esõköpeny

Az Arborétum bejáratánál volt a találkozó, ahol dr. Horváth Klára polgármester asszony is köszöntötte vendégeinket, majd egy közös sétával indítottuk a programot a szép
õszi napsütésben. Ezután a Szabadidõközpontban játékos
szellemi vetélkedõre került sor, amin móri és bábolnai játékosokból álló vegyes csapatok küzdöttek nagy elszántsággal. Végül táncos mulatsággal zárult a nap, melyen minden
résztvevõ nagyon jól érezte magát. A vendéglátás sikeréhez hozzájárult az asszonyok finom süteménye, valamint az
önkormányzat anyagi segítsége, amiért ezúton is köszönetet mondunk.
Búcsúzáskor viszont meghívást kaptunk Mórra, ahol
szeptember 25-én rendezték az Ezerjó Nyugdíjas Egyesület hagyományos névnap köszöntõ bálját. Nyugdíjasaink
lelkes csapata természetesen örömmel fogadta a szíves invitálást. A lelkesedést még az egész nap szakadó esõ sem
törte meg, 48 fõvel indult a busz Mór felé. Ott nagy szeretettel vártak vendéglátóink. Az este folyamán egy színes
táncbemutatót nézhettünk meg, valamint egy harmonika
együttes mûsorát hallgathattuk. Köszöntötték a harmadik
negyedévben névnapjukat ünneplõ jelenlévõket, majd
tánccal, kellemes beszélgetéssel folytatódott a program.
Hosszas búcsúzkodás után fél 11-kor indultunk haza, telve
kellemes élményekkel.
Berkesné Szûcs Ágnes intézményvezetõ
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GYERMEKÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2015
BUJÁKI BÁLINT vagyok és Bábolnán lakom.
Az elsõ nyolc osztályt a Bábolnai Általános Iskolában végeztem,
most a Szabadhegyi Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és
Középiskola gimnáziumi osztályának tanulója vagyok. Szabadidõmben
versenyszerûen íjászkodom, kiváló eredményekkel büszkélkedhetek.
Az eddigiekben háromszoros országos bajnoki és egyszeres Európa
bajnoki érmet is szereztem. Ezt a sportot még nagyon sokáig
szeretném ûzni, de természetesen, e mellett
minden egyéb sportágat támogatok.
Éppen ez motivál arra, hogy a Bábolnai Gyermek Önkormányzattal
olyan programokat rendezzünk, melyek minden sportolni vágyó
bábolnai gyermek és fiatal tetszését elnyerik.
CZEFERNEK DORKA 2001. szeptember 28-án születtem Gyõrben. Születésem óta itt Bábol-

nán élek, és a helyi általános iskolába járok. Az idei évem az utolsó. Tanulmányai eredményeim egész
jók, sok versenyen indulok, ahol kisebb-nagyobb sikereket érek el. Boldog voltam, amikor a 2014/15-ös
tanévben én kaptam meg a polgármesteri elismerést. Terveim szerint valamelyik gyõri gimnáziumba felvételizek. A tanulás mellett az életem másik részét a sport teszi ki, immár 9 éve táncolok, a tavalyi szezontól focizom is. Általában minden sportos rendezvényen ott vagyok, és próbálom kivenni a részem a
szervezésbõl. Fontosnak tartom azt, hogy mindenhol ott legyek és segítsek. Csapatembernek tartom
magam, mivel imádok emberekkel lenni vagy épp új embereket megismerni. Igaz sok idõt töltök tanulással, de mindig szakítok idõt a szeretteimre és a barátaimra, mert számomra õk a legfontosabbak. A
döntésekben mindig próbálok ésszerû lenni, ezért is jelentkeztem diákönkormányzati képviselõnek. Kérlek, hogy szavazz rám, és megpróbálok megtenni mindent, hogy Bábolna még szebb és jobb legyen! Te
döntesz, és én bízom Benned, Bennetek!
Sziasztok, JANUS MARTIN vagyok!
Bábolnán lakom már születésem óta.
1999. novemberében születtem. Korábban a Bábolnai Általános Iskola tanulója voltam,
de jelenleg a gimnáziumi esztendõket a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban töltöm.
Szeretek focizni, síelni és a színjátszás is az egyik kedvelt elfoglaltságom.
Céljaim közé tartozik, hogy minél több szórakoztató program közül tudjatok választani.
Ezeket a programokat, ötleteket akár Ti is kitalálhatjátok, hogy együtt,
közös akarattal a megvalósítás felé is vigyük õket.
Remélem, bizalmat szavaztok nekem,
és így késõbb egy jó ötlet megvalósítója is lehetek – általatok.

MÁTYÁS KATA 2000. június 16-án születtem Komáromban. Kiskorom óta Bábolnán élek, itt
nõttem fel, ide jártam általános iskolába. Most a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója vagyok,
és erre büszke is vagyok, hiszen nagyon szerettem volna ide felvételt nyerni. Általános iskolai tanulmányaim jók voltak, és számos kisebb-nagyobb versenyen is részt vettem. Tanulmányaim mellett
rendszeresen sportolok, már egy éve focizom a Bábolnai Sportegyesület színeiben. A 2014-15-ös
szezonban indultunk elõször bajnokságban, ahol megyei 3. helyezést tudtunk elérni. Emellett versenyszerûen kerékpároztam is, ahol országos diákolimpián több évben is értem el helyezést. Ennek
köszönhetõen a Magyarország jó tanuló, jó sportolója címet is elnyertem 2013-ban.
Tanulmányok miatt abbahagytam a versenyzést, de szeretném, ha a továbbiakban is tudnám ûzni ezt
a sportot. Szabadidõmben szeretek a barátaimmal lenni, és minél több közösségi programon részt
venni, ezért is jelentkeztem idén a gyermekönkormányzat képviselõje címre. Fontosnak tartom, hogy
minél több programot szervezhessünk a bábolnai ifjúságnak, ahol jól érezhetik magukat, és hasznosan tölthetik idejüket. Ha ezt ti is szeretnétek, szavazzatok rám!
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PANÁK ZSÓFI 2000. október 16-án születtem Gyõrben. Nyolc évig a Bábolnai Általános Isko-

