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BÁBOLNAI FÓRUM

É LETFA-ÜNNEPSÉG
- HARMINCNYOLC

A CSALÁDOKÉRT
GYERMEK NEVE A FÁN -

A 2016-ban született kisbabákat és a
csemeték családjait ünnepelte az önkormányzat a Gera Katalin szobrászművész által készített Életfánál augusztus 25-én. A köztéri műalkotás a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal épülete mellett található, és fontos funkcióval bír, hiszen évente egyszer az Életfa
leveleire felkerülnek a településen született kisbabák nevei, őrizve őket az utókornak, emléket hagyva a szülőknek és
a családoknak.
Egy település számára fontos kérdés, hogy
a fiatalok kötődése erős legyen. Feltételezhető, hogy a láthatatlan kapocs eredményeképpen a fiatal párok elhatározzák, hogy családot
szülővárosukban alapítanak. Bábolnán tavaly
szép számmal örülhettek gyermekáldásnak,
a gyarapodó gyermeklétszám pedig Bábolna fejlődését, jövőjét garantálja. Nem véletlen tehát, hogy
az önkormányzat is megbecsüli azokat, akik jövőjüket itt
helyben képzelik el, hiszen ez nagyban meghatározza Bábolna jövőbeni sorsát. Korábban a megbecsülés jeleként
facsemetéket ültetett az önkormányzat a kisbabáknak, a
kezdeményezés sikeréből fakadóan hamarosan park lett
a facsemetékből, a hely pedig időközben elfogyott az új
kisfák számára. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy
egy köztéri alkotással élteti a szép hagyományt. Gera Katalin szobrászművész egy Életfát készített a városvezetés
felkérésére. Az avató óta szépen gyűlnek a gyermekszületéseket szimbolizáló kis levélkék a jelképes alkotáson.
Idén újabb 38 gyermek neve került fel az Életfára, augusztus 25-én pedig ünnepélyes keretek közt köszönte meg az
önkormányzat nevében dr. Horváth Klára polgármester a
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kisgyermekes családok áldozatos vállalásait.
A kisbabás ünneplésen dr. Veres Zoltán, a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat jegyzője és dr. Horváth
Klára polgármester köszöntötték a megjelenteket. dr. Veres Zoltán szerint a bábolnai kezdeményezés egyedülálló és példaértékű.
- Nagyon fontos, hogy megbecsüljük a szülőket, nagyszülőket, ünnepeljük a gyerekeket, és már kiskorban kialakítsuk a kötődést a településhez, a szülőföldhöz, a megyéhez, az országhoz, hiszen Magyarországon nagy probléma az elvándorlás. Ilyen apró gesztusok is segíthetnek abban, hogy az erős kötődésnek köszönhetően a gyerekek
szűkebb hazánk polgáraivá váljanak, fogalmazott a megyei jegyző, aki a megye által koordinált TOP-os pályázatokról is beszélt aktualitása okán, hiszen városunk a pályázattal például a helyi óvodai felújításra is nyert támogatást. Az óvodai ellátás kérdése pedig szükségszerű igénye
a kisbabás szülőknek.
- A bábolnai önkormányzat egyik legkedvesebb ünnepe
az Életfa ünnepség, fogalmazott a városvezető. Dr. Horváth Klára polgármester az ünnepség alkalmával kiemelte: a gyerekek mosolya, jelenléte mindig szívmelengető.
A gyermek, az újjászületés, az újabb életek köszöntése a
legfontosabb, legszebb feladatunk, magyarázta.
Az Életfa ünnepség alkalmával a szülők egy emléklapot
vehettek át, majd lufik repültek a magasba, mely a szemlélődő aprótalpúak számára is látványossá tette a kedves
gesztusként ható ünnepséget.
Gera Katalin Életfa alkotása a helyi szülők számára is kiemelt jelentőségű bábolnai nevezetesség, sokan a hétköznapokon is felkeresik az Életfát, hogy megnézzék, hogyan
patinásodik a gyermekek nevével fémjelzett levélke.
Dr. Horváth Klára polgármester mosolyogva nyugtázta:
az Életfán még van bőven hely, a következő öt esztendőben még bőven lesz tehát Életfa-ünnepség is.
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Ö NKORMÁNYZATI
A nyár sem telt munka nélkül a képviselő-testület tagjai számára: július 17én, majd azt követően augusztus 31én ismételten tárgyalóasztalhoz ültek.
A júliusi ülésen jogszabályi előírásoknak megfelelően, adminisztratív
jellegű témák kerültek elő, így foglalkoztak például a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelettel, mely a helyi építési szabályzat, illetve a rendeletek közzétételére vonatkozó szabályozási gyakorlatot taglalja.
Foglalkoztak az ÉDV Zrt. beszámolójával, a szennyvízelvezető hálózatra, illetve a szennyvíztelep 2016. évi működtetésére nézve.
Meghatározták a Százszorszép Óvoda és Bölcsőde gondozási díjait, valamint az önkormányzati intézmények
földgázbeszerzésének
versenyeztetésére, tendereztetésére is kiírtak egy
pályázatot.
Beérkeztek kisebb lakossági kérések
is, így kutyaszemét-gyűjtő edényzetre
irányuló ajánlatot bíráltak el. A testület döntése értelmében a településen
a jövőben olyan edényeket helyeznek
ki, amelybe a kifejezetten kutyasétáltatás közben keletkező hulladékot helyezhetik a kutyatartók. Az önkormányzat azt kéri a lakosoktól, hogy a település tisztasága érdekében használják is
azokat.
Az ülés menetében a farkaskúti viharkár helyreállítási költségeivel is foglalkoztak, illetve egy önkormányzati
bérlakás felújításával kapcsolatban is
tárgyaltak.
A folytatásban a testület az iskolaérettségi szakértői vizsgálatokkal kapcsolatban is tájékozódott, eltörölték
azon korábbi határozatukat, amelyben az óvodások esetében az iskolaérettség esetén módszertani központi szakértői véleményt kértek be, hogy
a szakértői véleményalapján az óvodában maradhassanak további egy évig
a gyermekek.
Felülvizsgálták a képviselők az építési telkek árát is. Döntésük alapján továbbra is 3000 Ft/négyzetméter áron
kínálják a közművesített telkeket. Eladásra kínálható telkek jelenleg az
Akácfa utcában, a Jégeri úton, illetve a
Kőrisfa utcában vannak még.
A bábolnai önkormányzat egy újabb
pályázati igényét adta be a megyé-
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hez településfejlesztési céljai megvalósítására, miután a szabadidőparkban
megvalósítandó tavaknál egy pihenőházat, csónakházat szeretnének létesíteni. Az építést támogató TOP-os pályázat hiánypótlása még folyamatban
van, és ezzel összefüggésben az építéssel kapcsolatos ajánlatok is terítékre kerültek.
Az augusztus 31-ei ülésen elsőként
költségvetési rendeletet módosítottak,
tették ezt az elbírált és nyertes pályázatoknak köszönhetően. Bábolna városa
pályázatával forrást nyert a Százszorszép Óvoda felújítására, melynek munkafolyamatai a nyár során zajlottak.
A pályázat keretében a KRESZ parkot már kialakították az óvoda udvarán, illetve a pancsoló is elkészült. Ennek összegét is beemelték a költségvetési rendeletbe, akárcsak a metángázos kiserőmű építésére irányuló 200
millió forintos elnyert támogatást, és a
szabadidőparki fejlesztésre elnyert 590
millió forintos összeget. Ezáltal jelentősen megemelkedett a költségvetés,
melynek főszáma mintegy 1 milliárd
800 millió forint összegre változott.
Az ezt követő napirendi pontban foglalkoztak a közbeszerzési pályázatok
kiírásával is. Ugyanebben a témakörben indították a metángázos kiserőmű
építésére szóló ajánlattételi ügyet, illetve a szabadidőparki közbeszerzési eljárást is. A metángázos egy zárt körű,
meghívásos, nemzeti eljárási rend szerinti közbeszerzési eljárás lesz, mely
rövidebb időtartamú. A szabadidőparki fejlesztés anyagait azonban fel kell
terjeszteni a minisztériumba, csak ennek elbírálása, illetve áttekintése után
indulhat meg a közbeszerzési eljárás. A testületi tagok reményei szerint
mindkét pályázat esetében zöld utat
kapnak, és még ebben az esztendőben lehetségessé válhat a munkaterület átadása. A szabadidőparki fejlesztés a Raktár utca környékén indul meg
a tervek szerint, a mintegy 6-8 hektárnyi fejlesztés tartalmazza majd a területrendezést, tavak kialakítását, futópálya, teniszpálya, BMX pálya, grillező helyek és játszóterek kialakítását
is. Ez a pályázat független a strand és
uszoda fejlesztéstől. Az érintett területen három különálló projekt valósulhat meg a jövőben, ennek az első pro-

jektje a szabadidőparki fejlesztés, mely
pályázati forrásból bonyolítható, a fürdő és strand fejlesztését, illetve ennek
közbeszerzési eljárását pedig a szeptemberi testületi ülésen indítják el. Ezt
a beruházást a város saját költségei
terhére, önkormányzati erőből valósítja
meg, amelyhez hitelt is igénybe vesz.
A tanuszoda-fejlesztés kormányzati támogatással vihető végbe, mely projekt
várhatóan jövőre realizálódhat.
A következő napirendi pontokban
foglalkoztak a külterületi buszmegállókhoz való hulladékgyűjtő edények
kihelyezésével. Csemerházára és Farkaskútra helyeznének el az európai
uniós szabványoknak és a modern kor
követelményeinek megfelelő hulladékgyűjtőt. A testület elhalasztotta az erre
irányuló döntést.
Foglalkoztak a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával is, és ismét napirendre került egy telekvásárlási kérelem is. Terítéken volt a Pettkó-Szandtner Tibor Lovasszakképző Iskola kérelme, az intézmény ugyanis azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy tanulóik is a diákétteremben ebédelhessenek. A kéréshez a képviselő-testület hozzájárult.
Kiadtak közterület-használati kérelmeket is, valamint arról is döntöttek,
hogy értékesítik a régi óvodai szekrényeket, amelyek helyett az óvodai pályázatban újabbak érkeztek.
Örömteli, hogy a település okmányirodája kormányablakká alakul át,
ehhez az építési munkához adta tulajdonosi hozzájárulását az önkormányzat.
Foglalkoztak a Széchenyi lakótelepi
G/4 lépcsőház antenna-ügyével, ahol
az önkormányzat okos vízmérő óráinak átjátszó-állomása került elhelyezésre még 2016-ban. Most a társasházi közösség egy sokkal nagyobb öszszegű kihelyezési és antenna díjat kér
az önkormányzattól, mint azt korábban
megállapodásukban rögzítettek, ennek ügyét tekintette át a képviselő-testület. A grémium a magasabb összeg
megfizetésétől elzárkózott, tehát várhatóan további tárgyalások indulnak
majd ebben az ügyben is.
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ÚJABB MEGYEI TÁMOGATÁSOK
BÁBOLNA IS A TÁMOGATOTTAK KÖZÖTT
“A megyei önkormányzat támogató döntésével a Területés Településfejlesztési Program keretében az év első felében 92 pályázat már zöld utat kapott, most pedig további 21 pályázatot bírált el pozitívan az Irányító hatóság több
mint 2 milliárd forint értékben. A jelenlegi csomagból barnamezős területek rehabilitációja, az egészségügyi alapellátás fejlesztése, és számos polgármesteri hivatal, iskola és óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg” – tette közzé a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a
hírt, mely kapcsán július 24-én sajtótájékoztatót tartott Popovics György, a megyegyűlés elnöke, dr. Völner Pál államtitkár, megyénk fejlesztési biztosa és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országyűlési képviselője. Összességében mintegy 2 milliárd 384 millió forintos támogatási keretről számoltak be, melyből megyénk települései benyújtott
pályázataikkal elnyert összegekből valósíthatják meg településfejlesztési ötleteiket.
„A jelenlegi csomagból 4 város és 16 község részesül.

