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Az okmányirodát kormányablak váltja
Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár
is jelen volt a szeptember 26-ai kormányablaknyitás
ünnepsége alkalmával. A Városháza dísztermében
Kancz Csaba kormánymegbízott mondott köszöntőt, melyben arról beszélt, hogy a bábolnai a megyében a tizedik kormányablak. Mondandójában azt is
kiemelte, hogy a megyében valamennyi okmányiroda
már kormányablakká alakult.
Dr. Horváth Klára polgármester örömmel nyugtázta az
okmányiroda négyablakos kormányablakká válását. Mint
elmondta, a várossá válás évében, tizenöt évvel ezelőtt kapott
jogot Bábolna az okmányiroda működtetéséhez. A polgármester a kormányablak létét és jogosultságát is megköszönte a
jelenlévő köztisztviselőknek és vezetőknek a város és a környező
települések lakóinak nevében. Azt is örömmel újságolta prominens vendégeinek, hogy a bábolnai ügyintézők rugalmas
hozzáállásának és gyorsaságának jó híre van a környéken.
Dr. Tuzson Bence államtitkár ehhez azt is hozzáfűzte, hogy
amennyiben a bábolnai ügyintézésben élenjáró, eredményes
példák élnek, akkor arra is készek, hogy átvegyék ezeket a hatékonyság érdekében.
Az államtitkár azt hangsúlyozta az ünnepélyes kormányablak-nyitás alkalmával, hogy a közigazgatás átalakítása során az
ügyfeleket helyezték a középpontba. A kormányablak-szolgáltatás és az arculata is egyforma mindenhol az országban.
A közigazgatás legfontosabb alapelve a szolgálat. Ez az alapelv
feltételezi olyan ügyfélpontok létrehozását, amelyek elsősorban
az ügyfelek érdekeit szolgálják. A kormányablak program egyfajta állami segítségnyújtás az ügyek intézésében. Az országban
jelenleg 295 kormányablak működik már. A tesztüzemmód után
a bábolnai is élesben működhet, pontosan olyan arculattal,
mint az országban máshol. Én azt gondolom, hogy aki betér
ide, láthatja, hogy mekkora a különbség a korábbi példáknál. A
kormányablakokban 2500 ügymenet intézhető, vagy indítható
el. A szolgáltatásban sehol sem lehet különbség a kormány
szolgáltatásainak tekintetében. Ezt sugallja az egységes dizájn
is, fogalmazta meg az államtitkár, aki azt is előrevetítette, hogy
az internetes világban az ügyintézésnek, a közigazgatásnak is
alkalmazkodnia kell a felgyorsult, virtuális módon is működésben
lévő életünkhöz. Mint fogalmazott: el kell érni azt, hogy a mobilszolgáltatások is fejlődjenek. Ehhez egy egységes, ellenőrizhető
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és működtethető gyakorlat kell mindenhol az országban. A
legközelebbi ilyen mintaértékű fejlesztés a földhivatalokban az
ingatlan-nyilvántartásban esedékes.
Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondta, Bábolna igényes
közege kívánta meg azt, hogy az állami ügyek intézése is igényes
módon történjen helyben. Popovics György megyegyűlési elnök
azt hangsúlyozta, a megye legkisebb városában is szükség volt
kormányablakra azért, hogy a bábolnai polgároknak ugyanolyan
lehetősége legyen az ügyintézésre, mint akár a budapestieknek.
Az átadás szerinte az összefogás sikerét is mutatja.
A kormányablak nyitva tartása nem egyezik a hivatali nyitva
tartással, hiszen előbbit a kormány határozza meg. Az ügyet
intéző lakosok és a kormányablak munkatársai is elégedettek
lehetnek, hiszen a kormányablak kivitelezése megfelel az elvárásoknak, és pontosan azt a képet és szolgáltatási kört mutatja,
mint a nagyobb városokban.

Bábolnai lovak a Nemzeti Vágtán
A Nemzeti Vágta nemzetközi futamának sorsolását ismét Bábolnán a Ménesbirtokon tartották szeptember 13-án. Ez az esemény
mindig központi szerepű, hiszen ehhez a versenyszámhoz csak
bábolnai shagya arab lovakat indítanak a helyi tenyésztésből. Erre
méltán lehet büszke a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója,
Haál Gábor is, aki kiemelte, igyekeznek egyforma képességű
lovakat biztosítani a nemzetek versenyzőinek. A versenyszám
előtt a Ménesbirtok ezért tudatosan felkészül. Lovaikat nyugodt
szívvel engedték fel most is a Vágta pályájára.
A Nemzeti Vágtát tizenegyedik alkalommal rendezték meg
szeptember 15-én és 16-án a fővárosban. Az ennek részeként
megrendezett nemzetközi futam hatodszorra tért vissza a
verseny életébe. A sorsoláskor Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti
Vágta versenyigazgatója elmondta: a nemzetközi futamban négy
kontinens lovasai versenyeztek.
Magyar színekben egy fiatal, rutinos lovas, Gönczi Rebeka
kapott esélyt a megmérettetésben való részvételre. Dallos
Gyula, a nemzetközi futam igazgatója, a magyar csapatvezető
látva Rebeka kimagasló eredményeit, sikerorientált hozzáállását,
bízott a hazai győzelemben.
A Nemzeti Vágta nemzetközi futamában végül negyedik helyen
végzett a magyar versenylovas. A nemzetek megmérettetésében
első lett a Kínai Népköztársaság, második a Szerb Köztársaság,
harmadikként pedig a szlovénok végeztek.
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Önkormányzati híradó
Munkaterv szerint szeptember 27-én
tartotta meg soros, munkaterv szerinti
ülését a bábolnai képviselő-testület
hét fővel, határozatképesen.
Elsőként a két ülés között történt eseményekről szóló beszámoló, a lejárt határidejű
határozatok és a bizottságok által hozott
döntések kerültek előtérbe. Az egyik beiktatott napirendi pont a TOP-os pályázat
forrásával megvalósított metángázos
kiserőmű építési (pályázati) határidejével
függött össze. Szeptember végére vállalta
ugyanis az önkormányzat a kiserőmű
kivitelezését, azonban az áramszolgáltató
a tavaly májusban kötött közmű-kivitelezési szerződésben foglalt vállalásokat
nem teljesítette. A szolgáltatónak ez év
szeptember 11-ig kellett volna kiépítenie
a közműcsatlakozást, illetve a villamos�szekrény kiépítését a sportcsarnok mellett a
szabadidőpark, a metángázos kiserőmű és
a strandfürdő csatlakozásához, ezt azonban
jövő áprilisra halasztották. A metángázos
kiserőmű kivitelezési határidejét így a testületnek módosítania kellett.
A folytatásban építményadóra vonatkozó
rendelet módosítására került sor. A testület
támogatta az egyébként csupán technikai
jellegű módosítást. A jogszabályi változások értelmében táblakihelyezés esetén is
szükséges az adó megfizetése, s miután az
önkormányzat vezetése úgy döntött, hogy
nem adóztat, így ingyenességet (a díjat
nulla forintban) állapítottak meg.
Az ülés menetében a helyben működő
civil szervezetek beszámolói hangzottak el.
Beszámolt a Cseperedők Néptánccsoport
tevékenységéről Török Sándor, az Ölbő-tavi
Aranyhal Horgászegyesület képviseletében
Berkes István, a Bábolnai Borbarátok Egyesület oldaláról Cseh László és a Bábolnai
Mérföldkő Turisztikai Egyesület nevében
Bihari Gábor elnök. A beszámolókat a képviselők most is egyhangúlag elfogadták.