la tanulója voltam. Két testvérem van, akik szintén ide járnak. Jelenleg a Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium falai között tanulok. Remek iskola és szeretek oda járni annak ellenére, hogy nehezen hagytam itt régi iskolámat. Legszebb nyolc évemet töltöttem el itt, ami a nagyszerû osztályközösségnek, a közvetlen tanároknak, a családias környezetnek köszönhetõ. Szeretek sportolni, ez
abból is látszik, hogy igazolt tagja vagyok a Bábolnai Sportegyesületnek. A nõi labdarúgás U17-es
korosztályában játszok hátvédként. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen közösség
része lehetek. Emellett heti kettõ alkalommal úszok. Fontos nekem a lelki és testi egyensúly. A kevés szabadidõmet igyekszem helyesen beosztani, mindig jut belõle a barátokra is. Imádom a kutyámat, akivel hobby szinten versenyeztünk, ma már erre nem jut idõ.
Szavazz rám, hogy elnyerhessem a Gyermekönkormányzat képviselõje címet, mert mindent megteszek, hogy Bábolna diák- és gyermekközössége jó, jobb és még jobb legyen!

SOÓS GÁBOR 1999. áprilisának 6. napján születtem Gyõrben. Már több mint 14 éve
élek ebben a csodás kisvárosban. Mind az óvodát, mind az általános iskolát Bábolnán végeztem el. Életem legszebb pillanatainak nagy része, illetve annak fordulópontjai is ehhez a
helyhez kötõdnek. Hat évig voltam az Anonim drámacsoport tagja, illetve hat évig a sportegyesületé. Két éven át tevékenykedtem a Bábolnai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselõjeként – ezért úgy gondolom – tisztában vagyok azzal, hogy mivel tudnám az itt élõ gyerekek és felnõttek életét jobbá, kényelmesebbé, színesebbé tenni munkámmal. Bár jelenleg
Gyõrben, a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban folytatom tanulmányaimat, minden bizonnyal
képes lennék teljes erõbedobással dolgozni, és mindent beleadni azért, hogy az Én és csapatom által szervezett programok egyre és egyre színvonalasabbá váljanak.
Elõre is szeretném megköszönni a belém vetett bizalmat, remélem, ezt a tevékenységem is
igazolni fogja!
SZELE CSABA 2000. március 15-én születtem.
Jelenleg a Komáromi Jókai Mór Gimnázium tanulója vagyok,
elõtte a Bábolnai Általános Iskolába jártam.
Rendszeresen sportolok, heti három alkalommal járok edzésre és hétvégén meccsekre is.
Kedvenc nyelvem az angol, amibõl jövõre nekivágok a középfokú nyelvvizsgának,
de emellett németet is tanulok.
A jelenlegi iskolámban tagja vagyok a diákönkormányzatnak,
a mi feladatunk az iskolában való programok szervezése.
A céljaim hasonlóak, minden program szervezésének segítése,
és egyéb feladatok véghezvitele.

TÖRÖK MÁRTON 2000. június 16-án születtem Gyõrben. Apukám az Élõ Forrás
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, anyukám pedig Bábolnán tanítónõ. Testvérem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tolmács szakán tanul. Szüleimmel és testvéremmel, születésem óta Bábolnán élek. A Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója vagyok. Kedvenc tantárgyam
a történelem, biológia és a kémia. Jelenleg két nyelvet tanulok, angolt és németet. A Bábolnai Cseperedõk Néptánccsoportban táncolok „születésem óta’’. Négyszer indultam a Márton-napi Szólótánc Versenyen, és három alkalommal megnyertem. A tánc mellett karatézom
is, illetve korábban évekig zenét is tanultam. Nagy állatbarát vagyok, fõleg a kutyákat és a lovakat szeretem. Szívesen veszek részt közösségi programokban, szeretem a csapatmunkát
és szeretek új emberekkel megismerkedni, ezen kívül sok programon vettem részt, amiket a
GYÖK szervezett és nagyon jól éreztem magam. Ezért szeretnék a GYÖK képviselõje lenni.
Ha szeretnél képviselõként látni, akkor szavazz rám (is) november 15-én.
Hamarosan - várhatóan a Sulibörze elnevezésû iskolai programmal egyidõben - gyermekönkormányzati választások lesznek városunkban, mely elsõsorban a helyi, aktív fiatalságot érinti. A választások alkalmával egy GYÖK-polgármestert és hét képviselõt delegálhat a helyi diákság a GYÖK apparátusba, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy a következõ két esztendõben meghatározzák a
helyi ifjúsági életet, megszervezzék a bábolnai gyermekeknek és fiataloknak szóló eseményeket, programokat, és építsék a felnõtt
önkormányzat jövõjét adó új társadalmat. Szavazati jog a felsõs évfolyamosokat illeti, egészen 18 éves korig. Aki választ, az
választható is. Jelentkezni lehet Vámos Gábor jelenlegi GYÖK-polgármesternél, illetve bármely GYÖK-tagnál.
Lapszámunkban – egyenlõ esélyeket biztosítva – bemutatkoznak a tennivágyó jelöltek.
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Bábolna Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére
rendezett
ünnepi megemlékezésre.
Idõpont: 2015. október 23. 15 óra
Helyszín: Szabadidõközpont
Ünnepi beszédet mond:
Popovics György
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke

Közremûködnek
a Magyar Állami Operaház mûvészei
Koszorúzás
16 órakor a Régi temetõben a kopjafánál,
majd azt követõen az ’56-os emlékparkban.

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:30 – 16:30
8:30 – 11:30, 12:30 – 14:30
szünnap
8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00
szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:
csütörtök 8:30 – 12:30.
Jegyzõ ügyfélfogadási rendje:
hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben.
Aljegyzõ ügyfélfogadási rendje:
hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Október 11-én vasárnap
Évközi 28. vasárnap

Október 18-án vasárnap
Évközi 29. vasárnap

Október 25-én vasárnap
Évközi 30. vasárnap

DÍJTALAN PSZICHOLÓGIAI
TANÁCSADÁS
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban csütörtökönként 17-19 óráig. A szolgáltatás igénybevételéhez elõzetes bejelentkezés szükséges, melyet
megtehet személyesen Bábolna, Zrínyi u. 15. vagy
telefonon 34/368-467.