Rendkívül büszke vagyok rá, amikor a kistelepüléseket
tudjuk sorolni, mert valóban az álmaik valósulnak meg” –
mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.
Hozzátette, az első körös pályázatok közül még 10 támogatási kérelemről születik döntés a következő egy hónapban.
A korábbi döntésekkel együtt így 16,5 milliárd forint már biztosan az itt élők életszínvonalának és munkakörülményeinek javítására fordítható.
Popovics György megyegyűlési elnök kifejtette: a TOPos pályázatok megújított intézményi háttere lehetővé teszi,
hogy a megyék önállóbbak legyenek, és nagyobb, hangsúlyosan egyenlő eséllyel jussanak fontos – a megyei települések fejlődését eredményező - forrásokhoz.
A megyegyűlési elnök szerint Bábolna kreatív volt akkor,
4
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amikor pályázati igényeit megfogalmazta.
A tatabányai Megyeházán megtartott sajtótájékoztatón
dr. Horváth Klára polgármester is megjelent, így a Bábolnát érintő pozitív döntéseket első kézből hallhatta. Városunk
mintegy 590 millió forintot nyert el állami és uniós forrásból.
A bábolnai pályázat a szabadidőparki fejlesztést érintő rekonstrukció, mely sikeres elbírálásban részesült.
Dr. Horváth Klára polgármester úgy fogalmazott: nagyon
hosszú időszak lezárása és egy új, talán rövidebb időszak
kezdetét eredményezi a pályázat sikere. A szabadidőparki rekonstrukciót szolgáló pályázat mellett egyéb sikerről is
beszámolt a városvezető.
- A strand- és fürdőfejlesztés, illetve az önkormányzat működtetését segítő pályázatban megvalósítható lesz a metángázos kiserőmű kiépítése. A termálvizünk metángázos, ennek leválasztására kell sort keríteni a kiserőművel. A gázzal elektromos áramot termelünk majd, valamint hőt. A főzőkonyhát és a sportcsarnokot fogjuk a felszabadult energiával megtáplálni, mellyel a kiadások is csökkennek. Ez 198
millió forintos pályázat keretében jöhet létre, tudatta a polgármester.
Ezen lehetőségek a strand
és fürdőfejlesztés elképzelés alapja, mely Bábolna fontos jövőbeni terve, annak érdekében, hogy a megye kiemelkedő idegenforgalmi attrakciói
közé kerüljön, miközben nagy
kiterjedésű területeket hasznosít a város javát szolgálva.
Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő arról
beszélt, hogy a 2010-től megújult pályázati rendszer lehetővé tette, hogy a TOP forrásokra
kisebb települések, vidéki városok is pályázhassanak. Ezáltal hasznos projektek váltak
pályázhatóvá, nem a meglévő
forrásokat kell immár haszontalan beruházásokra költeni. A
mindennapokat támogató fejlesztést pedig minden település meg tud fogalmazni.
- A beruházási kör, amit Bábolna tervezett, az egy komplett
program, melyhez a város is jelentősen hozzájárul önerővel.
Az 590 millió forint nagyon jelentős összeg. Ha visszagondolok az elmúlt húsz évre, talán elmondható, hogy Bábolna
ilyen volumenű, egyösszegű fejlesztési támogatáshoz nem
is jutott. Az elnyert támogatás funkció nélküli épületek elbontására, sétautak és pavilonok létesítésére, tanösvény,
futó- és tornapálya kialakítására, szabadidős tófelület létesítésére, több mint 90 nyíltszíni, kültéri parkoló építésére,
burkolatépítésre, közvilágítás- és kamerarendszer telepítésre és zöld területek rekonstrukciójára szolgál. Bábolna városképében is jelentős fejlesztésről van szó, magyarázta az
országgyűlési képviselő.
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NYÁRI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
Bábolna Város Önkormányzata a nyári időszakban számos beruházást valósított meg azzal a szándékkal, hogy a
város fejlődését elősegítse. Településünk útjainak, járdáinak
karbantartására folyamatosan ügyel a városvezetés. Az időjárás viszontagságai miatt keletkezett kátyúkat 24 helyen
kellett befoltozni, emellett 8 helyen murvával terítették le az
útpadkát, valamint járda épült a Kazinczy és Petőfi utca között. Farkaskúton és Csemerházán az ott élők két-két új fedett autóbuszvárót használhatnak. A Kőrisfa utcában – Hetes major - elkészült az építési telkekhez elengedhetetlen
ivóvíz és szennyvíz vezetékek kiépítése, az Akácfa utcában

– Rózsaerdő – hamarosan megkezdik 18 db közvilágítási
kandelláber építését. A Kőrisfa utcában két kétszobás önkormányzati bérlakást épít az önkormányzat, a munkálatok
ősszel kezdődnek. Befejeződött a TOP pályázati forrásból
megvalósult óvodai felújítás, melyre 60 millió forintot nyert
az önkormányzat. Ugyancsak a település és területfejlesztési Operatív Program forrásainak köszönhető, hogy mintegy
115 millió forintból megújul a Tárkányi út is a jövőben, a beruházást a megye koordinálja a Közúttal karöltve. Az útfelújítás várhatóan ősszel kezdődik.

EGYSÉGES
TELEPÜLÉSKÉP A CÉL
Az egységes településkép napjainkban kormányzati elvárás. Az egységes településkép kialakítása érdekében az önkormányzatoknak főépítész közreműködésével kell elkészítenie a Településképi Arculati Kézikönyvet, és meg kell fogalmaznia településkép védelmi rendeletét, melyben megfogalmazza az egységesség szabályait, feltételeit.
Ennek érdekében az önkormányzatoknak főépítészt kellett alkalmaznia. Az intézkedést Bábolna is komolyan vette,
és a képviselő-testület meghozott döntése alapján a nyáron
munkába is állt Tóth Tamás főépítész, akinek megbizatása
az arculati kézikönyv létrehozásának idejére szól.
A megbízott főépítésztől megtudtuk, az intézkedés egy
új eljárásrend a magyar építésjogban, melynek elsődleges
célja településképek arculati elemeinek megóvása. Reményei szerint jövőbe mutató megoldása lesz a jogszabály a
település életében. Az arculati kézikönyv és a rendelet megalkotásának oka, hogy a 300 négyzetméter összes hasznos alapterület alatti lakóház építések építési engedélyezés nélkül, egyszerűsített bejelentéssel végezhetőek. A korábbi építési szabályozások közül sokkal kevesebb feltételnek kell így megfelelnie az építtetőknek, de a településkép
védelmi rendelettel összhangban kell lennie. Január elsejétől nemcsak az új építésű lakóházak, hanem a bővítések
is beleesnek ebbe az eljárásrendbe, változott az építési engedélyek nélküli építkezéseknek a tartalma, hiszen már az
épületek tartószerkezeti rendszerét érintő változtatásokat

sem kell engedélyeztetni, így például a homlokzatjavításokat, tetőcserét, nyílásbontásokat sem. A település karakterét azonban meg kell őrizni, ezt szolgálja majd a kézikönyv,
amit a lakosok is alkalmazni tudnak.
A szabályrendszert tartalmazó kézikönyv létrehozása kezdeti stádiumban van, de az tudható, hogy nyomtatott és digitális formában is elérhető lesz.
A tökéletességre törekedve az önkormányzat lakossági
fórumot hívott össze - társadalmi bevonás keretében - augusztus 23-ra a polgármesteri hivatalba, annak érdekében,
hogy az egységes településkép momentumait a lakossággal is egyeztethesse, valamint a helyiek is elmondhassák
észrevételeiket a településképpel kapcsolatban.
A jogszabályi változások részletei is előkerültek a tájékoztató fórumon, melyen elsősorban önkormányzati képviselők
jelentek meg, akik igyekeztek a lakosság érdekeit képviselni. Úgy tudjuk, a fórumnak lesz folytatása, ekkor már a
konkrét rendelet kerül előtérbe.

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
2017. szeptember 25-én hétfőn 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.
www.btv.hu
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A HIDASKÜRTI MULATSÁG
A FALUNAPON FELLÉPETT A VADVIRÁG EGYÜTTES
dal szórakoztatni. Az idei
esztendőben a programlistába egy hidaskürti kerékpártúra, egy barátságos asztalitenisz-mérkőzés,
labdarúgómeccs,
színpadi műsorok, tombolasorsolás és hajnalig
tartó táncos mulatság is
belefért.

Falunap volt Hidaskürtön, városunk testvértelepülésén július első hétvégéjén. A hidaskürti rendezvényre Bábolnáról a helyi köztisztviselőkkel küldöttség
indult, kiknek táborát a Vadvirág
együttes gyarapította, akik meghívott fellépőként képviselték Bábolnát a testvértelepülési mulatságon.

A bábolnai szépkorúak egy korábbi
versenyben ezüstérmet szerzett műsorukkal kedveskedtek a hidaskürtieknek, településük legfontosabb ünnepén. A falunapon Bábolna városa kiemelt figyelmet kapott, Hidaskürt gáláns vendégszeretetéről is tanúbizonyságot tett.
Hidaskürtön nagy hagyománya van
a falunapi mulatságnak. Évtizedek óta
igyekeznek sokrétű programkavalkád-

Érdemérmet kapott dr. Horváth
Klára polgármester
A falunapi mulatságot egy hivatalos
ceremónia szakította félbe, hiszen dr.
Horváth Klára polgármester Hidaskürt
érdemérmét vehette át Rózsár Tibor hidaskürti polgármestertől, az idei esztendőben jubiláló, huszadik évfordulójához érkezett testvértelepülési kapcsolat okán. Rózsár Tibor hidaskürti polgármester szerint
a testvértelepülési kapcsolat alapját képezi a
mindenkori polgármester szándéka, együttműködő hozzáállása. Mint
elmondta, dr. Horváth
Klára bábolnai városvezető mindig támogatással egyengette a két település viszonyát. A fa-

lunapon további elismerések is gazdára találtak.
A két település kiváló kapcsolatának
jó példája, hogy abban a polgármesteri hivatal munkatársain túl a civil szervezetek és bábolnai lakosok is osztoznak, hiszen - mint ahogy mindkét
polgármester megfogalmazta - éppen
ezért lehet már ilyen hosszú ideje gyümölcsöző az együttműködés.

MUNKÁBA ÁLLT AZ ÚJ
KOMMUNÁLIS TRAKTOR
Minden igényt kielégítő kommunális
traktort vásárolt az önkormányzat, a régitől pedig megvált, miután a tíz éves
gépezet karbantartása és javíttatása
nem szolgált volna költséghatékony
megoldást. Az új piros kistraktor kulcsát augusztus 21-én Szaxon J. Attila,
az IKR ZRt. vezérigazgatója adta át dr.
Horváth Klára polgármesternek, aki a
gép jövőbeni kezelőivel közösen vette
szemügyre az új jármű modern lehetőségeit.
- Mint bábolnai lakos, és mint díszpolgár is büszke vagyok arra, hogy a
bábolnai önkormányzat továbbra is
úgy gondolta, hogy a mi cégünktől,
az IKR csoporttól vásárolja meg az új
kommunális traktor. A New Hollandot
már nem forgalmazzuk, de népszerűsítünk egy másik, amerikai patináns
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márkát, amit már Európában is
gyártanak, a McCormick traktort, mely kiválóan felszerelt,
mondta el Szaxon J. Attila a
kulcs átadásakor.
Tőle azt is megtudhattuk,
hogy az új piros jármű az első
az országban, kerekei kifejezetten pázsitra, füves területre
alkalmazható. A gépezet légkondicionálóval is ellátott, komfortos és a kommunális célokat tekintve minden igényt
kielégít.
Az új kommunális traktort télen és
nyáron egyaránt alkalmazhatja majd a
város, nyáron a zöld területek redbentartására, fűnyírásra, télen akár hóeltakarításra is befogható.
Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, meghívásos közbeszerzési

eljárás keretében választották ki a legkedvezőbb ajánlatot, így került az IKR
ZRt.-től az önkormányzat tulajdonába
az új gépezet úgy, hogy a régi kék traktor árát beszámították, az új karbantartását pedig hosszútávra vállalta az
értékesítő cég.
- Reményeink szerint hosszú éveken
át kiszolgál bennünket ez az új traktor,
amit saját bevételeinkből vásároltunk a
képviselő-testület döntése értelmében,
magyarázta a városvezető.
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BECSÜLJÜK MEG AZOKAT, AKIK AZ
EGÉSZSÉGÜNKÉRT DOLGOZNAK!
Semmelweis Ignác születésének évfordulóján, július 1-jén az
egészségügyben dolgozókat ünnepeljük, a jeles napról városunk
önkormányzata is minden évben
megemlékezik. Idén július 6-án
dr. Horváth Klára polgármester
és Dr. Nagy Lehel Csaba, a Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna orvos-igazgatója köszöntötte a helyi egészségügy területén áldozatos munkát végző dolgozókat.
“Az egészségügyben dolgozni nagyon nehéz feladat.
Naponta kell szembesülni emberi sorsokkal, tragédiákkal,
pillanatokon belül kell a lehető legjobb döntést meghozni, mely egész embert kívánó kihívás.” E szavakkal kezdte beszédét Dr. Nagy Lehel Csaba, aki szerint a megbecsülés hiánya miatt sok szakképzett orvos, ápoló keresi megélhetését inkább külföldön. Bábolna Város Önkormányzata szívügyének tekinti a helyi alapellátás és szakrendelések

támogatását, segítséget biztosítva az egészségügyi központ működéséhez. Természetesen az itt
dolgozók elhivatottsága, segítőkészsége nélkül mit sem érne az
egész.
Dr. Horváth Klára polgármester virággal és egy-egy apró
ajándékkal köszönte meg egész
éves, áldozatos munkájukat. Külön köszöntötte Dr. Kiss Katalin
gyermekorvost és Dr. Fatán István háziorvost, akik mintegy harminc éve odaadóan gyógyítják a lakosokat. Dr. Székely
Zsolt húsz éve, míg Hérics Csabáné tíz éve városunk szakrendeléseinek elkötelezett dolgozói.
Nem csupán a magyar egészségügy legnagyobb ünnepén érdemelnek tiszteletet azok, akik a rájuk rakodó mindennapos problémák ellenére is szívükben büszkeséggel
mesélik: a világ legcsodálatosabb és legemberibb hivatása az övék!