Ezt követően az Ácsi Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság képviseletében
számolt be Keresztes József, az új tűzoltóparancsnok. A beszámolóból kitűnt,
hogy komolyabb változásokra életükben,
működésükben nem kell számítani. A
tavaly év végén megválasztott Németh
István, a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is részletezte tevékenységüket
beszámolói kötelezettsége alapján.
A folytatásban a Bábolna Városgazda Kft.
könyvvizsgálójának megválasztására került
sor. A témában fontos tény, hogy a város
nagy beruházásait, a strand és fürdőépítést a városgazdálkodással foglalkozó helyi
társaságon keresztül bonyolítja az önkormányzat. A beruházás átláthatósága és
gazdasági stabilitása érdekében igyekezett
az önkormányzat könyvvizsgálót is találni,
mely feladatra az Audax Kft.-t választották. A könyvvizsgálói munkát három éves
időtartamra végezheti el a már többször
alkalmazott vállalkozás a Városgazda Kft.nél 350 ezer forint/ év díjazás ellenében.
Egyéves munkát tekintett át a Testület
jogszabályi kötelezettsége értelmében,
amikor az Integrált Városfejlesztési Stratégia végrehajtásával foglalkozott.
Ugyancsak jogszabályi kötelezettséget
teljesített a grémium az ÉDV Zrt. által
benyújtott 2019-2033 Gördülő Fejlesztési
Terv megvitatásával.
A folytatásban a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ hatósági ellenőrzéséről
szóló beszámoló került asztalukra. A
napirendi pontban Alapszabályt, valamint
Szervezeti és Működési Szabályzatot is
módosítottak a képviselők.
A grémium foglalkozott a Közösségi
ház házszámának megállapításával is. A
Bábolnai Általános Iskola (mely a KLIK
működésében van) a 24-es szám alatt
található, a kisiskola a Toldi utca folytatásában a 26-os házszámot kapta meg a
testület jóváhagyásával.

Az ülés további menetében elfogadták
Bábolna Marketing Stratégiáját, amellyel
a városnak alapvetően rendelkeznie kell
az idegenforgalmi és turisztikai fejlesztésekhez, de a TOP forrással megvalósulni
látszó csónakház kivitelezése is indokolttá
teszi az elfogadott stratégiát. Ez a dokumentáció szükséges lehet egyéb városi
beruházásokhoz és a kivitelezésekhez is.
A pályázatokhoz kapcsolódóan a beruházások lebonyolításának egyszerűsítését
szolgáló napirendi pont következett a folytatásban. A képviselő-testület támogatta
azt, hogy a Polgármesteri Hivatal a Kincstárral és a Területfejlesztési Kft.-vel szorosan együttműködve tegye meg bejelentési
kötelezettségeit, és erről folyamatosan
tájékoztassa az önkormányzatot.
Idén sem maradt el a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat támogatása és az ahhoz
való csatlakozás, mely immár hagyomány
a város életében, majd lakossági kérést
fogalmazott meg Zábrádi János képviselő
a rágcsálóirtással kapcsolatban. A grémium
által megvitatott kérdésben megállapították, hogy az önkormányzat a közterületen
elvégzi a szükséges rágcsálómentesítést,
de arra buzdítja a városlakókat, hogy a
lakók saját portájukon felügyeljék és szorítsák vissza a rágcsáló-problémákat, és
lehetőségeik szerint orvosolják azt saját
telkükön saját költségükre.
Zárt ülés keretében előremutató döntés
született az október 5-ei, jubileumi városavató ünnepség tekintetében is, hiszen
az ilyenkor átadásra kerülő kitüntető
címek témakörében is tárgyaltak, megnevezve az idei elismerésekben részesülő
bábolnai polgárokat.
Legközelebb október 25-én tárgyalnak
a képviselő-testület tagjai a város ügyeiről.
Ekkor terítéken lesznek a 2018. év harmadik negyedéves beszámoló mellett a városi
egészségügyi intézmények beszámolói is.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2018. október 29-én hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében
Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart.
Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási
kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.
www.btv.hu
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Huszadszorra tért vissza
a bábolnai Kukoricafesztivál
Idén is sikerrel zárult a húsz esztendős Kukoricafesztivál,
a város legnagyobb ünnepe, mely ezúttal többnaposra
nyúlt a kerek évforduló okán. Az esemény egy hagyományos programmal: a bábolnai alkotók tárlatnyitójával
kezdődött szeptember 5-én.
A nyitány alkalmával ismét bemutatkoztak a helyi alkotók, olyan
kézművességet pártoló lakosok, akik portékáikkal merték vállalni a nyilvánosságot is. A Bábolnai Általános Iskola művészeti
termében megnyílt tárlaton számos kézműves tevékenységből
született alkotás volt látható. Valamennyi a helyiek kreativitásáról is árulkodott, valamint arról az értékteremtésről, amely
a kézügyességnek köszönhetően született meg, és amelyek
ugyancsak a települést gazdagítják. A kiállított műveket a Kukoricafesztivál idején bárki megtekinthette.