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
2015. október 26-án, hétfõn 14 és 16 óra között a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi
Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart.
Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
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November 1-jén vasárnap
Mindenszentek ünnepe

10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér imádság
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.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 11.
OKTÓBER 18.
OKTÓBER 25.
NOVEMBER 1.
NOVEMBER 8.
NOVEMBER 15.

–
–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 18. 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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EGY HÓNAP ALATT KÉT DÖNTÕ BÁBOLNÁN

A Bábolnai Ménesbirtok néhány évvel ezelõtt megépített négyévszakos
lovaspályája számos nívós országos
és nemzetközi verseny helyszínéül
szolgált már. Ezúttal elérkezett az idõ,
hogy a hazai díjugrató sport csúcsversenyét rendezzék meg itt, mely a szakág versenyzõinek színe-javát sorakoztatta fel. Szeptember 10. és 13. között
bonyolították le a „Fiat Díjugrató Magyar Bajnokság” döntõjét.
A díjugrató szakág elnöke, Szotyori
Nagy Kristóf úgy fogalmazott: az elmúlt
évtized legszorosabb és legszínvonalasabb versenye volt ez. A tét nem volt kicsi, hiszen a felnõtt országos bajnoki
döntõ gyõztese a magas pénzdíjazás
mellett egy Fiat 500-as modellt is kaphatott a bajnoki címe mellé. Horváth Balázs
klasszisa hozta a papírformát, hiszen a
lovas sorozatban most harmadszorra,
egyébként ötödszörre nyerte a Magyar

Bajnokságot. A döntõben az utolsó pillanatig izgalmas és nyitott volt a verseny,
csupán az összevetésben dõlt el a helyezések sorsa. A bajnok szerint csúcsverseny teljesítménye mögött rengeteg
munka áll. A versenyzõ számára ez volt
az év fõ megmérettetése, elmondása
alapján a bábolnai pálya kiváló terep.
A Ménesbirtok négyévszakos lovaspályáján rendezték szeptember 26-án és
27-én a díjugrató szakág megyei döntõjét. 46 egyesület 115 lovasa küzdött a díjakért, a megye legjobb helyezéseiért.
A bábolnai díjugratók közül remek
eredményeket produkált Bertók Mátyás,
a ménesbirtok fiatal lovasa, aki a kezdõ
lovasok stílusversenyében mind az elõdöntõt, mind pedig a döntõt megnyerte.
Ezzel összpontszámát tekintve a megyei
bajnokság második helyén végzett. A
szintén Ménesbirtokos Szentirmai Péter
sok-sok versenyen gyûjtött pontjai alapján a felnõtt megyei mezõnyben bronzér-

met szerzett. A Kisbábolna Lovas Klub
színeiben versenyzõ Tornyos Fanni is
sok pontot hozott korábbi versenyeirõl,
így õ a felnõtt mezõny negyedik helyét
érte el. Szorgalmas, kitartó munkájának
köszönhetõen Buza Patrik is jó szezont
zárt. Korábbi megingásait edzõjével remekül korrigálták, így az ifjúsági kategóriában csupán egy ponttal maradt le a
dobogóról, a megyei bajnokság negyedik helyén végzett.
A Komárom-Esztergom Megyei Lovas
Szövetség Díjugrató Szakágának elnöke, Bönde Ferenc elmondta: ezzel a fordulóval lezárult a megyei szabadtéri versenyszezon. A legeredményesebb lovas
egyesület megyénkben a piliscsévi
Prosper Lovasklub, valamint a bábolnai
és az esztergomi lovasklubok bizonyultak legjobbnak, de valamennyi induló
lovasegyesület szerzett dobogós helyeket lovasaival.
hp

DÍJLOVAS ORSZÁGOS DÖNTÕ: IDEÁLIS HELYSZÍN, FELTÖREKVÕ FIATAL GENERÁCIÓ
A díjlovaglás talán nem a leglátványosabb, de az egyik legnehezebb lovas sportág. A szakág versenyzõi már második alkalommal látogattak el Bábolnára, hogy a Ménesbirtok lovascentrumában mérjék össze tudásukat. Augusztus 28. és 30.
között az országos bajnokság döntõjét rendezték Bábolnán
számtalan kategóriában.
A verseny mezõnyében a tapasztalt díjlovasok mellett a fiatal generáció is kipróbálhatta magát. Ez pozitív elõrelépés, már
ami a sportágat illeti, magyarázta Dallos Gyula, aki a díjlovaglás hazai helyzetét tragikusnak, a bábolnai versenyhátteret,
helyszínt és a Ménesbirtok által nyújtott adottságokat azonban
messzemenõen ideálisnak értékelte. Dallos Gyulát a kritikára
korábbi versenymúltja jogosítja fel, hiszen 25 éven át magyar
bajnok volt, tizenegyszer nyert világkupát, hatszor lovagolt világkupa döntõben, világ- és Európa-bajnoki egyéni hetedik,
Európa-bajnoki bronzérmes, valamint több száz nagydíj gyõztese. Dallos Gyula szerint a díjlovas sportban erkölcsileg és

szakmailag is nagyot kell változni. Lovas sportolónak születni
kell. A szakág iránt kifejtett negatív véleményét nem pesszimizmusa, sokkal inkább tenni akarása hajtja.
A sportág népszerûsítését a szakág is zászlajára tûzte. Több
járható utat is lát a vezetés – mondta lapunk számára Berényi
Miklós, a szakág elnöke. A „Talent program” keretében a tehetséges gyermekeket célozzák meg, akiket koncentrált oktatás
keretében szeretnének mind magasabb színvonalon képezni.
Az Európa-bajnokságon már megmutatták, hogy ott vannak az
élvonalban, hiszen mind csapatban, mind pedig egyéniben is
a legjobb tizenkettõ közé jutottak.
Az országos bajnokságban mintegy nyolcvan startot bonyolítottak. A 2015. évi magyar díjlovagló bajnok Ács Róbert lett
Deep Impact nevû lovával, a nehéz kategória bajnoka Gémes
Barnabás Ballentinoval, közép kategóriában Szõke-Tóth Berill
Evita nyergében diadalmaskodott, könnyû kategóriában pedig
Iván Hanna nyert Equestricons Epiascerrel.