„BÁBOLNÁÉRT”
KÖZHASZNÚ
KÖZALAPÍTVÁNY
2016-2017.

HA NYÁR, AKKOR
LOVASTÁBOR!

Az alapítvány kuratóriuma május 4-én tartotta ülését,
amelyen elfogadásra került a 2016. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés.
A szervezet mérleg szerinti vagyona 122 millió 205 ezer
forint, ami tartalmazza a „200 éves Bábolna” alapítványtól
átvett 100 millió forintot, valamint a Horváth házaspár hagyatékából származó közel 17 millió forintot. Ezek a pénzösszegek az alapító okirat, az adományozók akarata, illetve a hatályos jogszabályok szerint betétben kerültek elhelyezésre.
Csak a kamatok kerülhetnek kiosztásra a nyugdíjas pályázók és a bábolnai közép- és felsőfokú iskolában tanuló
diákok között az év második felében.
Ezúton is felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a
pénzintézeti kamatok folyamatos csökkenése miatt a kiosztható keret egyre csökken, előzetes információk alapján az egy főre jutó támogatás összege ebben az évben is
ezer forint körül lesz.
A közalapítvány 2016. évi beszámolója a Hivatalban lévő
hirdetőtáblán és a www.babolna.hu/onkormanyzat/dokumentumtar/egyeb-letoltheto-dokumentumok elektronikus felületen megtalálható.
Felhívjuk pályázni kívánó lakosaink figyelmét, hogy a csatolt pályázati felhívások benyújtási határideje 2017. szeptember 29.
Bihari Gábor kuratóriumi elnök

Az ország legkülönfélébb pontjairól érkeztek gyermekek július 31-én városunkba, hogy részt vegyenek a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakközépiskola és Kollégium
immár hagyománynak számító nyári lovas- és edzőtáborában, melynek jó hírneve szájról-szájra terjed a lovassportokat kedvelők körében.
Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója lapunknak
elmondta, az elmúlt 10 évhez hasonlóan ezúttal is hamar
betelt a felvehető jelentkezők létszáma. A vegyes korcsoportú, többségében lányokból álló csoport a paripákhoz
kapcsolódó foglalkozások mellett közösségi, csapatépítő
programokon is részt vehettek. Megismerkedtek a lószerszámokkal, szakképzett edzőkkel fejleszthették lovaglótudásukat. A tábor nem csupán a hátasok között zajlott, hiszen a délutáni órákra szórakoztató, közösségfejlesztő elfoglaltságokkal készültek a szervezők. Zárásként a lelkes
gyermekek szüleik előtt is megmutathatták fejlődésüket.
Az intézmény nyári tábora csikótáborként is funkcionált,
így a leendő Pettkósok megismerkedhettek tanáraikkal, a
lovakkal, és a várossal. A résztvevő 24 gyermek közül 11
diák tér vissza szeptemberben az iskolába, hogy elkezdjék
lovastanulmányaikat.
www.btv.hu
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A TARLÓ ÉGETT A BÁBOLNAI HATÁRBAN

A nyári időszakban nem ritka, hogy tűzgyújtási tilalom lép
érvénybe. És, bár már júniusban bevezette és meghirdette a tilalmat a kormány illetékes minisztériuma, július 4-én
mégis megtörtént a baj városunk közelében.
Július 4-én ugyanis tűz volt Bábolnán az Ács felé vezető út
mellett. A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság folyamatosan frissülő honlapján a káresetekről
is tájékoztatta a lakosságot. Az Igazgatóság híreiből tudható, hogy a délelőtti órákban gyulladt meg a tarló, a tűz rendkívül gyorsan terjedt az élénk szélben, és percek alatt elérte

a közeli búzatáblát és az erdőt is. A tűz oltására a Katasztrófavédelem Tevékenység Irányító Központjából négy tűzoltó
fecskendőt és egy vízszállító járművet riasztottak. Ácsról és
Nagyigmándról önkormányzati, Komáromból és Kisbérről
hivatásos tűzoltók kezdték meg az oltást. A tűz kiterjedése
és a veszélyeztetett terület jellege miatt II -es kiemelt riasztási fokozatot határozott meg a Katasztrófavédelmi Műveleti
Szolgálat parancsnoka, aki a tűzoltást vezette. A beavatkozás során erőgépet is bevontak a terület körbetárcsázására,
megakadályozva ezzel a tűz továbbterjedését. A munkálatok 3 órán keresztül tartottak a 7 hektáros területen, amelyből 1 hektár lábon álló gabona volt. Végül 3 darab vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. A tűzoltói beavatkozás eredményeként sikerült 7,5 hektár területen megmenteni a termést.
A kár pontos nagyságára vonatkozóan a katasztrófavédelemnek a történteket követően nem volt pontos adata,
a földterület tulajdonosa azonban a helyszínen a tűzoltóknak elmondta: a megmentett búzatábla értéke meghaladja
a kétmillió forintot.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információról a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az
onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.

MENTSD A BRINGÁDAT!
Július 25-én a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának munkatársaival találkozhattak a helyi lakosok a városközpontban. A rend éber őrei ezúttal kerékpárjaink biztonságára hívták fel a figyelmet a Bikesafe program keretében.
Pretsner Ramóna rendőr alezredes lapunknak elmondta, a nyári
időszakot kihasználva a megye településeire ellátogatva közvetlenebb
módon ismertethetik a lakossággal kétkerekű járműveik védelmét, a lopások megelőzésének módjait. Megyénk 2016-ban csatlakozott a BikeSafe országos kerékpár regisztrációs rendszerhez, melynek célja és
lényege, hogy amennyiben a kerékpárt eltulajdonítanák, a rendőrség
rendelkezzen a megtalálásához szükséges adatokkal, és ezáltal hamarabb visszaszolgáltathassák jogos tulajdonosához.
Az akció keretében városunk lakosai is díjmentesen vehették igénybe a regisztrációs szolgáltatást: a kerékpárokról fényképek készültek, illetve egy adatlapot is kitöltöttek, melyről az információk felkerültek az adatbázisba. A regisztráció során
továbbá egy kártyát is kaptak a tulajdonosok, amelyen megtalálhatóak a bűnmegelőzési osztály elérhetőségei, így a bicikli
eltűnése esetén rögtön értesíthetik az illetékes hatósági szerveket.
A Bikesafe nyilvántartásának üzemeltetői az internetes hirdetéseket is figyelemmel kísérik, hiszen a tolvajok leggyakrabban ily formában szeretnének túladni zsákmányukon. A programba otthonról is regisztrálhatnak a tulajdonosok a Bikesafe
honlapján megtalálható egyszerű adatlap kitöltésével, és az útmutató alapján elkészített fényképek feltöltésével.
A bábolnai kitelepülés nagy sikert aratott, sokan éltek a díjmentes regisztráció lehetőségével, mely során teljeskörű
tájékoztatásban is részesültek.

SÜSSÖN, FŐZZÖN A TELEVÍZIÓBAN!
Amennyiben Ön szívesen főz, és konyhai jártasságát, kedvenc ételeinek elkészítési módját, családi receptjeit szívesen megosztaná másokkal, akkor Önt a
Bábolnai Televízió stábja új főzőműsorába csábítja.
Olyan konyhatündérek, gyakorlott és kevésbé rutinos hobbiszakácsok jelentkezését várjuk, akik kamerák előtt sem félnek megmutatni főzőtudományukat.
Jelentkezni a BTV főzőműsorába az alábbi elérhetőségeken lehet:
2943 Bábolna, Jókai u. 12. | Telefonszámaink: 34/222-797; 20/390-4997
e-mail: btv@babolna.hu
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Bábolnai Televízió az interneten
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Adásaink tartalma, képújságunk,
a Bábolnai Fórum lapszámai és
sok információ Bábolna életéből.
Kövessen minket a facebookon is!
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AZ EGYSÉGES SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK HASZNÁLATÁRÓL
Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács szándékai szerint
az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es
szám szinte egész Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes illetve mobil telefonról.
Magyarországon a nemzeti segélyhívószámokat nem
szüntették meg. A nemzeti segélyhívószámokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi szerv és 107 általános rendőri
feladatok ellátására létrehozott szerv), mind pedig az egységes európai segélyhívószámon (112) kezdeményezett hívásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik. 2014.
március 13. és 2017. március 31. között a hívásfogadó központok mindösszesen 14 469 144 hívást kezeltek, amelyből
2 952 786 volt a valós segélyhívások, 1 559 736 az információt kérő hívások, 94 291 a rosszindulatú hívások, 9 862 331
pedig az egyéb, intézkedést nem igénylő hívások száma. A
hívásfogadó központba érkező hívásokból még mindig közel 70 % az, ami nem igényel intézkedést.
Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető, valós veszélyhelyzetben lehet hívni
a segélyhívó számot, ezáltal kérni a mentők, katasztrófavédelem/tűzoltóság vagy rendőrség beavatkozását.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így azt nem lehet pontosan meghatározni, azonban az alábbi néhány példa arra
vonatkozik, hogy a készenléti szerveknek milyen esetekben
van vagy lehet intézkedési kötelezettsége:
• közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett
nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte
(csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem
lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
• az állampolgár súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető
közúti, légi, vasúti, vízi balesetet szenvedett vagy annak
résztvevője;

kat (pl.: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (pl.: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza)
észlel a bejelentő;
• rendkívüli halál történik (pl.: vízből kivetett elhunyt személy találása), körözött vagy elővezetni kívánt személy,
vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott „gyanús csomagról”, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló adománygyűjtők működéséről van tudomása.

MI A TEENDŐ SEGÉLYHÍVÁS
KEZDEMÉNYEZÉSEKOR?
A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, világosan, érthetően el kell mondani, hogy mi történt. Fontos, hogy a bejelentő megőrizze a nyugalmát és
elmondja a nevét, címét, visszahívható telefonszámát. Az
operátornak az esemény típusától függően – annak érdekében, hogy egyértelműen kiderüljön, melyik készenléti szerv
beavatkozására van szükség – további információkat kell
kérdeznie az állampolgártól. Az operátor által feltett kérdésekre a minél gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre törő válaszokat adjon.

AZ OPERÁTOR ÁLTAL FELTETT
LEGFONTOSABB KÉRDÉSEK:
- Hol történt az esemény? - Mi történt? - Kinek van szüksége segítségre? - A bejelentő milyen telefonszámon hívható
vissza? - Van-e közvetlen életveszély? - Vannak-e sérültek?
Hány sérült van? - Folyamatban van-e még az esemény,
ha nem, akkor mennyi idő telt el az esemény és a bejelentés bekövetkezése között? - Van-e tűzre utaló jel? - Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra, forgalomirányításra?

• több ember halálát okozó járványos megbetegedés,
mérgezés vagy kábítószertúladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;

Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során a lehető
legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét,
egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.

• az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet);

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek segítségére szorulnak! Csak indokolt esetben
lehet a 112-es segélyhívó számot hívni!

• valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (pl.:
emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
• eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget a bejelentő, ismeretlen kisgyermek
találásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;
• a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (pl.: gyerekek
köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályo-

A SIM kártya nélküli telefonról érkező szabálysértő hívás
esetén is megállapítható, hogy honnan és milyen készülékről indították a hívást. Ebben az esetben is van lehetőség a
szabálysértési eljárás lefolytatására.
Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén
hívja a 104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot! A segélyhívó számok rendeltetéstől eltérő igénybevétele és a valótlan bejelentés szabálysértésnek minősül, ami
akár százötvenezer forintig terjedő pénzbírságot, valótlan
bejelentés esetén akár elzárást is vonhat maga után!

www.btv.hu
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ÜNNEP AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁSÉRT
Augusztus elseje a szoptatás, az anyatejes táplálás világnapja, azt erősítve, hogy ez a táplálási mód
a legideálisabb az újszülött számára. Városunkban
augusztus 4-én a polgármesteri hivatalba várták a
kisbabákat és édesanyjukat egy közös ünneplésre.
A Szoptatást Támogató Szervezetek Világszövetsége
1991-ben alakult. A szervezet nyilatkozatával megalakulása óta azt hirdeti, hogy a szoptatás minden anya és gyermek alapvető emberi joga. E szervezet indította útjára a
„Bababarát Kórház” kezdeményezést, amelyben a résztvevő kórházak szoptatást elősegítő környezetet biztosítanak
az édesanyáknak.
Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a Szoptatás világnapjának, mely jeles napon még hangsúlyosabb környezetbe kerül a szoptatás, az anyatejes táplálás, mely a kisbabák
számára köztudottan a legideálisabb. A világnap célkitűzéseihez városunk is csatlakozik minden esztendőben. Idén
augusztus 4-én pénteken tartották „a kisbabájukat anyatejjel tápláló” édesanyák köszöntését. A nagy melegre való tekintettel a rendezvényt a légkondicionálóval ellátott hivatali teremben rendezték meg. Zsömbölygei Erzsébet védőnő
is köszöntötte az elismerést érdemlő szülőket, majd Dr. Kiss
Katalin gyermekorvos szólt a jelenlévőkhöz.
Mint elmondta, az anyatejes táplálást népszerűsítő világnaphoz immár 25. alkalommal csatlakoztak rendezvényükkel. Az esemény gesztus, egyfajta megerősítés a kismamák
számára, kiváló visszaigazolás arra, hogy hasznos volt minden fáradozásuk.