A település központjában felállított rendezvénysátorban
szerdán a Lord együttes koncertjét várta a bábolnai közönség,
felvezetésükre egy új generáció, egy feltörekvő vendégzenekar
vállalkozott. Másnap filmklub indult a fesztivál programjai közt,
majd ekkor is tartogatott koncertet a rendezvény, hiszen ekkor
a Piramis együttes érkezett Bábolnára.

A fesztivál pénteken nyitotta meg hivatalosan is kapuit. A kukoricás ünnep idén a gazdanapokkal egybecsengve, immár huszadszorra tért vissza a város rendezvénynaptárába. A rendezvényt dr.
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Horváth Klára ajánlotta a helyiek és a környékbeliek figyelmébe
a nyitány alkalmával. A polgármester szavait követően a helyi
Vadvirág együttes, majd a Cseperedők Néptánccsoport szórakoztattak. A városünnepen ekkor a hidaskürti barátok is részt vettek.
Délután bemutatót tartott a Bábolnai Kyokishin Karate Klub
Máté Róbert, 5 danos mester vezetésével. A kissátorban kézműves foglalkozások vártak kicsikre és nagyobbakra egyaránt. A
játszóházat a Szabó család és Tóth Erzsébet vezette.
Aznap rekordszámú nézőt vonzott a Neoton Família. Csepregi
Éva és zenésztársai rendkívüli hangulatot teremtettek örökzöld
slágereikkel, amelyek hangosan szóltak nemcsak a színpadról, de
a közönség soraiból is. A Neoton fergeteges koncertjét követően
a Syncron együttes szolgáltatta a muzsikát. Az este csúcspontjaként fénydíszbe öltöztette a várost a tűzijáték, mely immár egy
hagyományos programelem. A fiatalokat pedig Slam partyba
csalogatták, olyan közegbe, ahol az irodalom kapott főszerepet, Sebestyén Szabolcs szervezésében. A partynak bábolnai
bemutatkozói is voltak.

A fesztivál szombaton csúcsosodott ki. Délelőtt visszatért a termelői piac, az iskola udvarát az íjászat kedvelői vették birtokba,
akik egy világbajnokkal, Bujáki Bálinttal és a Bábolnai Íjász Baráti
Társasággal tarthattak a célokra.
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Kora délután gyerekek lepték el a rendezvénysátor környékét.
Anyukák, apukák és a nagyszülők együtt énekeltek csemetéikkel
Halász Judit koncertjén. Az énekesnő kortalanságról árulkodó
személye és dalai a varázslat erejével hatottak mindenkire. A
közönség soraiban rajongó arccal és széles mosollyal figyelték őt
a kicsik és szüleik is.

A produkciót követően egy másik bűbáj következett négylábúak
főszereplésével. A Briliáns kutyaiskola tartott a sátor melletti füves
területen egy lendületes bemutatót. A folytatásban a színpadra
terelődött ismét a figyelem. Szombat délután helyi és környékbeli
művészeti formációk “szomszédoltak” a bábolnai színpadon. A
műsorblokkban felléptek banai, komáromi, nagyigmándi, ácsi,
tárkányi és hazai formációk, változatos műfaji kavalkádban összecsengve. Volt köztük énekkar, zsonglőrbemutató, orientális és
moderntánc, könnyűzene és az elmaradhatatlan fúvószene is
megjelent a palettán.

A huszadik Kukoricafesztiválból a tombolasorsolás izgalma sem
maradt el. Dr. Horváth Klára polgármester és Popovics György
megyegyűlési elnök serényen adták át az elnyert díjakat a szerencséseknek. Ezúttal is rendkívül sokan adakoztak, így lehetett
gazdag a nyereménykínálat. A tombolás játékot követően Bodri
és a Miskakancsó mulatós duó szórakoztatott, majd a komáromi
Elektron Band gondoskodott a talp alá valóról kifulladásig.
A zenei programok koronája a Csík zenekar koncertje volt
vasárnap, amikor még sokakban akadt tartalék a bulizásra. Az
együttes idén harminc esztendős, így ők is ünnepelnek. Büszkék
a Kossuth-díjra és arra, hogy kivívták a közönség szeretetét. Az
együttes magyar népi kultúránk gyöngyszemét, a magyar népzenét hozta magával. Dr. Horváth Klára polgármester elmondta,
Halász Juditot és a Csík zenekart régi vágyként szerepeltették a
kívánságlistán, azonban csak most, a hosszúra nyújtott fesztivál
alkalmára tudták vállalni a fellépést, a szervezők és a bábolnai
közönség nagy-nagy örömére.
Az ötnapos ünnep után a város polgármestere elégedetten
beszélt a sikerről, mely az idei Kukoricafesztivált koronázta.
Szép időben, minden korosztályt megmozgató programokkal,
önfeledt hangulatban telt el az öt ünnepnap. Az idei, huszadik
kukoricafesztivál is megmutatta, hogy születnek helyben is színpadképes produkciók, a fesztiválhoz kapcsolódó civil szerveztek
ugyanis most is rendkívüli értéket képviseltek. Az esemény azt is
láttatta, hogy érdemes fáradozni az igényes rendezvényért, mert
a helyiek meghálálják azt jelenlétükkel, jókedvükkel és a folytatásra bátorító visszajelzésekkel. A polgármester összegzésként
a köszönet szavaival élt, irányítva háláját mindazok felé, akik a
Kukoricafesztivál sikeréért dolgoztak, tettek, vagy adakoztak.