BÁBOLNAI LOVAK A VÁGTÁBAN
Budapesten, a Hõsök terén kezdõdött a Nemzeti Vágta szeptember 18-án. A nagyszabású rendezvény ezen a hétvégén megmozgatta a hazai és a külföldi lovas társadalmat egyaránt. A nemzetközi futamban a vágta életében immár harmadszorra szerepeltek bábolnai
lovak. A PreVital Nemzetközi Futam mezõnyének indulási sorrendje, valamint, hogy ki melyik bábolnai lóval indulhatott, az szeptember 17-én a Bábolnai Ménesbirtokon tartott ünnepélyes sorsoláson dõlt el.
A nemzeti vágta nemzetközi mezõnyében hazánkat egy nagyon fiatal lovas képviselte. A
lóról Bérci Balázs ügyvezetõ igazgatót kérdeztük. Akkor a középmezõnyben végzett. A váci
zsokéiskolában végzett Benkõ Ádám négy éve versenyzik.
A húsz esztendõs lovas az alagi tréningközpont képviseletében lovagolt.
A nemzetközi futam a vágta egyik különlegessége, hiszen minden egyes lovas a saját
nemzete tradicionális népviseletében képviseli országát, így a színek és formák forgatagában, a közönség bepillantást nyerhet a kulturális és nemzeti sokszínûségbe. Benkõ Ádám a
második elõdöntõben ötödik helyen végzett, a nemzetközi futamot kínai lovas nyerte. A nemzeti vágta döntõjében a tatai Mátyás Edina is remekelt, õ egy hellyel csúszott le a dobogóról, negyedik helyen végzett.
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MÁTRAY-HÁZ KUPÁN JÓL TELJESÍTETTEK LÁNYAINK

A Mátray-ház töretlenül támogatja Bábolna kézilabda sportját,
ezt mutatja a szeptember 12-én
megrendezett
hagyományos
Mátray-Ház Kupa is. A szponzor
cég fõ mozgatója, Mátray Magdolna csipkekészítõ 2012-ben elhunyt, de a meghonosított kupa
azóta is õrzi az elismert és megbecsült bábolnai díszpolgár emlékét. Azóta dr. Mátray Árpád állatorvos neve fémjelzi a tornát,
mely igen rangos a helyi sportesemények sorában. Minden évben a bajnokságra való felkészülést szolgálja, a bajnoki rajt elõtti utolsó barátságos
megmérettetés.
A támogató a torna végén elmondta, mivel a Mátray-Ház
Kft., mint vállalkozás megszûnt, õ pedig egyéni vállalkozóként folytatja tevékenységét, anyagi szempontból csökkentek a lehetõségei. Ezért nem biztos, hogy a jövõben tudja
majd támogatni a torna megrendezését. A döntés még nem