- Az eseményre húsz olyan kismamát hívtunk, akik legalább hat hónapig szoptatták kisbabájukat, és akiknél úgy
láttuk, a befektetett energia a legeredményesebb volt, tudtuk meg a gyermekorvostól, aki az eseményen jótanáccsal
is ellátta a kitartó kismamákat. Mint fogalmazott, a szoptatás
nemcsak az újszülött táplálása miatt fontos, de általa kialakul olyan lelki kötelék, ami később pótolhatatlan.
A meghívottakat köszöntés, elismerő oklevél és meglepetés ajándék is várta. A kisbabáknak szóló zenés műsort
Bognár Lilla, Bognár Péter, Bognár Tamás és Szakál Luca
biztosította mindenki örömére.
Az esemény támogatói: Dr. Kiss Katalin, Mária Patika, Numil Kft, Polgármesteri Hivatal Bábolna, Reál Manna, Zsömbölygei Erzsébet.

BABAZSÚR

KÖSZÖNET A SZÜLŐKNEK
A jövő reménységeinek gagyogása töltötte be a teret a
polgármesteri hivatalban július 19-én, a soron következő Babazsúr rendezvény alkalmával. Ez az esemény mármár hagyományosnak tekinthető, az önkormányzat irányából indított üzenete a szülőknek a családok megbecsüléséről szól.
Dr. Horváth Klára polgármester negyedévente köszönti
a településen született csecsemőket és családjukat. Ezek
az ünnepségek mindig jó hangulatban telnek, de hogyan
is lehetne másképp a bájos kicsi fiúk és tüneményes kicsi
lánykák társaságában. A babaillatú esemény ezúttal az áprilisban, májusban és júniusban született apróságok szüleit
szólította meg. A városvezető most is elérzékenyülve nyújtotta át az önkormányzat ajándékát a családoknak, és ezúttal is kitért köszöntőjében a Start-számla nyitás lehetőségére.
A Babazsúron köszöntött csecsemők névsora:
Lehoczky - Szabó Dorka 2017. április 3-án született
Lehoczky Szabó Angéla és Szabó Nándor gyermeke
Czefernek Léna 2017. április 11-én született
Vida Mónika és Czefernek Attila gyermeke
Szabó Hanga Mira 2017. április 11-én született
Csuta Mónika és Szabó János gyermeke
Komora Ákos 2017. április 17-én született
Bándics Angéla és Komora Péter gyermeke
10
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Kelemen Benett 2017. április 29-én született
Táncos Rebeka és Kelemen László gyermeke
Szűcs Erika 2017. május 11-én született
Szűcs-Hajdú Karolina és Szűcs Róbert gyermeke
Hornyák Donát Gergő 2017. május 25-én született
Hornyákné Kendi Klaudia és Hornyák Csaba gyermeke
Pankovics Márton 2017. május 29-én született
Pankovicsné Hajdu Anett és Pankovics Viktor gyermeke
Monostori Alíz 2017. június 2-án született
Monostoriné Kiss Boglárka és Monostori Mihály gyermeke
Kreicz Brigitta Rebeka 2017. június 8-án született
Muthné Szabó Éva és Kreicz Róbert gyermeke
Dobó Maja 2017. június 23-án született
Vidovics Cintia Eszter és Dobó István gyermeke
Felleg Dávid 2017. június 29-én született
Felleg-Debreczeni Éva és Felleg Barnabás gyermeke

BÁBOLNAI FÓRUM
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NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN

A Százszorszép Óvoda Kék csoportjába várják a
2017/2018-as nevelési évre a hároméves gyerekeket, akik
kiscsoportosként megkezdik az óvodai életet. Szüleik tájékoztatására augusztus 31-én nyílt napot tartottak.
Az ismerkedés szándékával megtartott esemény már hagyomány az intézményben, ahol igyekeznek megkönnyíteni
a kisgyermek új környezetbe való beilleszkedését is. Ezért
van, hogy az óvoda pedagógusai azt tanácsolják, hogy a
szeptemberben megkezdődő beszoktatás és befogadás lehetőleg az édesanyával együtt, a szülővel közösen történ-

jen, fokozatos elválasztással.
Lipótné Horák Valéria intézményvezető
elmondása szerint szeptemberben húsz
kisgyermek kezdi meg a nevelési évet,
ebből nyolcan a bölcsődéből, a többi apróság a családokból jön. A nevelési év
második felében is érkeznek ebbe a csoportba még nebulók. A Kék csoport tiszta
korcsoportú lesz.
A bölcsődések beszoktatása általában
könnyebben megy, azok a szülők, akik
a családokból hozzák picurkáikat, általában több kérdéssel fordulnak az intézmény pedagógusaihoz. A nyílt nap a kérdések megválaszolására is szolgál.
Az intézmény vezetőjétől azt is megtudtuk, a beszoktatás akár egy-két hétig is
eltarthat, de a kicsik magukkal hozhatják
az óvodába kedvenc játékaikat, a személyes tárgyak jelenléte segíti az elválást.
Szeptember 11-én a bölcsődébe is új apróságok érkeznek a megüresedett helyekre. Itt is az anyás beszoktatást
népszerűsítik, de a folyamat ebben az életkorban hosszabb
ideig tartó.
A nyár során az óvoda épülete megújult, a szünetről viszszatérő gyerkőcök csodálkozással és izgalommal fürkészték az újításokat, melyek az óvodai hétköznapokat is megkönnyítik majd.

A LEGSZEBB DOLOG MEGÖREGEDNI
AZZAL, AKIT AZ EMBER SZERET
Augusztus 19-én ünnepi díszbe öltözött a Szabadidőközpont, ahol három
jegyespár házasságkötésének 50. évfordulójára emlékeztek. A jeles esemény alkalmából dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a Horváth, Németh és Morvai házaspárt, akik gyermekeik, unokáik és barátaik előtt megújították ötven évvel ezelőtt tett fogadalmukat. A fél évszázada tartó szeretetteljes együttélés, hűség és megbecsülés jeleként ismét egymás ujjára húzták az örökkévalóságot jelképező karikagyűrűt.
Molnár Ilona és Horváth István 1967.
május 6-án Bábolnán, Tánczos Etelka és Németh Tibor 1967. szeptember 16-án Győrben, míg Molnár Margit
és Morvai Ferenc 1967. október 28-án
Ászáron fogadott egymásnak örök hűséget. A közös aranylakodalom nem
csupán a véletlen műve volt, hiszen a
három jegyespár hosszú évek óta tartó
baráti kapcsolatot ápol, így életük eme
jeles ünnepén is együtt örültek egymás boldogságának.

A megható ünnepségen felidézték
megismerkedésük történetét, közös
életük szép emlékeit, melyek ennyi idő
után is boldog mosolyt varázsol arcukra.
Zárásként családtagjaik könnyek kö-

zött gratuláltak, dr. Horváth Klára polgármester pedig egy-egy emléklappal,
és 50 szál virágból álló virágkosárral
kedveskedett az örökifjú pároknak. Ezután kezdetét vehette a lagzi hajnalig
tartó fergeteges mulatsággal.
www.btv.hu
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VÁROSUNK VISSZAVÁRTA A
KÉPZŐMŰVÉSZEKET

Mozgalmasan teltek a nyár utolsó meleg napjai városunkban az
évről évre visszatérő Bábolnai
Alkotótábor jóvoltából, Helyes
Jenő helyi képzőművész irányításával. Idén hetedszerre tért viszsza településünkre a neves művészekből álló, kivételes alkotói
kör.
Ebben az esztendőben is támogatta a művésztábor létrejöttét a bábolnai önkormányzat, lehetőséget biztosítva 11 művésznek a szabad szellemű
alkotásra, a minden résztvevőt inspiráló, közös műhelymunkára.
Czanik Ferenc, Csizmadia István,
Dóczy Virág, Eőry Emil, Gálné Pék Eszter, Győrffy Sándor, Helyes Jenő, Homolya Gábor, Király Nikoletta, Kőrösi
Papp Kálmán, Revák István alkották a
sokszínű műfajban jártas, és munkára
kész csoportot. Valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a Bábolnai Alkotótáborban maradandó művek szülessenek különböző műfajokban.

A művészek közt szobrászt, festőt,
grafikus művészt is fellelhettünk, az
“alkotó Tizenegyek” művei valódi igényességről és maximalizmusról árulkodtak. Augusztus 21-e és 30-a közt
varázslatos műhellyé vált a régi iskola tornaterme, melynek ajtaját is nyitva hagyták az érdeklődő szemlélődők
számára. Műhelytitkaik mellett így többen életútjukból, pályájukhoz kapcsolódó történeteikből is Bábolnán hagytak egy kis szeletkét az itt született képek elbűvölő és lebilincselő látványán
túl.
Helyes Jenő helyi szervező, a tábor
ötletgazdája és bonyolítója a korábbitól eltérő, új helyszínről is csak pozitívan szólt, hiszen ezúttal a kisiskola épületében ragadhattak ecsetet a
meghívott művészek, akik így talán az
eddiginél még bensőségesebb hangulatban teremthettek papírból, vászonból, festékből, porpasztellből, tusból
és grafitból szemet gyönyörködtető
csodákat.
A Bábolnai Alkotótábor művészeit a
város természeti és épített kincsei is
megihletik minden alkalommal, településünk jellegzetes nevezetességei viszszaköszöntek most is a festőállványokról. Helyes Jenő helyi festő elmondása
szerint erre idén egyáltalán nem törekedtek, az ideérkező művészek, azonban érzékeny befogadói a szépnek. A
lovak, az ölbői táj, a templomtorony, a
zöld környezet mindig visszatérő, jól
megfogható motívum a palettán.
A tábor ötletgazda képzőművésze,
Helyes Jenő elmondása szerint az alkotók egymás munkáit is szemlézték,

SZÍNHÁZI BÉRLETSOROZAT
Bábolna Város Önkormányzata, 2017. november – 2018.
március időszakban, színházi bérletsorozatot hirdet. Az
előadások helyszíne a Bábolnai Szabadidőközpont lesz. A
sorozat négy előadásból áll, melyek a következők lesznek:

2017. november 16. 18 óra – Hitted volna?
(vígjáték, Orlai Produkció)

2018. január 18. 18 óra – Hippolyt a lakáj
(zenés vígjáték, Sziget Színház)

2018. február 15. 18 óra – Párterápia
(vígjáték, Orlai Produkció)

2018. március 22. 18 óra – Felméri Péter műsora
(Duma Színház)
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Helyes Jenő Erdélyben
alkotott a nyáron

Nemzetközi alkotótáborba kapott
meghívást a nyáron a bábolnai Helyes Jenő, aki nagy örömmel vitte városa jóhírét és művészete védjegyeit Kapiczbányára, Románia
ÉNY-i részére. Élményeiről beszélgetve megtudtuk, hogy az erdélyi
alkotótábor egy összművészeti kiállítással zárult, melyben a bábolnai
művész alkotásai is felsorakozhattak, nagy sikerrel.
egymás technikáját is értékelték, méltatták, ezek az értékteremtő beszélgetések egyre inkább baráti közösséggé
kovácsolták őket, amelyből mindannyian kamatoztatnak.
A Bábolnai Alkotótáborban megszületett képek válogatása a bábolnai
nagyközönség előtt is nyilvánossá válhat majd várhatóan a téli időszakban
egy tárlat formájában. Folytatódik tehát
a hagyomány, és a város szervezésében ismét körvonalazódik egy olyan kiállítás, amit a település vendégszeretete ösztönzött.

A négy előadásra, helyre szóló bérletet 3.200.-Ft-ért, a
fennmaradó férőhelyekre a belépőjegyeket, előadásonként 1.000.-Ft-ért lehet megvásárolni, a Városi Könyvtárban, a következők szerint:
2017. október 3 – 21-ig, bérletek árusítása, csak Bábolnai
lakosok részére (lakcímkártya szükséges)
2017. október 24 – 31-ig, bérletek árusítása, más települések lakosainak is
2017. november 2-től, belépőjegyek árusítása a november 16-i előadásra.
A következő időpontokra a belépőjegyeket, mindig az aktuális hónap első könyvtári nyitvatartási napjától lehet megvásárolni.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt előadásainkra!
Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolna Városi Könyvtár,
Művelődési és Sportközpont munkatársai
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IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ DÁNIÁBAN
Testvértelepülésünk, a dániai Mariagerfjord Ifjúsági Iskolája sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus+ program keretében,
így Bábolnáról nyolc fiatal utazhatott 10 napos ifjúsági találkozóra. A találkozón a dán és magyar fiatalokon kívül részt vettek írek,
észak-írek és olaszok is, igazi összeurópai hangulatot teremtve.
A találkozó témája a sokféleség volt, amelynek különböző oldalait (pl.: kisebbségek, fogyatékos személyek, vallás) egyrészt
előadásokon, másrészt játékos feladatok keretében mutatták be
a dán házigazdák. Természetesen jutott idő a szórakozásra is. A
szervezők elvitték a találkozó résztvevőit Európa egyik legjobbjának tartott Farupi Vidámparkba, egy aalborgi kalandparkba, illetve Hobro melletti viking erődbe. A találkozót minden résztvevő
nagyon pozitívan értékelte, sok új barátság jött létre.
Bábolna Város Önkormányzata, hasonlóan a dán testvértelepüléshez, pályázatot kíván benyújtani az Erasmus+ keretében
ifjúsági találkozó szervezésére. Amennyiben az igényelt pénzösszeget az Önkormányzat megkapja, a jövő év során a bábolnai fiatalok a dán, finn és hidaskürti magyar fiatalokkal
együtt vehetnek részt bábolnai rendezvénysorozaton.
Gyécsek Marcell, az ifjúsági találkozó egyik bábolnai résztvevője a következőképp vélekedett a rendezvényről:
„Szerintem ez a kirándulás sokkal többet adott, mint amire bárki is számított eleinte. A programok nagyszerűek voltak és
teljes mértékben fiatalokra szabták azokat. A helyszín és az ételek bármilyen diáktábort felülmúltak, amin valaha részt vettem.
Viszont ami minden élményt megduplázott, az az emberek és a hangulat volt. Érdekes volt megtanulni más nyelvek szavait,
más kultúrák táncait. Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk mindannyian.”