Szombat délután megállás nélkül működött a családi ládavasút,
a Zsuzsivonat sem állt meg, városnézésre csábított. Az iskolai
pályán autó-, repülő- és helikopter modellek mozgását figyelhették az érdeklődők a Sokoró RC Modell KSE jóvoltából.
Az iskolai pálya a modelljárgányoktól, a borsátor zenétől volt
hangos. A búfeledtető borsátor a bábolnai borosgazdák nedűivel
idén tizenegyedszerre tért vissza. A borosgazdák zsíros kenyérrel
kínálták a folyóbort. A Kukoricafesztivál gasztronómiai kínálatát
képezte a Gustajolo étterem kínálata. A svédasztalon idén is
kukoricás ételek sorakoztak.
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Harmincezer látogató a Bábolnai Gazdanapokon
Az idei 31. Bábolnai Gazdanapok több mint húszezer legmodernebb gazdálkodási formákat. A konferencia két téma
négyzetméternyi kiállítói területen, több mint 200 kiál- köré csoportosult, a növényvédelem és távérzékelés, valamint a
lítóval, négy napon át várta a szakmai és az érdeklődő tápanyag-gazdálkodás. A szakmai rendezvény szlogenje így szólt
közönséget. A kiállítás négy napján közel 30 ezer ember „Amiről beszélünk, azt meg is mutatjuk”. A szakmai előadásokat
látogatott Bábolnára.
összekapcsolni a gyakorlati bemutatóval, igazi kuriózumnak
számított. Például egy nagyméretű ledfalon mindenki láthatta,
hogyan is működik a speciális berendezésekkel felszerelt permetezőgép. A konferencia két napján 33 előadás hangzott el, 22
kiállító vett részt és 16 szántóföldi bemutatót láthattak.
Immár hagyomány, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottsága is a rendezvény
ideje alatt tartja kihelyezett ülését. Ezúttal a magyar mezőgazdasági gépgyártásbizottság helyzetéről és stratégiájáról tárgyaltak.
A legnépszerűbb most is a gyakorlati szántóföldi gépbemutató volt. Nagy érdeklődés mellett, három napon át láthatta a
közönség az Agrotec által forgalmazott erő- és munkagépeket
működés közben.
A kiállítást Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár
nyitotta meg. Megnyitójában kiemelte, hogy a rendezvény a
kezdetektől minden évben bemutatja azt, hogy a magyar
mezőgazdaság milyen eredményekre képes az európai és az
itthoni piacon. Szólt arról, hogy tavaly több mint 300 milliárd
forintot, idén pedig ezidáig 150 milliárd forintot fordítottak az
ágazat szereplői erőgépekre és az ahhoz köthető technológiákra.
Hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha a beruházási típusú támogatást
minél nagyobb mértékben fenn tudnák tartani az Európai Unió
2020 utáni Közös Agrárpolitikája esetében is.
A kiállítás házigazdája a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, és szervezője a Magyar Mezőgazdaság Kft. volt. Ebben az évben a Bábolnai Gazdanapok díszvendége Hollandia, az országot René van Hell
nagykövet képviselte, és a Holland Nagykövetség képviseletében
a kiállítás másnapján egy holland és magyar szakemberekből álló
szemináriumot rendeztek. A szeminárium témája a jövő gazdálkodása volt, amelyben kiemelt szerepet kap az ökológiai gazdálkodás, ami megteremtheti a precíziós gazdálkodás új korszakát!
A Bábolnai Gazdanapok második napján kezdődött a kétnapos
SMARTFARM precíziós növénytermesztési konferencia. A rendezvényt Nagy István agrárminiszter nyitotta meg, aki köszöntőjében
hangsúlyozta: „Korszakváltás előtt áll a magyar mezőgazdaság”.
Mint mondta, jelenleg még csak az út kezdeti szakaszán tartunk,
és onnan nézzük azokat, akik már alkalmazzák és használják a

Bábolnán immár hagyomány, hogy látványos lovas közönségprogram szórakoztatja a látogatókat. A Ménesbirtok lovasai
igazi különlegességet mutattak be. Néhány ízelítő a programból:
lovaglás felsőfokon, molinó ugrás, arab ménesek előlovaglása.
Valamint láthatták Hamza Viktória szabadidomító bemutatóját
négy lóval és két kutyával. Itt voltak a Hortobágyi Nemzeti Park
csikósai, és megtekinthették a Coburg huszárok bemutatóját is.
A program része volt Győrffy-Villám András mestersolymász is.
A 31. Bábolnai Gazdanapok hű maradt hagyományaihoz, és egyúttal igazán innovatív irányt képviselt idén, mellyel ismét elősegítette az agrárium számára szükséges lehetőségek kibontakozását.