VISSZALÉPTÜNK
Úgy tûnt, a szeptember 27-i Tarján elleni bajnoki mérkõzésen lesz csapat, az amúgy is megfogyatkozott megyei mezõnyben lányaink megállják majd a helyüket. Ám nem így történt. Meglepetésre a szakosztály vezetése úgy döntött, viszszalépteti az együttest. Lapunk megkereste Hajdu János
szakosztályvezetõt, mondja el, mi is történt.
Fájdalmas, de ésszerû döntést kellett hozni – kezdte a
szakvezetõ –, olyat, ami nem jár negatív következményekkel
a BSE és Bábolna Város hírnevére nézve. A magyarázathoz
visszakanyarodott az elmúlt esztendõre, amikor megfelelõ
számú és minõségû játékossal kezdték el a felkészülést az
ahhoz szükséges edzésmunkával, a csapattagok jó hozzáállásával. Célként a dobogó elsõ három helyének valamelyikét
tûzték ki, mely a felkészülési tornákon való szerepléseket
nézve reális volt. A tavalyi bajnoki szezon felénél veretlenül,
elsõ helyen fordult a gárda. Hajdu János ezt követõen vett
észre negatív változásokat a csapat munkájában. Az edzéslátogatottság kimutathatóan visszaesett, a korábbi hat-hét
fõs részvétel négy-öt, idõnként három fõre esett vissza. A
csapatsportokról, így a kézilabdáról tudni kell, hogy csak
edzéseken, együtt gyakorolva, összehangolva lehet egységes, ütõképes játékrendszert kialakítani. Emellett a játékosok
csak itt kaphatják meg azt az erõnlétet, ami képessé teszi
õket akár egy órán át tartó küzdelemre anélkül, hogy sérülést
szenvedjenek. A szakosztályvezetõ szerint edzés nélkül a
bajnokság második felében fizikai hátrányba került a csapat,
ami nem elsõsorban az eredményeken látszott, hanem az
edzetlenség miatt bekövetkezett sérüléseken. Egymás után
sérültek meg lányaink, akik aztán akár több meccset is kénytelenek voltak kihagyni, így idõnként létszámhiánnyal küzdött
a gárda. Így is a szezon utolsó mérkõzésén még az elsõ helyért küzdhettek, de az ellenfél láthatóan fizikailag is felkészültebb játékosai tudtak fölénybe kerülni. Remek eredmény
volt ez a bajnoki második hely, fõleg annak fényében, hogy
elõzõleg utolsó elõtti helyen végzett a társaság.
Elérkeztünk az idén nyári felkészülési szezonhoz, melytõl a
szakvezetõ azt várta volna, az együttes – okulva a korábbi
problémákon – nagyobb erõbedobással kezdi az edzésmun-
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végleges, de Mátray Árpád érzelmi kötõdése a kézilabdához és a
sok évet megélt kupához vitathatatlan.
Ezúttal magasabb osztályban
szereplõ csapatokat hívtak meg
a szervezõk, így az NB II-ben játszó gyõri Széchenyi Egyetem ifjúsági gárdája és a Komárom
együttese voltak az ellenfelek.
Ekkor még úgy látszott, lányaink
új igazolásokkal kiegészülve vághatnak a bajnoki szezonba.
Hajdu János már nem vállalta az edzõi tisztet, hiszen tavaly
egy évre vállalta ezt a munkát. A csapat mellett maradt, de
mint a szakosztály vezetõje. Az edzõi teendõket Csuka
Benjámin vette át tõle, aki korábban másodedzõként tevékenykedett. Kéziseink jól szerepeltek a tornán, a második
helyet szerezték meg, a kupát a gyõri juniorok nyerték, harmadikként pedig a komáromiak végeztek. A gólkirálynõi címet bábolnai játékos, Simon Lilla nyerte el.
kát annak érdekében, hogy ismét harcba szállhassanak a
bajnoki címért. Az augusztusi edzéseken Hajdu János azt tapasztalta, mindössze három, egy alkalommal négy fõ vett
részt, aminek nem sok értelme van. Ekkor már Csuka Benjámin tréningezte a lányokat, ugyanis a korábbi edzõ egy teljes
szezonra vállalta a megbízatást. Egyéb elfoglaltságai miatt
tovább nem tudta vállalni ezt a munkát, ezután szakosztályvezetõként segíti a csapat mûködését.
Az új edzõben az újdonsült szakosztályvezetõ teljes mértékben megbízott, hiszen korábbi ácsi munkássága alatt a
keze alatt nõtt fel. A lányok egy része sajnos nem tudott ezzel azonosulni, ami ellentéteket szült a csapaton belül. A vezetés ezért elkezdett másik edzõt keresni, több szakemberrel
is tárgyaltak, mint például a szintén megszûnt kisbéri csapat
mesterével. Sajnos a felkeresett szabad kapacitású trénerek
közül senkit sem sikerült meggyõzni arról, hogy Bábolnára
jöjjön. A problémák ezzel egyidõben halmozódtak. Három
kapus közül egy külföldre költözött, egy pedig magasabb
osztályba igazolt, elsõszámú kapusunk pedig egyedül nem
vállalta a szezont. Néhány játékos is NB II-ben folytatja pályafutását. Voltak, akik családalapítási terveik miatt abbahagyták
a kézilabdázást, de hosszabb sérülés miatt is hiányozni fog
játékos. Az együttes tehát elvesztette húzóembereit, emellett
hiába tudtak volna két új játékost leigazolni, mindössze heten
álltak készen a szezonkezdésre, az edzéseket pedig 2-3 fõ
részvételével kellett megtartani. Ez vállalhatatlan volt, hiszen
egyszerre ennyien vannak a játéktéren, és egy kapussal sem
lehet meccseket játszani, nem beszélve az õszi-téli influenzás
szezonról. Hajdu János úgy gondolta, még mindig korrektebb a bajnokság kezdete elõtt visszaléptetni a csapatot,
mint szezon közben szembesülni azzal, hogy mérkõzésekre
nem tud megfelelõ számú játékost kiállítani a szakosztály. A
szakvezetõ kiemelte, a BSE kézilabda szakosztálya ezáltal
nem szûnik meg. Azt tervezi, hogy jövõ tavasszal, szezon végén újra szervezik a csapatot. Hangsúlyozta, hogy az utánpótlás nevelés továbbra is mûködik, délutáni edzések keretében három korosztályban foglalkoznak a gyermekekkel.
Hajdu János bízik abban, hogy néhány év elteltével ezek a
bábolnai fiatalok fogják alkotni a felnõtt kézilabda gerincét.
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TEKE:

NB I-ES FELNÕTT ÉS IFI CSAPATUNK A TABELLA ÉLÉN
déglátójuknál az ifjúsági mérkõzésen,
így ezt a hétvégét is „behúzhatták” tekézõink. Gyulai SE – Bábolna SE 1:7,
ifi 0:4.
Óriási érdem, amit együttesünk véghezvitt. Újoncként eddig az összes
mérkõzésüket megnyerték, olyan csapatokat is biztosan vertek, akik tavaly a
csoport élén végeztek. Két pont elõnynyel vezetik a tabellát, melyhez egy
botlással az ifjúsági gárda is csatlakozott. Õk azonos pontszámmal, de vezetik a mezõnyt.

Elkezdõdött a bajnoki szezon a tekesportban. NB I-ben újoncként szereplõ
tekézõink kitûnõ teljesítménnyel debütáltak a bajnokság elsõ fordulójában a
Cegléd gárdája ellen szeptember 5-én.
Meglepték az elõzõ szezonban dobogós helyen végzett hazai csapatot, a
Burián Dávid, Balom Sándor, Balogh
István, Szilágyi András, Végh Jácint és
Balom Norbert összeállítású együttes
79 fával múlta felül ellenfelét. Ráadásul
együttesünk nélkülözni kényszerült
Torma Józsefet és Morvai Gábort. Az ifjúságiaknak ezúttal nem sikerült,
Jurics Gergõ és Katona Péter 18 fás
vereséget szenvedtek. Ceglédi Vasutas SE – Bábolna SE 2:6, ifi 3:1.
A bajnokság második fordulójában
is nehéz ellenfél jutott tekézõinknek,
hiszen elsõ NB I-es hazai mérkõzésükön a tavaly még szuperligás Kazincbarcika csapata látogatott Bábolnára.
Legényeink azonban remek teljesítménnyel ismét bizonyították magasszintû tudásukat és lelkesedésüket.
Úgy tûnik, az álmok valóra válnak,
Skuba István szakosztályvezetõ már
nem csupán a tisztes helytállásról, de
akár dobogós helyezésrõl is beszélt. A
Burián Dáviddal és Szász Lászlóval felálló ifjúsági csapat is biztosan nyerte
mérkõzését. Bábolna SE – Kazincbarcikai VTSE 7:1, ifi 4:0.
NB I-es tekézõink a bajnokság 3. fordulójában is folytatták sikersorozatukat. Ezúttal Budapesten a Gázmûvek
MTE otthonában mérkõztek, magabiztos játékkal, 171 fás különbséggel
nyertek. 3304 dobott fájukról az utánuk
következõ szuperligás csapat játéko-

sai és vezetõi azt mondták, õk nem
fognak ennyit elérni. Igazuk lett, ami
azt jelenti, tekézõink teljesítménye már
az NB I-es értékeken is túlmutat. Ifjúsági csapatunk Burián Dáviddal és Jurics
Gergõvel is felülmúlta a hazai gárdát,
így tökéletes hétvégét tudhattak maguk mögött legényeink. Gázmûvek
MTE – Bábolna SE 2:6, ifi 0:4.
A negyedik fordulót tekecsapatunk
ismét idegenben teljesítette, Gyulára
utaztak. Az NB I keleti csoportjának középmezõnyéhez tartozó hazaiak is kevés ellenállásra voltak képesek tekéseink lehengerlõ teljesítménye ellen. A kifejezetten rossz, nem megfelelõen karbantartott pályán minden játékosunk
kimagasló teljesítményt nyújtott. Ki kell
azonban emelni Végh Jácint alakítását, aki 581 fával óriásit dobott ezen a
szombaton. A Szász László Burián Dávid kettõs is lényegesen jobb volt ven-