ZENÉLŐ ARBORÉTUM

Augusztus huszadikát megelőző napon ismét zenélt a Bábolnai
Arborétum. Három pavilonban
szólt a muzsika a művelődési intézmény szervezésében, és habár az időjárás nem éppen kedvezett: a rendezvényt az eső ellenére is sokan felkeresték.
Szivkova Marianna, a Grazi Zeneművészeti Egyetem mester énekművésze
és operaénekese és Nagy Tamás gitárművész műsora hangzott fel elsőként az Arborétumba vezető kavicsos
út mentén, az első zenélő pavilonban
augusztus 19-én. A két fiatal művész a
Zenélő Arborétum elnevezésű bábolnai esemény vendégeként szórakoztatott a fák közt megbújó kis pavilonban.

Műsoruk komoly művészi értéket képviselt. Az idén is viszszatérő nyárzáró zenés esemény másik előadó-csoportja a Rézsarkantyú Citerazenekar volt, a népviseletbe öltözött csapat lendületes népdalokat adott elő. Műsoruk közben olyan is előfordult, hogy
hallgatóságuk táncra perdült.
Új színfolt volt a helyi harmonikások hármasa. Pavilonjukban legfőképpen a nóták szerelmesei időztek.
A muzsikaszótól hangos zöld környezetben sokan esernyők alól hallgatták a repertoárt, az eső ugyanis nem
kímélte a látogatókat. A rendezvény ettől függetlenül idén is sikert aratott, a
festőien szép környezetben megszólaló zene ugyanis mindenkit kárpótolt.
Török Sándor, a helyi művelődési intézmény vezetője elmondta, a Zenélő
Arborétum sorozatba mindig igyekeznek új műfajoknak teret adni. Az esemény másik nagy előnye, hogy a környéken alkotó zenészeknek fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosít olyan szabadtéri közegben, ahol az
előadókhoz valóban közel kerülhet a
zenét szerető közönség.

HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
NYITVA TARTÁSA
Ezúton tájékoztatjuk a
kedves lakosságot, hogy a
Helytörténeti Gyűjtemény
nyitva tartása
2017. szeptember 1-jétől
kezdve megváltozik.

Keddenként
13-18 óra között
várjuk látogatóinkat.
Ettől eltérően időpont
egyeztethető az alábbi
telefonszámokon:
Sebestyén Szabolcs
06 30 190 0434
Böröcz Ferenc
06 20 986 4781
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Kedves Olvasó! Ismét itt kopogtat az ősz az ajtónkon, a nyárból már csak a szép emlékek, jó élmények, kedves fotók
maradtak. S ha szeptember, akkor természetesen tanévkezdés. A diákoknak ismét minden nap szól az iskolacsengő szelíden szólítva a tanítási órákra. E havi történetünk az 1920-as évek iskolájába kalauzolja el az olvasót.
Veresné Szkocsek Mária

Móricz Zsigmond:

A FÜTTYÖS KISFIÚ
Van nekem egy kis keresztfiam, aki rám maradt örökségben, mert apja-anyja meghalt. Boldogtalan életek gyümölcse.
(Ó, azok a házassági balesetek!...) Nagyon édes kis kölyök,
túl kicsi még ahhoz, hogy fel tudja fogni, milyen csapás az
árvaság, s a vére pezseg, az eszecskéje nagyszerűen működik, az élet tombol benne. Beadtam egy nevelőintézetbe
Pest környékén, s mindjárt az első félévben tiszta egyes bizonyítványt kapott. Ott lakik az internátusban, és nagyon meg
voltam nyugodva a sorsa felől .De mi történik? Egyszer csak
húsvétra intőt kapok .Nagyon meghökkentem, s mindjárt kiutaztam hozzá .Először is az internátusba mentem. Kérdeztem a felügyelőnőt: milyen a gyerek, nem tanul? „De tanul
az.” És mégse tudja a leckét? „De tudja!” Akkor erkölcsi tekintetben van ellene kifogás? „Nincs, nagyon kedves gyerek,
mindenki szereti.”Nem értettem. Ha az internátusban jól viseli
magát, mit csinál az iskolában? Megyek oda, keresem a tanárát:
- Kérem, tanár úr, miért kapott intőt az én kis keresztfiam?
A tanár rám néz, s azt mondja felindulva:
- Ja, a füttyös?... Nekem nincs más fegyelmi eszközöm,
azért küldtem intőt a szülőknek.
- Miért mondja füttyösnek, tanár úr? - kérdem kissé ingerülten, mert rögtön ráragad az emberre az indulat; mert az
indulat valami olyan lélekhullám, „halálsugár”, ami kilövell
az emberi szívből, és fölgyújtja mindenkinek az érzéseit, akit
csak elér... Nem szeretem, hogy az én kis gyerekemet, a kis
árvát, gúnynévvel említi a tanárja .Kiderült, hogy egy iskolai
óra végén, mikor csengettek, az én kisfiam nagyot füttyentett.
Örömében, hogy megszabadult. És a tanár rossz néven vette.
- De az istenért, az internátusban, ahol az egész éjszakát s a
nap túlnyomó részét tölti, meg vannak vele elégedve, hát egy
füttyért így meg kell fegyelmezni az iskolában egy hatéves
gyereket?
- Kérem, én nem vagyok könnyelmű ember - mondta a tanár magából kikelve, s a hangja harsogott, mint egy bakakápláré -, reméltem, hogy korát tekintve, még nem lehet nagyon elromolva az erkölcsisége, és két hétig rajta tartottam a
szemem! Elhatároztam, hogy rendes embert faragok belőle.
S két hét múlva ott tartottam, hogy makacsabb volt, mint az
első percben... Sírt..., ömlött a szeméből a könny..., s mikor
azt mondtam neki, hogy ezért ne sírj, hanem köszönd meg:
akkor dacosan azt felelte: „Nem sírok.” Akkor küldtem, csak
ezek után, az intőt.Néztem a tanárt. S visszaemlékeztem saját
gyermekkoromra. Rettenetes az, ha egy tanár egész energiával ráveti magát a diákra, s hogy nincs olyan jeles diák, akit ő
abban a percben be ne szekundáztasson, amikor akar. Velem
is állott szemben a latintanárom, s az orra egy centiméterre
volt az enyémtől, és nagy, barna szemét belemeresztette a
szemembe, és dohányfüstös leheletétől majdnem elszédültem: miért tette ezt? Nem készültem. És ő be akarta bizonyí14
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tani, hogy nem készültem. És ahelyett, hogy egy pillanat alatt
konstatálta volna, és férfiúi fölénnyel továbbereszt: oly sokáig
kínozott, míg az egész osztály előtt nem igazolta, hogy nem
érdemlem a jelest, még a jót sem, még az elégségest sem.
Semmit sem érdemlek. Mivel azonban az iskolában hírnevem
és tekintélyem van, s ő kénytelen megadni a jót, sőt a jelest
is, mert a napi feladattól eltekintve, általános latintudásom
messze fölötte volt az osztályén: legalább ezt a bosszút vette
rajtam, hogy megtépázza a becsületem. Párbaj volt. És én ezt
a kemény kis tanárt nézve, megrémültem a kis keresztfiam
sorsáért: meddig fogja bírni egy hatéves gyermek ezt a harcot
a felnőttel?
- Köszönöm, tanár úr, a felvilágosítást, de kijelentem önnek,
hogy ha egy hatéves gyermekben van annyi lelkierő, annyi
férfiasság, hogy egy tanárnak kétheti „ellenőrzése” után is
még ki tudja jelenteni, mikor sír, hogy: „Nem sírok!” - akkor
ebben a gyerekben valami nemes anyag van. Jó, hogy figyelmeztet rá, mindent el fogok követni, hogy ez el ne tűnjön belőle, ez az érc és acélosság. A tanár kemény komolysággal
nézett rám, és én azt gondoltam: nem volna szabad olyan
embernek tanári pályára menni, aki nem tud mosolyogni.
A gyereket kivettem az intézetből, és egy másik városban,
egy más internátusban helyeztem el. Az elrontott becsületet
az életben is nehéz kireparálni, de az iskolában lehetetlen.
A gyerek, mint tapasztalatlan, gyakorlatlan vívó áll szemben
a tanárral, s minden egyes feleletnél assaut-kra megy a verseny. Két hét múlva már elmentem kérdezősködni, hogy viseli magát. Az igazgató kedves, nyájas úr. Mikor megtudta, ki
után érdeklődöm, felcsillogott az arca:
- A kisfiú? Az egy nagyon eredeti, kedves gyerek. Mikor legelőször bementem az osztályba, felugrott a helyéről, hozzám
szaladt, és megölelt, megcsókolt. Kérdeztem, ki ez a közvetlen gyermek. A tanító néni elmesélte, hogy őt is meglepte azzal, hogy a nyakába ugrott s megcsókolta. Persze, a kisfiúk
inkább morcosak és félénkek, és örülnek, ha mozdulatlan ülnek a padban. Nekünk kell őket magunkhoz szoktatni.
Szeretettel néztem az igazgatót, igen, ezt a hangot vágytam
hallani egy pedagógustól.
- Be-behívattam az irodába egyért-másért, apróságokért,
krétát, spongyát küldtem le véle, s mindig nagyokat köszön:
„Alászolgája...” Egyszer csak azt mondja: „Igazgató bácsi, de
maga jó magyar ember, látom.” „Miből látod, kisfiam?” „Hát
olyan magyar virágos bútorok vannak a szobájában.”
Nevettünk. Az igazgatóból valami kellemes jóakarat áradt.
Én, sajnos, egész iskolai pályámon nem találkoztam ezzel a
meleg, jó vonzással. Ha végiggondolok a sok iskolán, ahol
jártam, mindenütt csak kemény, leckéztető s megleckéztető
szemeket látok. Összehúzott szemöldökök; zsebből elővett
félelmes noteszek; felelés közben rosszakarattal hallgató tanári szájak; mindig a fáradt, kedvetlen, szórakozott ellenfél,
a „tanár úr”, aki tiszteletet kíván, és elvárja, hogy messziről
levett kalappal köszönjön az ember. Azt mondja az igazgató:
- Mindig úgy köszön a gyerek, hogy: „Alászolgája!” Azt
mondom neki: „Nézd csak, kisfiam, nem hallottad te azt, hogy
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itt mindenki úgy köszön nekem, hogy kezét csókolom?” „De
igen!” „Hát akkor te miért nem köszöntél úgy?” Azt mondja
komolyan, bátran: „Igazgató bácsi, én tudom, hogy így köszönnek, de én ezután se fogok így köszönni.” „Miért?” „Azért,
mert a nőknek úgy köszönünk, ugye, hogy kezét csókolom?
De mi, férfiak, csak nem fogunk egymásnak így köszönni?...”
Nagyot nevetett az igazgató ezen is, én is. De az én szememben egy kis könnycsepp melegsége volt. Talán más ember lett volna belőlem, ha én is találkoztam volna valaha, a
gyermeki szív fogékonysága idején, egy ilyen meleg, megértő
lélekkel... De én szörnyűségesen nehéz harcon mentem át az
életben: iszonyodva gondolok rá, ha csak egy napra is viszsza kellene menni a diákkorba. Hát persze, csakhogy én nem
voltam ilyen szeretetre méltó kisgyerek, bár valamilyen én is
voltam... Milyen is voltam?... Nem voltam füttyös kisfiú, én egy
megijesztett kisgyerek voltam: a régi pedagógia áldozata, aki
dacosan és csökönyösen lépett ki az életbe, és vad ellenszegüléssel fogadta a sors szigorúságát, mint egy tanári igazságtalan kalkulust... És valóban ma sem tudok megharcolni a
célért, csak szenvedni és kivárni az igazságot.
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KÖNYVAJÁNLÓ
A VILÁG MACSKASZEMMEL
Akinek van legalább egy szőrös kis kedvence, eme öntörvényű fajból, az magától tudhatja, milyen velük együtt
élni. Akinek nincs, annak is van legalább egy barátja, akitől hallhatott történeteket. Így aztán nem meglepetés, mi
is történik e könyvben. Mindettől függetlenül egy magát
olvastató, humoros, szókimondó és modern történet.
A Facebookon ismertté vált Erzsébet Fenevadova hatalmas rajongói táborral rendelkezik. Ez főleg a lazaságának köszönhető, hiszen nem rejti véka alá a véleményét általában a kétlábú fajról. A magyar média közszereplőit is megcélozta már posztjaiban.
A leendő elnökjelölt-asszonynak komoly tervei vannak, ha egyszer megválasztják. Mivel szeretne ő is részt
venni a politikában, azt sem engedheti meg magának,
hogy ne reflektáljon közéleti kérdésekre, így egyfajta társadalomkritika is megjelenik a könyvében.
A könyvben a fontosabb történéseket illusztrálták is,
amivel különösen aranyosra sikerült, és az amúgy is
imádni való Erzsit közelebb hozza az olvasókhoz.
Homonnay Gergely: Puszi, Erzsi!