Fakitermelők is versengtek a gazdanapokon
A gazdanapok idején a XVII. STIHL Országos Fakitermelő Versenysorozatnak is helyet adott Bábolna szeptember 8-án. Az Andreas
Stihl Kereskedelmi Kft. versenye a profi favágóknak szólt. A döntőbe jutott versenyzők kombinált darabolásban, döntésben,
gallyazásban, választékolásban, darabolásban, hasításban, sarangolásban és szerelésben mérték össze tudásukat. Az országos
bajnokság versenyszámai a fakitermelés során végzett feladatok gyors, pontos és biztonságos végrehajtását modellezték.
Bakon Gábor, a Stihl Kft. ügyvezetője elmondta, a gyorsasággal szemben a munkavédelem, a munkabiztonság és a keretszabályok betartása került a fókuszba. A szervező cég egyik célja, hogy népszerűsítsék a szakmát, a másik, hogy ezt a foglalkozást
ne favágóként illessék a köztudatban, hanem fakitermelőként, melyhez erőnlét és technikai tudás is szükséges.
Az év során hat régiós, kvalifikációs megmérettetésből került ki az a mintegy száz csapat, akik bátran álltak ki a Bábolnán
megtartott viadalban. A versenyben legjobbnak a Vértesi Erdő Zrt. Tatabányai Erdészete bizonyult.
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Klímatudatos-díjat kapott megyénk kilenc települése
A Magyar Innováció és Hatékonyság (MI6) Nkft. szeptember 20-ai díjátadó gáláján megyénk kilenc települése
részesült elismerésben a klímavédelem terén tett erőfeszítéseiért, a megyei önkormányzat pedig a megyék
közül elsőként Virtuális Erőmű Alapkővel gazdagodott.
A MI6, a hazai zöldgazdasági szakmapolitika meghatározó
szereplője a Virtuális Erőmű Programja keretében idén másodszor hirdette meg Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatát,
melynek keretében energiahatékony és energiatudatos vállalatokat, mentor iskolákat és önkormányzatokat ismertek el. A 11
díjazott település közül 9 megyénkből került ki: Kisbér, Bábolna,
Bakonyszombathely, Nyergesújfalu, Tát, Sárisáp, Baj, Kocs és
Vértesszőlős is elismerést kapott.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban tartott nagyszabású díjátadó gálán köszöntőt mondott többek között Dr.
Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli
elnöke, dr. Mezősi Balázs, a Magyar Innováció és Hatékonyság
Nonprofit Kft. operatív igazgatója, dr. György László államtitkár,
dr. Beneda Attila és Dr. Botos Barbara helyettes államtitkárok is.

azért, hogy megalapozzunk a jövő generációinak. Örülünk, hogy
a céljaink elérésében társaink a települési önkormányzatok is” –
hangsúlyozta. A megyei önkormányzat márciusban a megyék közül
elsőként részesült „Klímatudatos önkormányzat” díjban, ezúttal
pedig szintén úttörőként Virtuális Erőmű Alapkövet vehetett át
azzal a céllal, hogy Helyi Virtuális Erőművet építsen és működtessen.
Az ünnepségen díjazott települések kezdetektől fogva aktívan
bekapcsolódtak a megyei önkormányzat klímavédelmi munkájába, részt vettek az adatgyűjtésben, a különböző rendezvényeken és az akcióterv megalkotásában is. A TOP keretében pedig
klímatudatos beruházásokat valósítanak meg. „Meggyőződésem,
hogy ez a díj tovább erősíti majd őket abban, hogy jó úton járnak
és példaként szolgálnak” – köszönte meg a települések vezetőinek az eddigi munkájukat Popovics György.

Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
elnöke ünnepi beszédében kiemelte, a megyei önkormányzat
elkötelezett a klímavédelem mellett. „Nem díjakért és a példaképpé válás érdekében törekszünk a klímatudatosságra, hanem

PÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanulmányi
segélyre közép, valamint felsőfokú intézményben tanulók részére.
Pályázati feltételek:
−− Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
−− Állandó bábolnai lakos.
−− Szociális rászorultság.
−− Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi átlag.
−− Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben
résztvevő, első diplomájukat szerző hallgatók
esetén legalább 3.7 tanulmányi átlag.
A pályázat szükséges mellékletei:
−− Iskolalátogatási igazolás
−− Bizonyítvány/leckekönyv másolata
−− Valamennyi egy háztartásban élő személy
hivatalos jövedelemigazolása
−− A fenti feltételek együttes teljesülése esetén
van mód a támogatás megítélésére.
A pályázatok leadási határideje:
2018. október 31. (szerda)
A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási Bizottság
2018. novemberi ülésén bírálja el.

TÁJÉKOZTATÁS

az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely 2018. január 1-jén lépett
hatályba. A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét
megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási
engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az
engedély megadásának feltételei fennállnak.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez
és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az
esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül
került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra,
fennmaradási engedélyt kell kérni. Jegyzői engedély szükséges
olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti: ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év
vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt
szolgál, akkor a fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe
tartozik. Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A részletes tájékoztató és a kérelemhez szükséges nyomtatványok letölthetők a www.babolna.hu honlapról.
Kocsis Gábor s.k.
jegyző
www.btv.hu
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Ha jól halad a munka, akár
már jövőre csobbanhatunk
A városban számos rövid és hosszútávú fejlesztés valósult, vagy valósul meg, amelyek mind a település fejlődését szolgálják. A város polgármesterével, dr. Horváth
Klára polgármesterrel több helyszínen is jártunk, hogy
szemügyre vehessük a beruházások jelenlegi állását, és
hogy a várható eredményekről beszélgessünk.

Eredménye azonban, hogy hőt és villamosenergiát takarít meg
az önkormányzat, ezáltal jelentős megtakarítással gondolkodhat
a város. Az energiaellátás szempontjából önellátó lehet a sportcsarnok és a főzőkonyha. Tervszerű elképzelés, hogy a város a
megtermelt energiát saját intézményeinek megtáplálására, így
akár a standfürdő területén is felhasználja majd.
A szabadidőparki beruházás és a strand munkaterülete már
átadásra került. A strandfürdő cölöpbetonozása is megkezdődött
már, napjainkban a vasbeton munkálatok folynak. Remélhetőleg
novemberre a falak is állnak már. A szabadidőpark esetében a
tavak kotrása az első munkafázis. Az egyik csónakázótó lesz, de
a tavak záportározóként is működnek majd. Fontos elképzelés,
hogy a csapadékvíz elvezetésére is alkalmasak lesznek a helyi
rendszeren keresztül. A szabadidőparki területen egyéb intézkedések is realizálódnak, hiszen számos egyéb létesítmény is
megvalósulhat. A funkcionális testedző és a BMX pálya is ide
kerül át. A beruházásban kialakításra kerül futó- és teniszpálya,
csónakház és tanösvény létesül.