Bábolna immár több szinten is érintett a tekesportban. Azon túl, hogy
csapataink NB I-ben és NB III-ban szerepelnek, a gyõri Dynamik TSK szuperligás nõi gárdája is hazai pályának
tekinti a bábolnai helyszínt. Heti egy
edzésüket követõen minden második
hétvégén itt játsszák bajnoki mérkõzéseiket. Az elsõ találkozóra szeptember
5-én került sor a Zalaegerszeg gárdája
ellen. A két együttes közt egyelõre komoly különbség mutatkozott, hiszen a
vendégek válogatott játékosokat is felsorakoztató csapata az élmezõnyhöz,
míg a hazai gyõri a sereghajtók közé
tartozik. Dynamik TSK – ZTE-ZÁÉV
TK 0:8, ifi 4:0.
A gyõri csapat további eredményei:
Dynamik TSK – Rákoshegyi VSE I.
0:8, ifi 0:4
Rákoshegyi VSE II. - Dynamik TSK
7:1, ifi 0:4
Ferencvárosi TC - Dynamik TSK
6:2, ifi 4:0
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LABDARÚGÁS:

HULLÁMZÓ TELJESÍTMÉNY A FELNÕTTEKNÉL
Megyei elsõ osztályú labdarúgóink Oroszlányban vendégszerepeltek szeptember 6-án. Együttesünk talán eddigi
legjobb összeállításában lépett pályára, mégsem sikerült
idegenben pontot, pontokat rabolni az egyébként középmezõnybeli ellenfél otthonában. Birta Gábor edzõ szerint
irányító játékosaink nem tudtak elég határozottak lenni ahhoz, hogy magunkhoz tudjuk ragadni a kezdeményezést,
védelmünk pedig sokat hibázott a kapunk elé beívelt labdák okozta helyzetekben. OBSK Oroszlány – Bábolna SE
3:1.
Az U19-es csapat igyekezett feledtetni a múlt heti fiaskót,
bár ellenfele a tavalyi rivális és ezüstérmes volt. Legényeink
kitettek magukért, meggyõzõ játékkal idegenben sikerült
nagyarányú gyõzelmet aratni. Oroszlányi SZE – Bábolna
SE 1:6.

Az elõzõ heti oroszlányi vereség után egy száz százalékos csapatot, a Lábatlan együttesét fogadták labdarúgóink.
Jó iramú találkozónak indult a mérkõzés, együttesünk vezetõi és a szurkolók is színvonalas játékot reméltek, hiszen focistáink arról nevezetesek, hogy az élvonalbeliek ellen tudnak felpörögni, jobb teljesítményt nyújtani. A várakozásoknak kis híján meg is tudtak felelni, a kezdeti örömbe mégis
üröm vegyült. A vezetést Jaksa Gábor találatának köszönhetõen a mieink szerezték meg, sõt, a szünetre is ezzel az
eredménnyel vonulhattak be annak ellenére, hogy Vida Gábor a kiállítás sorsára jutott. A második játékrészben jött a
feketeleves, sajnos már a vendégek rezgették hálónkat, sõt,
az eredményt tekintve magabiztos gyõzelmet arattak. Bábolna SE – Lábatlani ESE 1:3.
U19-es együttesünknek sem volt könnyû dolga, hiszen a
lábatlani ifisták remekül szerepelnek a bajnoki szezonban.
Fiataljaink múlt vasárnap kiköszörülték ugyan azt a csorbát,
melyet a harmadik fordulóban Tokod ellen szenvedtek el,
de a még veretlen Duna-parti gárda feladta a leckét. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, a vezetést Kaluha Tamás góljával a mieink szerezték meg. A vendégek hamarosan egyenlíteni tudtak, de Németh Dávid még ebben a játékrészben megszerezte második gólunkat. Az ellenfél a
második félidõ derekán sajnos egyenlíteni tudott, így igaz22 www.btv.hu