Ha nem tudod hova rakd,
GYERE ADD EL!
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SZÖRNYEN JÓ CIRKUSZ
Darren Shan neve fiatal korunkból ismerős lehet. Az
egyik legnagyobb kortárs írója az ifjúsági horrorirodalomnak. Fiataloknak (és felnőtteknek is) egy könnyed kikapcsolódást nyújtó, humoros és izgalmas regénysorozatának kezdete a Rémségek cirkusza.
A történetben szereplő Darren valóban gyerek, így közel érezhetik magukhoz a fiatalok. Életének középpontjában az iskola és a barátai állnak. A szünetekben szeret
focizni, otthon pedig a kishúgával foglalkozik.
A vámpír Larten is egy nagyon szerethető, kedves karakter. Pont annyira félelmetes, ahogy egy gyermeknek
szüksége van a borzongásra. A cirkusz többi tagja is kellően rémisztően van ábrázolva, olyan részletességgel,
mintha magunk előtt látnánk őket. Ijesztő mivoltuk ellenére belopják magukat az ember szívébe, a folytatásban
pedig látható, hogy ők is ugyanolyan emberek, mint bármelyikünk.
Darren Shan: Rémségek cirkusza
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ÚJ TANÉV,
ÚJ IGAZGATÓ,
ÚJ LEHETŐSÉGEK
A nyári szünetet követően ismét iskolapadba várták a bábolnai gyerekeket. Ahogy mindenhol az országban, az első tanítási napon, szeptember elsején megkezdődött a 2017/2018-as tanév. A Bábolnai Általános Iskolában a tanévnyitón már az új
igazgató, Bajcsainé Hajagos Ildikó köszöntötte az
iskolásokat és a pedagógusokat. Az új vezetőt pályafutásáról és jövőbeni terveiről is faggattuk.
Miért éppen a tanítást választotta? Hogyan alakult az
útja az első diplomáig és hol kamatoztatta eddigiekben
megszerzett tudását?
Középiskolai tanulmányaimat a Tatai Eötvös József Gimnáziumban végeztem, reál tagozatos osztályban. A természettudományok (földrajz, geológia, térképészet) ekkor vált
szenvedélyemmé. Nyaranta tematikus táborokban vettem
részt, ahol eleinte diákként, később segítőként, diákszervezőként voltam jelen.
Első diplomámat 2000-ben szereztem az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán földrajz és
környezeti nevelés tanár, hidrológus (vízügyi kutató) szakokon. Pedagógusi pályámat a Tatabányai Móra Ferenc Általános Iskolában kezdtem el, ahol földrajz, természetismeret és informatika tantárgyakat tanítottam. A tanítás mellett
cégek megbízására, környezeti hatástanulmányok írásával
is foglalkoztam. Tizenhárom évig dolgoztam az intézményben. Ez alatt az idő alatt osztályfőnöki, gyermekvédelmi és
pályaválasztási feladatokat is elláttam.
Úgy tudjuk, nem elégedett meg ennyivel...?
Valóban. 2014-ben a Veszprémi Pannon Egyetem Okleveles Informatika tanár szakán is lediplomáztam.
Nem ismeretlen Önnek Bábolna, tanított már itt.
Igen. Jelenleg Csépen élek, férjemmel. Szoros családi
szálak kötnek Tatabányához és Bábolnához. A 2014/2015ös tanévtől a Nagyigmándi Pápay József Általános Iskolában helyezkedtem el informatika szakos tanárként, a Bábolnán pedig a földrajz, természetismeret tárgyakat tanítottam
óraadóként. Tavaly diplomáztam a BME közoktatási vezető
szakán. Az elmúlt három évben, óraadói munkám során, a
bábolnai tantestület befogadott, nagyon megszerettem az
itteni légkört, azonosulni tudtam az iskola szakmai céljaival.
Az iskola nem független intézmény. Felkészült arra,
hogy ez nehézségekkel is jár?
A mindennapi munka során a jogszabályokat, fenntartói
utasításokat be kell tartani, de adaptálni kell az intézményre,
tanulókra, helyi sajátosságokra. A konkrét feladatokat, döntéseket mindig iskolánk egyéni arculatához, hagyományaihoz és helyzetéhez kell igazítani. Egy iskola vezetése sokrétű feladat, sok területen kell egyszerre megfelelnem.
Mire helyezi a hangsúlyt nevelési hitvallásában?
A szeretetben és a konstruktív pedagógiában hiszek. A
személyre szabott fejlesztésben látom a munkám lényegét
és nem az ismeretközlésben. Nagy hangsúlyt fektetek a tanórákon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására. Úgy vélem, fontos az alapfogalmak, ok-okozati ösz16
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szefüggések biztos ismerete, de mit sem ér, ha nem
adjuk át, hogy a mindennapi életet hogyan támogatják. Használható tudást kell
átadni gyermekeinknek. Tanulóimmal szívesen veszek
részt tanulmányi versenyeken. A szakmai, módszertani megújulást, élethosszig
tartó tanulást is nagyon fontosnak tartom.
Milyen irányok érvényesülnek majd a szülőkkel
való viszonyában?
Az iskola nem elszigetelt
intézmény, együtt él a településsel, társintézményekkel, helyi gazdasági és civil szervezetekkel. A partnerközpontúságban, a párbeszédben, az együtt gondolkodásban
hiszek. A szülők a legfőbb partnereink, hiszen a célunk közös: gyermekeiket felkészíteni a továbbtanulásra, boldog
felnőttkorra, önálló életvezetésre. A szakmai feladatokat-legyen az tehetséggondozás vagy tanulási problémák megoldása- a szülőkkel és a társintézményekkel közösen tudjuk
megoldani. Az építő jellegű kritikák, a visszajelzések segítik
az iskolai tervek, célok meghatározását is.
Milyen célokat tűzött ki maga elé?
Intézményvezetői célom a motiváló, biztonságérzetet adó
iskolai légkör és az eredményes tanuláshoz szükséges körülmények megteremtése. Úgy vélem, a biztos anyanyelvi
és matematikai ismeretek átadása mellett az idegen nyelvek
és informatika oktatására kell a jövőben nagyobb hangsúlyt
fektetni. Ezek az ismeretek nem pusztán a középiskolai tanulmányokat készítik elő, hanem a mukaerőpiaci elhelyezkedést is segítik. Hosszabb távú cél az informatikai eszközpark fejlesztése, digitális tanulási környezet megteremtése.
Intézményvezetőként, pedagógusként a folyamatos módszertani innovációra és a hagyományok ápolására, közösségi értékek megőrzésére egyaránt törekszem.
Célom, a szakmailag felkészült, elhivatott, kreatív munkatársaim együttműködésére építve a hasznos tudás átadása,
élményekben gazdag tanulás biztosítása. Iskolánk jó szakmai hírnevét szeretném tovább vinni. Bízom abban, hogy tanulóink és szüleik javára, megelégedésére szolgál mindaz,
amit célul tűztünk ki.
Az élet nem csak az iskoláról szól. Szabadidejét mivel
tölti szívesen?
Hobbim a természetjárás, szeretek utazni, olvasni, rendkívül közel áll hozzám az informatika és a horgászat.
Újra iskolapadban a gyerekek Az idei tanévben, Bábolnán 290 gyermek kezdi meg tanulmányait, a banai telephelyen 19 kisgyermek tanul majd összevont
tanulócsoportban. 34 kis elsős érkezett a bábolnai
székhelyre, 3 fő a banai telephelyen kezdi az iskolás
éveket. Az idei tanévtől elsőtől kilencedik évfolyamig
ingyen osztottak tankönyvet. Az első két évfolyamon
év végén nem kell visszaadni a tanulóknak a tankönyveket, a harmadikos évfolyamtól azonban a csomagban tartós tankönyvi állományuk is van, amit majd a
könyvtárból pótolnak, és adnak ki a következő generáció számára.

BÁBOLNAI FÓRUM

VESZÉLYES HULLADÉKOT VINNE
A HULLADÉKUDVARBA?

NE TEGYE!
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
július 18-tól határozatlan időre
FELFÜGGESZTI
a „veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék” elnevezésű
hulladékok (vegyszeres, festékes,
permetszeres göngyöleg) átvételét.
A többi veszélyes hulladék - elem, akkumulátor, fáradt olaj, fénycső, izzó, illetve
veszélyesnek minősülő elektronikai hulladék
- változatlanul lerakható.

2017. szeptember

EBOLTÁS 2017!
A BÁBOLNAI ÁLLATORVOSI RENDELŐ
SZEPTEMBER ÉS OKTÓBER
HÓNAPOKBAN

VESZETTSÉGOLTÁSI
AKCIÓT HIRDET
A RENDELÉSI IDŐPONTOKBAN
HÉTFŐ: 10:00-12:00 | KEDD: 16:00-18:00
PÉNTEK: 16:00-18:00 | SZOMBAT: 10:00 -12:00
A KEDVEZMÉNYES OLTÁS DÍJA,
A RENDELŐBEN: 3000,- FT/KUTYA
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS, KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL,
A SZOKÁSOS RENDELŐI ÁRON!

DR. MÁTRAY ÁRPÁD

06 309 616 008
www.btv.hu
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A LEGSZEBB
KONYHAKERTEK

Létezik egy program Magyarországon, mely a családi
házak kertjeit igyekszik visszahelyezni eredeti funkciójába.
Kovács Szilvia, Karcag Város alpolgármestere 2012-ben
indította útjára a „Magyarország legszebb konyhakertje”
mozgalmat. Tapasztalata szerint a legtöbb ház udvara vagy
műveletlen, gazos, elhanyagolt, vagy sok esetben a kertgondozás kimerül a virágoskertek és a gyep karbantartásában. Szerinte azonban kincset ér a konyhakert, ha abban
zöldségeket, gyümölcsöket, fűszereket és minden olyan
növényt termelünk, amire a konyhában szükség lehet.
A program Karcagon vette kezdetét, majd hamarosan
országos hírnévre tett szert, sorra csatlakoztak hazánk települései. Bábolna Város 2015-ben kapcsolódott a kezdeményezéshez, összekötve azt ingyenes vetőmagok juttatásával. Településünkön elsősorban a nyugdíjasok körében
népszerű a program, hiszen legtöbbjük eleve tradicionálisan foglalkozik kertműveléssel, de idejük és türelmük is
nagyobb a fiatalokéhoz képest. Idén hatan jelentkeztek a
felhívásra, akik nem csak küllemben gondoznak gyönyörű
konyhakerteket, de mindent megtermelnek, mi szem-szájnak ingere. Évről évre általában ugyan azok a résztvevők,
idén azonban egy új jelentkező is akadt. A legszebb bábolnai kertek tulajdonosai: Füzi Gézáné, Király András, Kocsis
Andrásné, Szedlacsek Sándor, Tóth Józsefné, Varga Imre.
Az önkormányzat megbízottai lefényképezik és összeírják
a kertekben termelt növényeket, majd elküldik a főszervezőnek. Helyben is díjazzák a helyi kertészeket, az Idősek világnapja alkalmából rendezendő ünnepségen részesülnek
majd jutalomban.

– you are enough –
Osgyán Anna

kiállítása
a Helytörténeti Gyűjteményben
(Bábolna, Ácsi út 6.).
A kiállítást
szeptember 29-én 17 órakor
Sebestyén Szabolcs nyitja meg.
A kiállítás megtekinthető szeptember 29-től
nyitvatartási időben.