A beruházásokat áttekintő sétánk első állomása a már szinte elkészült metángázos kiserőmű épületéhez vezetett. Nem véletlen,
hiszen ez egy fontos helyszín a bábolnai strand és termálfürdő
fejlesztése és a szabadidőparki beruházás szempontjából is.
A sportcsarnok mellett ez egy közel 11 hektáros terület. A
beruházás közel két éve tart, kapavágást kapavágás követett. Az
eddigiekben a kutak tisztítására is sor került, illetve a termál- és
gyógyvizet már sikeresen lehozták a területre közel két kilométeres
hosszúságban. Ezzel egyidejűleg már a tervezési munkafolyamatok
is megkezdődtek. Minden építési engedély jogerős, a közbeszerzési
eljárás is lefolyt, és a munkaterületet is sikerült átadni a strand és
fürdőfejlesztéshez, valamint a szabadidőparki elképzeléshez.

A metángázos kiserőmű épülete tulajdonképpen elkészült, de
üzemelése jövőre valósulhat meg. Napjainkban az áramszolgáltatóra hárul még feladat, hiszen egy fogyasztó egységet kell még
kiépíteni ebben a projektben. Az üzemeléshez a víz hasznosításának feltételei is megoldásra várnak, így többek közt a medencék
kiépítése is szükséges, ahová a kiserőművön átfuttatott, metángáztól megtisztított vizet engedhetik. Erre akkor kerülhet sor, ha a
komplex létesítmény: a strand és a medencék is megépültek már.
Ez a beruházás nagyon összetett, egymásra épülő lépésekből áll.
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Az épülő fürdő fogadóépületében lesz étterem, kávézó, öltöző
és fürdő. Lesz több szauna és pihenőrész, melyhez a télen is üzemeltethető medencevilág kapcsolódik. Lesz élménymedence és
egyéb gyermeklétesítmény is. Sokakban az a kérdés fogalmazódik
meg, hogy vajon mikor csobbanhatunk először? A polgármester
tájékoztatása szerint a strandfürdő akár jövő nyárra elkészülhet.
Az önkormányzat az elmúlt években kiadósan spórolt, hogy
stabil anyagi hátteret teremtsen a projektek megvalósítására,
ezen túlmenően pályázatokon is sikeresen szerepelt. A beruházáshoz hitelt is vesz fel a város, de további kormányzati támogatásokra is van remény.
Kormányzati támogatással ígérték a tanuszoda megépítését
is. A régóta áhított tanuszoda léte új lehetőségeket hoz majd

A bábolnai hulladékudvar
téli nyitvatartási rendje
péntek: 8-tól 16 óráig
szombat: 8-tól 11:30 óráig
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Bábolna számára. Ennek kialakítására továbbra is fennáll az
állami forrás ígérete.
Fontos intézkedések eredményeképpen kelt életre az önkormányzati bérlakás építési program, melyben már sikert is elkönyvelhet a város. A program keretében két 65 négyzetméteres családi
házat alakított ki a város. A két bekerített ingatlannak lakói is
vannak. A Hetesmajor területén hét építési telket alakítottak ki,
ebből egy maradt az önkormányzat tulajdonában a bérlakásokkal,
a további hatot értékesítették. Itt teljes körű a közművesítés. A
területen utcát nyitottak, mellyel további tíz telek állt rendelkezésre. Az említett új utca a Patkó elnevezést kapta. Miután az igény
továbbra is fennáll, ezért az önkormányzat új telkek kialakításával a
jövőben is foglalkozik. A város szabályozási terve is készül, melynek
elfogadása december végéig esedékes. Ebben is megjelennek a
városban értékesíthető önkormányzati telkek.

A lakosságnak arra is van igénye, hogy a várost megközelítő
utak jó minőségűek legyenek, ezért ezek karbantartása szükségszerű. A Megyei Közlekedésfejlesztési Program keretében készült
el – nem önkormányzati beruházásban – a Köves János utca
(a Tárkányba vezető útszakasz) felújítása a labdarúgópályától
az ipari parkig, 740 méteren, mintegy 115 millió forintból. A
csapadékvíz elvezetés problémája is megoldódott az árkok
kialakításával és tisztításával a területen, mely a beruházás
nagy pozitív haszna. A csapadékvizet az Erzsébet liget mögött
található Malom tóba vezetik vissza, mely tó a Ménesbirtok
tulajdonában áll. A tó kotrása ugyan esedékes lehet a jövőben
annak érdekében, hogy a nagyobb esőzéseket követően a víz
jobban elszikkadjon. Az útberuházás forgalmas utat érint, és az
itt található üzemeknek is kedvez.

Kisebb beruházás helyszíne a Kisfaludy lakótelepen található
játszótér, melynek felújítása folyamatban van. A karbantartó és
megújító fejlesztés részeként új elemeket is kihelyeznek majd, és
a padokat is festik. A játszótérfejlesztés a családokért tett intézkedések egyik lába. Több ilyen tér igénybe vehető a kisgyermekesek számára: így például a Kisfaludy, a Széchenyi lakótelepi, a
hivatal melletti nagyobb játszópark, valamint a Rózsaerdei úton
található létesítmény, mely utóbbi pályázati forrással épült meg.
Az önkormányzat – kötelezettsége okán is - a működtetésében
álló létesítmények állapotát folyamatosan ellenőrzi, valamint a
szemétszedésre is nagy gondot fordít.