ságos pontosztozkodás lett a rangadó vége. Bábolna SE
U19 – Lábatlani ESE U19 2:2.
Szeptember 20-án került sor a helyi örökrangadóra, a
Bana – Bábolna mérkõzésra ezúttal idegenben. A két szomszédvár mindig kiélezett találkozója most különös jelentõséggel bírt, hiszen hasonló teljesítmények álltak a csapatok
mögött. A két együttes közt csupán egy pont különbség
volt, a mieink a nyolcadik, a banaiak a tizenegyedik helyrõl
várták a rangadót. A hazai gárda bizonyult motiváltabbnak,
számukra okozott kevesebb terhet a találkozó. Focistáinkból hiányzott az a tûz, ami egyenrangú ellenféllé tehette volna õket. Ehelyett feladtuk még a góllövés esélyét is, ráadásul Róth István és Magyar Patrik is a kiállítás sorsára jutott.
Banai KSK – Bábolna SE 4:0.
Az U19-es gárda hozta jó formáját, magabiztosan játszottak a sereghajtó ellen. Csongrádi Péter edzõ szerint a banai
ifisták helyenként veszélyes, jó játékot produkáltak, de a
papírformát nem tudták borítani. Legényeink gyõzelmükkel
csupán gólkülönbséggel maradtak le a második helyrõl.
Két meghatározó játékost, Magyar Patrikot és Róth Istvánt, sõt, Bujáki Bencét is nélkülözni kényszerülõ labdarúgócsapatunk a banai megrázó vereséget követõen a megye egyik komoly játékerõt képviselõ együttesét, a
Sárisápot fogadták szeptember utolsó vasárnapján. A vendégek egyértelmûen gyõzelemre számítottak, hiszen labdarúgóink eddigi eredményei az õ elõnyüket igazolták. A mérkõzés elsõ félidejében a papírforma érvényesült, a Sárisáp
uralta a játékot, legényeink hõsiesen állták a sarat, ám gól
nem született. A második játékrész elején aztán a vendégek
egy húsz méteres lövésbõl megszerezték a vezetést, ám ez
nem törte össze játékosainkat. Még több tûz, még több
akarat látszott játékunkon, ami meg is hozta eredményét. A
63. percben Vida Gábor szögletét Jaksa Gábor fejelte a bal
felsõbe. Négy perc elteltével Jaksa Gábor indított a félpályáról, Fábián Dávid már a 16-oson belülrõl tálalt Nagy Szilárd elé, aki megszerezte vezetõ találatunkat. Ezt követõen
óriási nyomás nehezedett csapatunkra, az ellenfél minden
áron egyenlíteni szeretett volna, ám ezt még a 96. percben
sem tudták megtenni védõink áldásos tevékenységének
köszönhetõen. Értékes három pontot sikerült megszerezni,
mellyel focistáink elkezdték visszazárkózásukat a középmezõny elejére. Bábolna SE – Sárisápi BSE 2:1.
Az U19-es csapat rangadó mérkõzést játszott, hiszen ellenfele a második, míg fiataljaink a harmadik helyrõl várták
a találkozót. Ennek megfelelõen zajlott a meccs, az elsõ félidõt még ifistáink uralták. Több 100%-os gólhelyzet is adódott, ám csatáraink ezúttal nem tudták megrezgetni a vendégek hálóját. A második játékrész már sokkal kiegyenlítettebb játékot hozott, a sárisápiak elõtt is több lehetõség adódott, legényeink pedig kicsit görcsösen kezdtek futballozni.
Már-már mindenki megelégedett a döntetlennel, amikor a
lefújást megelõzõen egy pontrúgásból kapu elé ívelt labda
kapusunkról épp az ellenfél csatára elé pattant, aki nem hibázott. Az egyenlítésre már nem sok idõ maradt, így a várt
gyõzelem és esetleges elsõ pozíció helyett vereség és hatodik hely lett. Bábolna SE U19 – Sárisápi BSE U19 0:1.
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MÉNESBIRTOK

DÍJAIÉRT

Szezonzáró versenyt rendezett
szeptember 26-án az Ölbõ-tavi
Aranyhal Horgászegyesület. A reggel 6-tól délután 5-ig tartó nyílt
megmérettetésen közel harminc
horgász indult a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok kupáiért.
A nyílt versenybe az érvényes állami engedéllyel rendelkezõ horgászok
jelentkezhettek. A huszonhét versenyzõvel Lõrik Marcell, a rendezõ
egyesület titkára is elégedett volt. A
szokásosnál kevesebb helyi pecás
jött ki ezúttal a tópartra, õk talán egy
kicsit kényelmesebbek a legelszántabbaknál, a reggeli esõs idõjárás riaszthatta el õket. Jöttek versenyzõk
Budapestrõl, de a Dunántúl számos
pontjáról is.
A mezõny rendkívül változatos volt,
már, ami a horgászmódszereket és
felszereléseket illeti. Horgásztak
mecsbottal, rakósbottal, fenekezõ
készséggel, tehát minden olyan sze-

FLOORBALL

reléssel, ami ma hazánkban elterjedt.
A verseny kifejezetten a sporthorgászatra koncentrált, a résztvevõk minden kifogott halat visszaengedtek a
tóba. Az egyesület versenyeinek
nagy része ilyen egyet kivéve, a május 1-jei tagoknak rendezett megmérettetést, ahol egy nemes halat megtarthatnak az indulók.
A horgászegyesület két héttel a
versenyt megelõzõen telepített halakat, mintegy hét mázsa ponty került a
tóba. Így volt mit kifogni, ez azonban
változó sikerrel történt. Néhányan a
kisebb méretû uszonyosokra „utaztak”. Nekik lett igazuk, hiszen nagyobb mennyiséget sikerült sok munkával szákjukba varázsolni. Nagyobb

példányok is horogra akadtak, például egy 10 kilós ponty is, mely különdíjat ért. Egy közel 1 kg-os, különlegességnek számító hal, compó is zsákmánnyá vált. Lõrik Marcell szerint ez
a hal csak tiszta vizû élõhelyeken fordul elõ, ami azt jelenti, hogy az Ölbõitó vízminõsége kiváló.
A verseny gyõztese Schindler Tibor
lett 18 kg-os teljesítménnyel, másodikként Németh Attila végzett 16 kg
halával, a harmadik helyet pedig közel 14 kg-os fogással Csendes László szerezte meg. Különdíjban részesült Harangozó Imre, aki a 10,5 kg-os
legnagyobb halat fogta ki. A díjakat
Bérci Balázs, a Ménesbirtok ügyvezetõ igazgatója adta át.

SZUPERKUPA DÖNTÕ

Augusztus utolsó vasárnapján megtelt sportolókkal
és nézõkkel városunk sportcsarnoka. Itt rendezték
ugyanis a floorball szuperkupa nõi és férfi döntõjét az
elõzõ szezon országos bajnokai és Magyar Kupa
gyõztesei között. Mind a nõk, mind pedig a férfiak részérõl komáromi csapat küzdött a trófeáért.
A hölgyek mérkõzésén a kupagyõztes SZPK Komárom
már az elsõ harmadban három gólos elõnyre tett szert a
bajnok IBK Cartoon Heroes ellen, majd a következõ játékrészben további néggyel növelték elõnyüket. A Cartoon
Heroesos lányoknak a 37. percben sikerült megtörniük a
góltalanságukat, ezzel a második szünetre 7-1-es állásnál
mehettek a csapatok. Az utolsó harmadban kiegyenlítettebb játék folyt, a biztos vezetés tudatában az SZPK-sok
kiengedtek, ezt a húsz percet már a budapestiek nyerték
3-1-re, beállítva ezzel a 8-4-es végeredményt.