RIDIKÜL
Ridikül néven 2017. szeptember 11-én 17 órakor a Bábolnai Általános Iskola
tankonyhájában új beszélgetős club indul rendszeres összejövetelekkel.
Érdeklődők korlátozott számban jelentkezhetnek a 20/417-6756-os
telefonszámon, vagy e-mailben az abrahamgyongyi@freemail.hu címen.
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ÜNNEPI
PROTESTÁNS TEMPLOM
KENYÉRSZENTELÉS
BÁBOLNA
Augusztus 20-a államalapításunk, Szent István király és
az új kenyér ünnepe, melyről városunkban is minden esztendőben megemlékeznek. A katolikus templomban Varga
Imre plébános celebrálta az ünnepi misét, a szertartás keretében megáldotta az új kenyeret, mellyel a kenyérszentelést követően a híveket is megkínálták. Nemzeti ünnepünk
a magyarság összetartozását is szimbolizálja. Augusztus

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 17.
– Vasárnap
SZEPTEMBER 24.
– Vasárnap
OKTÓBER 1.
– Vasárnap
OKTÓBER 8.
– Vasárnap
OKTÓBER 15.
– Vasárnap
Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész
Elérhetősége: 30/336-3734 Parókia: 34/597-459

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 17.
– Vasárnap
OKTÓBER 1.
– Vasárnap
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

15 óra
15 óra

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

KATOLIKUS
HITÉLET BÁBOLNÁN
20-a 1991 óta hivatalos állami ünnep. A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik, Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott főünnepe is. Magyarország fővédőszentje Szent István király, akinek ekkor szentté avatásának
évfordulójára is emlékezünk.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Szeptember 3-án vasárnap
Évközi 22. vasárnap

Szeptember 10-én vasárnap
Évközi 23. vasárnap

Szeptember 17-én vasárnap
Évközi 24. vasárnap

Szeptember 24-én vasárnap
Évközi 25. vasárnap
Szentírás vasárnapja

10.00 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.00 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetősége: 20/4655-373
A szentmisék időpontja változhat.
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

Július végén az ácsi, bábolnai és a csémi katolikus hívekkel egyházi kiránduláson vettünk részt Majkon, ahol a kamalduli remeteség épületegyüttesét kerestük fel. A kétórás
látogatás alatt megismerhettük a remeteélet mindennapjait.
A birtokot Eszterházy József alapította, és 50 éven keresztül
éltek itt a némasági fogadalmat tett remeték, akik önellátásra rendezkedtek be. Majd a rend feloszlatása után egyéb
célokra használták az épületeket, volt itt például posztógyár,
vadászkastély, munkásszálló stb. Az utóbbi években jelentős felújításokra került sor.
Az idegenvezetés során még sok érdekes információt hallottunk az itt élt szerzetesekről.
Ezek után Csémre látogattunk, ahol frissen sütött lángos
várt bennünket, s végül a felújított csémi katolikus templomban rózsafűzért imádkoztunk.
Augusztus 14-én este Nagyboldogasszony ünnepi szentmisére került sor.
Augusztus 15-e Nagyboldogasszony ünnepe, és augusztus 20-a, Szent István napja közel van egymáshoz. E két
nap szinte egybefonódik, egységet alkot, hiszen első királyunk Mária mennybevételének ünnepén ajánlotta fel- halálának közeledtét érezvén – országát és népét a „Mennyek
királyné asszonyának”.
Történelmünk kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy
Szent István felajánlása elfogadásra talált. Nemzetünk a török- és tatárdúlás, valamint az elmúlt évszázadok történelmi
viharai ellenére is megmaradt, és hűséges maradt a Szent
István-i örökséghez.
Augusztus 20-án természetesen megtartottuk az ünnepi
szentmisét, ahol még kenyérszentelésre is sor került.

www.btv.hu
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BSE KÖZGYŰLÉS

SIKERES SZAKOSZTÁLYOK JELENTŐS HELYI ÉS TAO TÁMOGATÁSSAL
Július 14-én tartotta éves rendes közgyűlését a Bábolnai
Sportegyesület a Szabadidőközpontban, melyre meghívást
kaptak az egyesület vezetői, sportolói, segítői és a gazdasági tevékenységet lebonyolító szakemberek. A korábbi évek
szokásainak megfelelően Nagy Lajos ügyvezető a szakosztályok vezetőinek adta át a szót, akik beszámoltak éves tevékenységükről, eredményeikről.
A kézilabdázók tevékenységéről Hajdu János szakosztályvezető beszélt, aki sajnálattal közölte, hogy ebben az
évben sem sikerült a felnőtt csapatot újraéleszteni, viszont
az utánpótlásképzés három korosztályban két edzővel sikeresen zajlik. Az ifjú kézilabdás palánták bajnokságban
szerepelnek, illetve több helyi és idegenbeli tornán vettek
részt sikerrel.
Jelenleg a legsikeresebb sportág Bábolnán a teke, hiszen
három csapatuk közül az ifjúságiak NB I-es bajnokok lettek,
az NB I-es felnőtt gárda a bajnokság egyik stabil résztvevő-

ITT FUTOK, MÁSKÉNT
NEM TEHETEK!

A lutheri reformáció 500. évfordulójára emlékezve szervezte meg Jeszenszky Péter ultrafutó és triatlonista zarándokfutását, mellyel a sport szeretete mellett a hitújítás fontosságára is felhívta a figyelmet. A kiskunhalasi sportoló
augusztus 12-én Budapestről indult útjára, hogy mintegy
15 nap alatt elérje 810 km-re fekvő úticélját, a reformáció
kialakulásában és elterjedésében kulcsszerepet játszó Wittenberget, ahol ezekben a napokban rendezték meg a magyarok hetét. Átlagosan naponta 55 km-t tett meg társaival,
mígnem augusztus 26-án délután megérkeztek a pici városba, ahol 1517. október 31-én Luther Márton kifüggesztette
híres, 95 pontból álló hitújító követeléseit.
A szerény, evangélikus vallású Péter három útitársával
együtt augusztus 13-án érte el Bábolnát. Helyi sportszerető
emberek Szilágyi Ágnes irányításával az IKR Parknál hideg
innivalóval és rágcsálnivalóval köszöntötték a megfáradt futókat, majd egy rövidebb távon el is kísérték őket.
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je, a megyei együttes pedig bajnoki bronzérmet szerzett.
A távol lévő Skuba István szakosztályvezető nevében Katona Péter számolt be a tekések elmúlt egy évéről. Egyéni
bajnokságokban szereplő játékosaikat is kiemelte, közülük
is Tomozi Barbarát említette első sorban, aki az országos
egyéni döntőben profikat megelőzve az ország legjobb 30
tekézője közé rangsorolta magát.
A labdarúgók részéről Tornyos Ferenc szakosztályvezető
értékelte a legnagyobb létszámú sportág tevékenységét.
A népszerűséget mi sem bizonyítja jobban, minthogy hozzávetőlegesen 150 igazolt sportolót tudhatnak berkeikben,
akik óvodás korosztálytól a felnőttekig megyei szintű bajnokságokban bizonyítják tehetségüket.
A BSE ügyvezetője, Nagy Lajos beszámolójában kiemelt
jelentőséggel beszélt a TAO pályázatokon elnyert támogatásokról, melyekből a kézilabda és labdarúgó szakosztályok
részesültek. Mint mondta, közel 30 millió forintot költöttek a
műfüves pálya felújítására, melynek egyharmad részét városunk önkormányzata biztosította. A kézilabda szakosztály
esetében a sportcsarnok labdafogó hálóinak cseréje történt
meg pályázati pénzből, ezenkívül mindkét sportág edzőinek
juttatásait tudták fedezni állami forrásból, továbbá utazásra,
sportfelszerelésekre és a sportolást kiszolgáló tárgyi eszközökre futotta még a támogatásokból.

BÁBOLNAI FÓRUM

2017. szeptember

ARAB LOVAK
FESZTIVÁLJA
A Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete szervezésében, a Földművelési Minisztérium támogatásával július
elsején és másodikán rendezték meg a Ménesbirtok területén az Arab Lovak Fesztiválja elnevezésű nemzetközi tenyészszemlét. Az arab és shagya-arab fajták számára kiírt
verseny elsősorban a lovak küllemét, szépségét volt hivatott
összemérni, de a szervezők bemutatták a fajta gyakorlati
használhatóságának lehetőségeit is.
A Ménesbirtok immár 1992 óta rendez ehhez hasonló
tenyészszemléket, világszerte közel 130 showt rendeznek
évente a fajta számára. Amint azt Rombauer Tamástól, a
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete elnökétől
megtudtuk, kétéves rendszerességgel rendeztek a Shagya
fajtáknak Európa Shampionátusnak nevezett nemzetközi
megmérettetést, az utolsó 2014-ben zajlott.

A bábolnai rendezvényre 45 tenyésztőtől több mint 100
nevezés érkezett, lengyel, cseh, horvát, német és szlovák
tulajdonosok hozták el lovaikat, de itt voltak a hazai tenyésztők is, akik sajnos szűk körben foglalkoznak e nemes fajtával. Rombauer Tamás a Shagya-arab fajtáról fontosnak
tartotta elmondani, hogy ennek tenyésztésében Bábolna
vezető szerepet tölt be, hiszen ez bábolnai fajta, 1978 óta
nevezik így.
A show szervezői a két fajta szépsége mellett bemutató
jelleggel igyekeztek a sportjelleget is erősíteni. Amint azt
már bizonyította, az arab fajta kitűnő teljesítményekre képes
a távlovaglásban, de díjlovaglásban is megmutatta tehetségét. A Shagya-arab elsősorban fogathajtásra alkalmas, de
díjugrató versenyszámok alacsonyabb akadályain is kitűnően szerepel. A hazai egyesület elnöke beszélgetésünk
során kiemelte, az említett fajták esetében nehéz követni a
világban állandóan változó show-trendeket. Ezért ők arra
törekednek, hogy szép lovakat tenyésszenek, melyek megfelelnek a tenyészszemlék követelményeinek, ugyanakkor a
sportban is használhatóak legyenek.

ÚJABB
STRANDKÉZILABDÁS SIKER
Eseménydús nyári időszakot tudhatnak maguk mögött a bábolnai strandkézilabdás lányok újabb tornagyőzelmet arattak. A női kézilabdacsapat tagjaiból
verbuvált strandkézilabda csapat augusztus 6-án Dorogon a VI. Öböl Music Beach Amatőr Női Strandkézilabda Kupán vett részt. A Palatinus-tó partján 5 csapat
versengett a legjobbnak járó címért. A többi csapatot javarészt még a felnőtt
megyei bajnokságban szerepelt teremkézilabdás ellenfelek tették ki. Bábolna
csapata minden mérkőzését kisebb-nagyobb előnnyel 2:0 arányban megnyerte,
így szettet sem veszítve állhatott a dobogó legfelső fokára.

TEKE

KÉT JÁTÉKOSUNK SZUPERLIGÁS,
SZEZONKEZDÉS NYUGATON
Eseménydús nyári időszakot tudhat maga mögött a BSE
tekeszakosztálya. A Bayern München együttesével vívott
barátságos mérkőzésen már bejelentették, hogy Tomozi
Barbara távozik a csapattól. Egyéni bajnoki sikereire felfigyeltek hazánk legjobb tekecsapatai, és fájó szívvel, de
Győrben, a szuperligás Ipartechnika gárdájánál folytatja
tekéző pályafutását. A nyár folyamán el is kezdte új egyesületénél a felkészülést, ami olyan remekül sikerült, hogy a
legjobb játékosok közé „dobta magát”.
Meglepetésként érkezett a hír, hogy a bábolnai tekecsapat egyik kitűnő alapító játékosa, Balom Sándor is váltásra
szánta el magát. Ő is szuperligában, a Győrszol gárdájánál
folytatja sportpályafutását. Már be is mutatkozott új együttesénél, éppen Bábolnán, egy felkészülési mérkőzésen debütált.
Nem csak távozókról számolhatunk be. A csapathoz új
tekéző érkezett Tihanyi Péter személyében, aki korábban
Kaposváron, a Ferencvárosban és Tatabányán játszott. Ő
jelentkezett Skuba István szakosztályvezetőnél, egyelőre
tartalékként szerepel.
A tekecsapat körüli változásoknak még nincs vége.