Megújult a Köves János út
Hivatalosan is átadták a TOP forrással megújult Köves
János utat szeptember 28-án, pénteken.
A több mint hétszáz méteres útszakasz megújítása a bábolnaiak és az itt működő ipari cégek számára is fontos beruházás
volt, nemcsak azért, mert ez egy nagy forgalmú út, hanem mert
a beruházás által már biztonságosan használható. Az ünnepélyes
átadón is kamionok zúgása mellett beszélt az útberuházásról
Popovics György megyegyűlési elnök, miután a megye által
koordinált TOP-forrás tette lehetővé ezt a várva várt fejlesztést.
Dr. Horváth Klára polgármester a sajtótájékoztató keretében
megtartott átadón köszönetét fejezte ki a beruházás megvalósításáért. Mint elmondta, az út aszfaltozásán túl a csapadékvíz
elvezetése is megoldódott, ami ugyancsak egy régi probléma
megoldását jelenti. Az eseményen jelenlévő országgyűlési képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit a Területi Operatív Program
jelentőségéről beszélt, kiemelve a településen útfelújításban
hasznosított elnyert forrást. A térség országgyűlési képviselője
kiemelte, hogy nem ez idén az első útátadó, de nem is az utolsó.
Elmondása szerint a kormánynak és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak is köszönhetően több útszakasz
megújul még a megyében és a térségben.

Az átadón megjelent a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom megyei igazgatója, Barabás Zsolt is, aki az útfelújítás részleteiről számolt be. Mint elhangzott: a Tárkány-Bábolna összekötő út érintett szakaszának teljes körű felújítása
során a kivitelező két rétegben erősítette meg a burkolatot,
csaknem ezer tonna aszfaltot építettek be az útburkolatba. A
meglévő földmedrű árkok karbantartására is sor került, illetve
a biztonságos közlekedést szolgáló útburkolati jeleket is felfestette, valamint jelzőtáblákat is telepítettek.
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Már a jelölés is megtisztelő
A bábolnai Cseperedők Néptánc Közhasznú Egyesület is ott lehetett a megye kiválóságai: a Megyei
Príma Díjra jelöltek között. A jelölés már önmagában
megtisztelő és kimagasló érdem. A VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete – immár 14. alkalommal – 2018. évben is odaítélte a Megyei Príma
Díjakat. A jelölési folyamat május végével zárult
le, a Szakmai Zsűri a VOSZ Megyei Elnökségével
közösen 85 jelöltből választott ki tíz Jelöltet. Hosszas
várakozás után a Megyei Príma Díjátadó Gálaestet
is megtartották szeptember 21-én Tatabányán, a
Jászai Mari Színházban. A támogatók szavazata
alapján került kiválasztásra az a három Príma Díjas,
akik 1-1 millió forint pénzjutalomban részesültek,
illetve idén is gazdára talált a szimpátiaszavazással
odaítélt Közönség Príma Díj.
A Príma Gálaesten a megye gazdasági-, köz-,
valamint kulturális és sportéletének kiválóságait köszöntötte a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Megyei Szervezete. Elnöke,
Pordán Zsigmond ezúttal Demján Sándor üzletember, idén elhunyt VOSZ-elnök gondolatait
idézte fel, kiemelve a társadalmi felelősségvállalás, a példamutató életutak elismerésének
fontosságát, mondhatni kötelezettségét, amely
a vállalkozók sajátja kell, hogy legyen.
Príma Díjat vehetett át az idén Dezső
Marianna (a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nevében), Lévai Ádám
művésztanár (akit Tata városa különdíjjal is

elismert), valamint dr. Pák Gábor. A Príma
Közönségdíjas az Oroszlányi Sport Egylet
(OSE-LIONS kosárlabdacsapat), a két Príma
Különdíjas pedig Prohászka Marcel nyugalmazott középiskolai igazgató és Wehner Tibor
író-művészettörténész lett. Természetesen a
többi jelölt, a Esztergomi Várszínház (Horányi
László igazgató, művészeti vezető), Besey
László építésztervező, statikus, a Cseperedők
Néptánc Közhasznú Egyesület (Török Sándor
elnök) és a 24 Óra (Takács Zoltán főszerkesztő)
munkásságát is elismerték a gálaesten a támogatók felajánlásainak köszönhetően.
Az idén kilenc vállalkozás-vállalkozó-cégvezető érdemelte ki, hogy szakmai díjat
kapjon a Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetségétől:
• Az év kisvállalkozója: Dankó Csaba László,
a Dankó Kft. ügyvezető igazgatója
• Az év vagyonvédelmi vállalkozása:
Rigó Erik, az DERIK Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója
• Az év haszongépjármű-kereskedője: Szücs Attila, az EUROTRADE
Kft. ügyvezető igazgatója
• Az év kiskereskedője: Harmath
Attila egyéni vállalkozó
• Az év mestercukrászai: Sztaracsek János,
Sztaracsek Jánosné és Sztaracsek Ádám,
a Jánoska Cukrászda tulajdonosai

• Az év mezőgazdasági Vállalkozója:
Kiss Csaba, a Kisbéri Lúdtenyésztő
Kft. ügyvezető igazgatója
• Az év mesterfodrásza: Kurucz Erika
• Az év managere: Marcus Elkenkamp,
az OTTO FUCHS Kft. cégvezetője.
• Az év ügyvédje: Dr. Neiger Tibor
• A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjat az idén a Segítő Jóbarátok
(Honosiné Máhr Ágnes, Honosi Mihály,
Dr. Farkas Károly és Dr. Dombi Péter
alapítók) vehették át a gálán.
Az ünnepség részeként a megtisztelő jelölésben
részesülő bábolnai néptáncosok felcseperedett
generációja is fellépett. Török Sándor együttesvezető tájékoztatása szerint a Megyei Príma Díj
Gálán a Cseperedők egy oklevelet, s egy arany
medált kapott, pénzjutalom kíséretében, valamint Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának különdíját, támogatás formájában. Bors
Erika és Török Sándor vezetők a különdíjra reagálva elmondták: a szavazás idején különleges
élmény volt megélniük azt, hogy szavaztak
rájuk, drukkoltak nekik. „Fantasztikus összefogás volt mögöttünk” - hangsúlyozták.
A Cseperedők egyesülete most köszönetét
tolmácsolja a jelölést kezdeményező Önkormányzatnak, s mindenkinek köszönik a támogatást, a sok-sok szavazatot és a folyamatos
érdeklődést.