BÁBOLNÁN

A férfi mérkõzésen a bajnok Dunai Krokodilok a kupagyõztes SZPK Komárom ellen lépett pályára. A komáromi
csapat az elsõ percben már megszerezte a vezetést, de
tíz perccel késõbb már a Krokodiloknál volt az elõny. A tizenhatodik percben egyenlített ugyan az SZPK, azonban
ezt követõen ellenfelük három gólos elõnyre tett szert az
elsõ harmad végéig. A második húsz percben 6-4-es állásnál két gólra ugyan feljöttek a narancs mezesek, de
negyven perc után 9-4-re, öt találattal a Krokiknál volt az
elõny. Ezt az elõnyt nem is engedték kisebbre csökkenni
a mérkõzés további részére, végül hét góllal, 14-7-re múlták felül az SZPK csapatát.
Nõi Szuperkupa döntõ
IBK Cartoon Heroes - SZPK Komárom 4-8 (0-3, 1-4, 3-1)
Férfi Szuperkupa döntõ
Dunai Krokodilok - SZPK Komárom 14-7 (5-2, 4-2, 5-3)
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BÁLINT

ELÕTT FÉNYES JÖVÕ ÁLL

A Bábolnai Íjászok Baráti Egyletébõl indult, itt
fedezték fel a bábolnai
Bujáki Bálint tehetségét.
Az ifjú íjász kisebb-nagyobb versenyeken is
megmérettette magát, az
utóbbi három évben
megszerzett eredményei
ösztönzésére gyorsan
nemzetközi versenyek
mezõnyében találhatta
magát. Bálint sportolói
tevékenységét édesapja
kiemelten támogatja, hiszen a fiatal sportoló
apukája is jártas az íjászatban, ráadásul Bálint
edzéseit is õ irányítja, miután Bábolnától távol: Körmenden találtak edzõt a fiatal lövésznek. A szakavatott tréner
Bálintot a további versenyzésre motiválta.
Bálint elmondása szerint a terepíjászatban alkalmazott
3D-s állatcélok lövészetében érzi magát a legjobbnak, de
az íjászat valamennyi szakágában bizonyítja tudását. Terep és termi versenyeken is elindul, legutóbb pedig már
világverseny mezõnyében diadalmaskodott: kilencedik
helyezésével kivívta magának a figyelmet.
– Egész évben a gödöllõi világbajnokságra készültem.
Ezt a megmérettetést azonban rövid távú Európa-bajnokság is megelõzte, amit megnyertem – magyarázta a fiatal
bábolnai sportoló, aki az egyéni kategóriában nevezett.
Bálint jelenleg gimnazista, a tanulás mellett legalább
napi két órát foglalkozik az íjászattal. Speciális felszerelését a család szponzorálja. Jövõre ismét szeretne megmutatkozni a magyarországi világbajnokságon, valamint az

NB II-E S
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ausztriai hosszú távos
Európa-bajnokságon való részvételt is fontolgatja.
Nyertesnek lenni fantasztikus érzés – öszszegzi a motiváció lényegét az édesapa: aki mindent megtesz azért,
hogy fia megízlelje a
gyõzelem ízét.
Az Bujáki Mihály elmondta, hogy az íjászat
szezonális sportág, hiszen a téli idõszakban
csarnokokban lõnek a
sportolók, ahol állandó
18 méteres távon, állandó körlövészetben kell teljesíteniük. Ezek a bajnokságok
nagyon népes mezõnyt produkálnak.
– A rövid távú versenyeket maximum 30 méteres távra
szervezik, a nagy távúak akár 54 méterig kitolódhatnak.
Ehhez már egy kiválóbb felszerelés szükséges. Az íjászat
alapja három részbõl áll, a legfontosabb a helyes alapállás, de gyakorlást igényel a távolságbecslés, illetve a célok ismerete. A találati zónák ugyanis ezeken nincsenek
felfestve, vagyis az egyes állatcélok találati zónáit jelölés
nélkül is ismerni, érezni kell – magyarázta az édesapa, aki
reménnyel teli fia eredményeit illetõen. Az édesapa fia tehetségén túl Molnár József edzõ tanácsaiban bízik, hiszen az elismert szakembernek nemcsak Bálint felszerelését köszönhetik, hanem azt is, hogy olyan felkészülést
biztosít neki, mely rangos versenyek mezõnyébe juttathatja a fiatal tehetséget, aki elõtt fényes, büszkeségre
okot adó, eredményes jövõ áll ebben a szép sportágban.

FUTSAL MÉRKÕZÉSEK A SPORTCSARNOKBAN

Újabb sportággal gazdagodott településünk sportélete. Városunk sportcsarnokát választotta hazai mérkõzéseinek színteréül a bõnyi illetõségû Bõny-Szavill
Consulting futsal csapata. Az együttes ebben a szezonban debütált az NB II nyugati csoportjának újoncaként.
A csapat fiatal nagypályás labdarúgókból áll, többségük Ausztriában focizik, a hétfõnkénti futsal meccsekre
jönnek össze. Remek gárda alakult, hiszen három fordulót követõen két idegenbeli és egy hazai gyõzelemmel vezetik a ranglistát. Ez újoncként komoly fegyvertény, mivel
a bajnokságban olyan ellenfelek várnak rájuk, mint például a Fradi futsal csapata, akiket hamarosan Bábolnán is
láthatnak a szurkolók.

A bõnyi együttes nem tûzött ki elérhetetlennek tûnõ célokat, bár titkon bíznak egy dobogós helyezésben. Szeptember 4-én este fél kilenckor játszották elsõ mérkõzésüket sportcsarnokunkban, a Gyõrladaméri Sasokat gyõzték le 14:3 arányban.
Eredmények:
Alba Regia Futsal – Bõny-Szavill Consulting 2:4
Bõny-Szavill Consulting – Gyõrladaméri Sasok 14:3
Baráti Futsal Club - Bõny-Szavill Consulting 3:9
További mérkõzések Bábolnán a sportcsarnokban:
október 19. Bõny-Szavill Consulting – Asterix Sc
november 2.
Bõny-Szavill Consulting – AC Villám-Geobusz.hu
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