Együttesünk korábban az NB
I keleti csoportjában versenyzett, de a hazai tekesportban
bekövetkezett
átalakulások
miatt idén már nyugaton kezdenek. Skuba István szakosztályvezető szerint itt nehezebb
dolguk lesz, mert magasabb
osztályból lekerült ellenfelekkel kell megküzdeniük. Mint
tudjuk, játékosaink nagy küzdők hírében állnak, így csak
egy cél lebeghet előttük: az
NB I-ben maradás, helytállás.
A változások mellett sikerekről is beszámolhatunk. Fiataljaink augusztus 19-én az
FTC pályáján a II. Albert Teke
Kupán vettek részt. Az ifjúsági korosztályban Szász László a dobogó második fokára állhatott fel, a serdülő lányok
versenyében pedig Pintér Dominika bronzérmet szerzett.
Augusztus 26-án a budapesti BKV pályán megrendezett országos ifjúsági seregszemlén ifjúsági kategóriában Katona
Péter az ötödik helyen végzett. Amatőr lány kategóriában
kettős bábolnai siker született, ugyanis Pintér Dominika
megnyerte a versenyt, Istenes Hanna pedig a második helyet szerezte meg.
www.btv.hu
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LABDARÚGÁS –

HAZAI MÉRKŐZÉSEN PARÁDÉS JÁTÉK, IDEGENBEN NEM MEGY
Augusztus 12-én elkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság újabb őszi
szezonja. A felnőtt bábolnai gárda ellenfele az Esztergom együttese lett
volna, ám az ellenfél kérte a mérkőzés
elhalasztását. Az U19-es csapat azonban játszott, ugyanis az Esztergomnak
nincs ebben az osztályban utánpótlás
csapata, helyette Tokod ifjúsági gárdája szerepel. A mieink nem kezdték jól a
szezont, idegenben
szenvedtek 3:1 arányú vereséget.
A bajnoki szezon
első
mérkőzését
aztán
augusztus
19-én
játszották
labdarúgóink
a
Kecskéd együttese
ellen hazai pályán.
A vendégcsapat jó
erőkből álló gárda,
az előző bajnokság
végjátékában dobogós helyezésért
küzdöttek, végül a
negyedik
helyen
végeztek. A mieink tavalyi mérlege
a Kecskéd ellen
egy hazai vereség
és egy idegenbeli
döntetlen, ezért az ellenfél bizakodva
tekinthetett a találkozó elé. Focistáink
azonban a kitűnő nyári felkészülésnek
köszönhetően remekül kezdtek. Az
első félidő kiegyenlített játékot hozott
kemény mezőnyjátékkal, helyenként
alakuló helyzetekkel mindkét oldalon.
A 21. perc akciója viszont bábolnai gólt
eredményezett. Róth Öcsi száguldott
el a jobb szélen, az ötösön belül sem
tudták megállítani, majd a védők gyűrűjében Kalamár Lajos elé tálalt, aki
nem hibázott. A második játékrész 30.
percéig gyűrték egymást a csapatok
gól nélkül. Ekkor Róth Öcsi indítására
iramodott meg Csillag Máté a már-már
fáradni látszó kecskédi védőket maga
mögé utasítva. Félpályás vágtát követően középre passzolt az éppen érkező Kalamár Lajos elé, aki másodszor is
eredményes volt. 12 perc elteltével az
előzőhöz hasonló jelenet játszódott le.
Ismét Csillag Máté kapott remek labdát, a kifutó kapust is átjátszva középre
továbbított pontosan a csereként beállt
Popovics György elé. A csatárnak nem
remegett meg a lába, magabiztosan
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szerezte meg csapata harmadik gólját. A lefújást megelőző percben a már
padlóra került vendégek megkapták
a kegyelemdöfést. Ezúttal Róth Öcsi
kapott labdát a jobb oldalon, átadása
Popovics Györgyöt találta gólhelyzetben, aki most sem hibázott. Bábolna
SE – WATI Kecskéd KSK 4:0.
Az U19-es csapatok mérkőzése kiélezett küzdelmet hozott. A kecskédi

gárda atlétikusabb termetű labdarúgókból áll, amit a bábolnai, javarészt
15-16 éves focistákból álló együttes ellen nem sikerült kamatoztatni, köszönhetően fiataljaink jól felkészített, tudatos játékának. A találkozó Kovács Máté
kihagyott helyzeteivel indult. Egészen
a 21. percig kellett várni az első találatra, végre Máté összeszedte magát,
és a kínálkozó lehetőséget gólra tudta váltani. Négy perc elteltével a vendégek egyenlíteni tudtak, de 11 perc
múlva Kovács Máté ismét megrázta
magát. Alig telt el két perc, megint Kovács Máté került helyzetbe, és most
sem hibázott. A szünet előtt a Kecskéd
még szépíteni tudott, így 3:2-vel vonultak pihenni az ellenfelek. A második
játékrészben is az elsőhöz hasonlóan
20 percet kellett várni az első találatra.
Ezúttal védőjátékosként szereplő, már
a felnőtt csapatban is bemutatkozott
Marcinkó Bálint találata növelte a bábolnai előnyt. Hamarosan ismét közelebb kerültek egy góllal a kecskédiek,
de a 83. percben Horváth Mátyás beállította a végeredményt. Bábolna SE

U19 – WATI Kecskéd KSK U19 5:3.
Labdarúgócsapataink számára már
nem volt oly sikeres az augusztus 27-i
bajnoki forduló, mint az egy héttel korábbi hazai mérkőzés. Zsámbékon léptek pályára, elsőként az U19-es gárda
próbálta meg felvenni a versenyt a hazai legénységgel. Szinte ugyanabban
az összeállításban kezdtek, mint előző
héten, mégsem sikerült meglepniük
az ellenfelet. Védelmünk közel fél órát
bírt, ekkor büntetőből szerzett vezetést a Zsámbék.
A második játékrészben a hazaiak
még négy találattal
toldották meg a korábbi egyet, támadóink viszont hiába
dolgoztak ki helyzeteket, az utolsó
pillanatokban nem
sikerült azokat gólokra váltani. Zsámbéki SK U19 – Bábolna SE U19 5:0.
Szinte tartalékos
kerettel lépett pályára a Zsámbék
felnőtt együttese,
a mieink mégsem találták azt a játékstílust amivel eredményesek lehettek
volna. A történethez az is hozzá tartozik, hogy az előző szezon mindhárom
találkozóján kikaptak legényeink, talán
ez a tudat tette most görcsössé a játékot. A hazaiak már az első félidőben
két gól előnyre tettek szert, majd a másodikban is ugyanennyit tettek hozzá.
Magabiztos győzelmükkel a bajnokság
egyik legjobb teljesítményét tudhatják
magukénak. Zsámbéki SK – Bábolna
SE 4:0.
Az első forduló elhalasztott mérkőzésére került sor Esztergomban augusztus 30-án. A szerdai találkozón a felnőtt
csapatok találkoztak. Kecsegtető lehetőségek és két kapufa előrevetítette
legényeink számára a győzelem lehetőségét, ám fejben ezúttal kevésbé voltak koncentráltak. A meccs utolsó tíz
percében az Esztergomnak adódtak
lehetőségei, de ők sem tudták gólra
váltani akcióikat, így pontosztozkodással zárult a találkozó. FC Esztergom –
Bábolna SE 0:0.
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KORTALAN FOCI
Szeder József, a néhány éve elhunyt egykori
bábolnai focista emlékére alapított labdarúgótornát egy évvel ezelőtt Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka. A megvalósítás során a szervező
arra gondolt, érdemes megismertetni a jelenkor
ifjú bábolnai sportolóit az egyesület régi tagjainak tevékenységével, sikereivel. Augusztus utolsó szombatján második alkalommal gyűltek öszsze fiatal és idősebb labdarúgók, hogy Szeder
József emlékének adózva focival búcsúztassák
a forró nyári napokat.
Délelőtt kilenc órától a 8 és 10 éves korosztályok csaptak össze a Bábolna SE sportpályáján.
A bábolnai utánpótlás focistákon kívül megmérettették magukat bőnyi, tárkányi, csetényi, ácsi,
komáromi és győri labdarúgó palánták. A színvonalas meccsek küzdelmei során a 8 éves korosztályból
Bábolna szerezte meg a végső győzelmet a győr-szabadhegyi iskola és Bőny legénysége előtt. A korosztály leg-

jobb játékosának díját a bőnyi Suba Bencének adták át, a
legjobb kapus Vesztergom Dániel lett Győrből, a legjobb
hazai játékosnak járó kupát pedig Varga Márk nyerte el. Az
U10-eseknél Komárom lett a legjobb, Bábolna a második
helyen végzett, míg a harmadik helyet a győr-szabadhegyi
iskola legénysége szerezte meg. A komáromi Lakasz Marcellt választották a torna legjobb játékosának, a legjobb
kapus Lauter Richárd lett Tárkányból, a legjobb hazai játékos díját pedig Élő Lázár vihette haza.
A „Szeder József Kupa” délután négykor folytatódott egy
öregfiúk mérkőzéssel. A kihívó természetesen a bábolnai
együttes volt, ellenfele pedig Csém hasonló korú gárdája.
A mérkőzésre olyan egykori kiváló labdarúgók is elfogadták a meghívást, mint Csikós Sándor és Süle Zoltán, de a
nézők közt helyet foglalt Háromházi György, Füredi Sándor és Bálint József is. Az eredmény itt kevésbé volt fontos, mint délelőtt az utánpótlás korosztályoknál. Az öregfiúk kitűnő kétszer negyvenöt percet fociztak egymással,
a nagypályás játékhoz teljes erőbedobásra volt szükség.

SPORTOS
SZÜNIDEI MATINÉ
Nyáron is folyamatosan használhatták városunk
sportlétesítményeit a mozgás iránt elkötelezett gyermekek és felnőttek. Szilágyi Ágnes szervezésében a
sportos szünidei matiné keretében minden délután
focizó gyerekektől volt hangos az iskolai műfüves pálya, de felnőtt baráti társaságok is igénybe vették a
rendszeres mozgáslehetőséget. A sportcsarnokban
heti rendszerességgel két hölgycsapat floorballozott,
de az intézmény lehetőséget biztosított kosárlabdázásra és teniszezésre is. A legnépesebb csoportokat az
óvodás és általános iskolás focisták tették ki, akik bábolnai gyerekek mellett kiegészültek nagyszüleiknél,
rokonaiknál itt nyaraló ifjoncokkal is.
Ági néni szívesen foglalkozik a fiatal korosztállyal, gardírozza, fegyelmezi őket, de gyakran beáll közéjük játszani
is. Mindeközben nem csupán felügyeletet, de hűsítőt és
gyümölcsöt is biztosít számukra.
A nyári záró program helyszíne a tavalyihoz hasonló-

an az Ölbői-tó volt, ahová augusztus 23-án kirándultak a
gyerekekkel szülői segítség mellett. A résztvevők ezúttal
a horgászattal ismerkedtek, ami nagy sikert aratott, sok
kishal akadt horogra. A sportos horgászpiknik alkalmával
a vendéglátásról is gondoskodott a szervező, a legtöbb
halat kifogó pecás pedig ajándékot kapott.
www.btv.hu
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NÉPSZERŰ SPORTTÁBOR GAZDAG PROGRAMOKKAL
A rendszeres testmozgás örömét élhették át azok a gyerekek,
akik részt vettek az idei sporttáborban július 3-tól 7-ig. A tavalyihoz hasonlóan a kézilabda és a labdarúgás csábította a gyerekeket. A tábor rendkívül népszerű volt, ami a létszámon is megmutatkozott, hiszen 54-en vettek részt a sportos elfoglaltságokon. A
tábor vezetői, Némedi Vida Ingrid kézilabda edző és Csongrádi
Péter testnevelő, labdarúgó edző igyekeztek kellően átmozgatni
és lefárasztani a résztvevőket.
A kézilabdás szekció a sportcsarnokban töltötte a napok nagy
részét, ők tizenhatan voltak. Elsősorban azok a lányok alkották a
táborozók zömét, akik az utánpótlás csapatok tagjai, de volt köztük olyan gyermek is, aki itt ismerkedett a sportággal. Az edzőjük
úgy állította össze a hét programját, hogy a délelőtti és délutáni edzések zömét játékos feladatok alkossák, de nagy hangsúlyt
helyezett az erőnléti és technikai képzésre is. Némedi Vida Ingridet három középiskolás lány is segítette munkájában. Czefernek
Dorka, Bozori Bianka és Rózsahegyi Franciska közreműködése
jelentősen hozzájárult, hogy a gyereksereget fegyelmezzék, terelgessék, de aktív részt vállaltak a játékos feladatok lebonyolításában is.
A labdarúgás is igen népszerű volt a sporttáborban, a 38 focista az egyhetes időszakban intenzív edzésprogramban vehetett
részt. Három korosztályos csoportban zajlottak a foglalkozások,
szintén napi két edzés keretében, több helyszínen: a sportcsarnok, az iskolai műfüves pálya és a BSE sporttelepe ideális színtérnek bizonyultak. Csongrádi Péternek is több segítője akadt. A
legkisebbeknél Csillag Máté segédkezett, a középső csoportnál
Fábián Dávid és Kovács Máté tüsténkedett, a legnagyobbakkal
pedig Karvaj Ottó edző foglalkozott Marcinkó Bálint asszisztálása mellett. A focisták zöme is elsősorban a BSE igazolt labdarúgói közül került ki, de voltak néhányan, akik nem Bábolnán élnek,
de éppen itt nyaraltak nagyszüleiknél, rokonaiknál, és kihasználták az adódó lehetőséget.

A sporttáborban a résztvevő gyermekek nem kizárólag a labdarúgással és a kézilabdával foglalkoztak. A szervezők gondoskodtak róla, hogy pihenésképpen más irányú elfoglaltságokban
is legyen részük. Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka vállalt ebben oroszlánrészt, ő gondoskodott a kikapcsolódást szol-

gáló programokról, szabadidős tevékenységekről. A táborozók
jártak a ménesbirtokon, ahol felfedezték a nevezetességeknek
számító létesítményeket, megnézték a lovakat, a kocsimúzeumot, kocsikázhattak is. Egy egész napos kirándulás keretében
elutaztak Veszprémbe, ahol az arénában szereztek életre szóló
élményeket, majd egy kilátóból csodálhatták a környék szépségét. A híres állatkertet sem hagyták ki a programból, mely után
nagy meglepetés várta őket: találkozhattak Iváncsik Gergő válogatott kézilabdázóval. Ági néni a bábolnai sportcsarnok emeletén is szervezett elfoglaltságokat, itt kézműves foglalkozás és
tetkófestés várta az érdeklődőket. A tábor zárónapján az ácsi tűzoltók rendeztek habpartit, majd pizza és fagylalt várta a sportolókat.
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