Filmekkel és filmes alapfogalmakkal ismerkedtek
Szeptember 6-án, a Kukoricafesztivál
idején indult útjára a filmklub Bábolnán
az interaktivitás jegyében, mely többrészes sorozat ezt követően a helytörténeti
Gyűjtemény épületében folytatódott
szeptember 14-én. Ez alkalommal láthatták az érdeklődők Máriássy Félix 1964-ben
készült Bábolna című filmjét, amelyben a
nézők bábolnai lakosokat, esetleg szeretteiket is fellelhették. A második alkalommal
is volt elegendő érdeklődő a fiatalabb és
az idősebb korosztályból egyaránt. Ennek
a találkozónak is az volt a célja, hogy az
előadásokba, interaktív programokba
bekapcsolódók megismerhessék, felismerjék lakóhelyük értékeit, pontos válaszokat
kapjanak arra, milyen filmeket forgattak
Banán, Ölbő pusztán és Bábolnán.
A szervezők reménye szerint a beszélgetéseken keresztül egy bábolnai keresztmetszet
is születhet a megyei filmgyártás történelmében. Az eddigiekben hat alkotást gyűjtöttek
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fel, ezek történetét, keletkezésének módját,
a filmforgatások helyszíneit a filmklub érdeklődőivel is átbeszélték.
Szeptember 28-án ismét folytatódott a
filmes barangolás. Ez alkalommal már azt is
megvitatták, hogy milyen szerepet játszanak
ezek a filmes örökségek, hogyan hasznosulnak a filmes emlékek napjainkban, vagy a
hosszútávú jövőben.
Ez alkalommal Jáger Dávid fiatal filmes
szakember játékra várta a filmes téma iránt
érzékeny érdeklődőket. A megyei filmtörténet
200 alkotásába pillanthattak bele az interaktív
foglalkozás során, illetve filmes alapfogalmakat tisztáztak a hallgatóság körében. A filmet,
mint egy csodálatos világot közelítettek meg
a beszélgetés fonalában, olyan értéket képviselő közegként, amellyel érdemes foglalkoznia
fiatalnak és idősnek egyaránt.
Az interaktív sorozat október 12-én folytatódik Cserteg Istvánnal. Az “Élj a filmben!”
című alkalommal a megyei filmtörténet

több, mint 100 éves múltját, összefüggéseit
boncolgathatják a résztvevők. Azt követően,
november 9-én, az eseménysorozat záró
találkozóján arról lesz szó, hogy ez a több,
mint 100 évet felölelő megyei filmtörténet
hogyan kamatoztatható a település, a megye
gazdaságának, társadalmának fejlesztésében?
A központi kérdés az lesz, hogy mit tehetnek a
közösségek az értékek közkinccsé válásáért?
A filmklub Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont és az Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom Megyei
Irodája közreműködésében valósul meg.
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Tanulni hívott a csengőszó
Szeptember 3-a reggelén városunk általános iskolájában
is becsengettek, 324 diáknak jelezve az új tanév kezdetét.
Bajcsainé Hajagos Ildikó igazgató lapunknak elmondta,
a banai és a bábolnai feladatellátási helyeken egyaránt
zökkenőmentesen indult a 2018/2019-es oktatási év. A
bábolnai intézményben a megszokott módon alsó- és
felső tagozatos osztályokat indították, míg a banai
telephelyen – a korábbi tanévekhez hasonlóan - az első
és második, illetve a harmadik-negyedik osztályosok
összevont csoportokban tanulnak. Ezúttal Bábolnán 297
fő, míg Banán 23 fő kezdte meg tanulmányait.
A tanévnyitó ünnepélyt talán a lelkes elsősök várták a legjobban, hiszen az iskolakezdés minden gyermek életében nagy eseménynek számít. A kicsiknek nem volt ismeretlen az iskola épülete,
hiszen tavaly, a „Nyitott kapuk” elnevezésű program keretében
már megismerkedhettek társaikkal, tanítóikkal. Ezúttal Bábolnán
két elsős osztályt indítottak, melyből az egyik normál tantervű,
a másik pedig iskolaotthonos formában biztosítja a gyermekek
tanulását, beilleszkedését. Az óvoda-iskola átmenet módszertani
megkönnyítése érdekében az első félév során játékos fejlesztő
foglalkozásokkal, témafeldolgozó órákkal segítik a kicsiket az
iskolai élet megszokásában, az elvárások teljesítésében.
Az idén ötödik osztályba lépők is izgatottan várták a tanévet,
hiszen immár elhagyva az alsó tagozatot, a „nagyok” közé tartozhatnak ők is. A váltás nagy változással jár, hiszen ötödiktől már
nem csupán egy-két tanító foglalkozik velük, hanem minden

tantárgyat külön szaktanár oktat, amely kezdetben szokatlan a
tanulók számára. Az átmeneti időszak megkönnyítése érdekében a jól felkészült pedagógusi kar minden segítséget megad
a kisdiákoknak.
Kiemelt figyelmet kapnak a továbbtanulásra készülő nyolcadik
évfolyamosok, akiknek a pályaválasztást segítő szaktanácsadói foglalkozásokat tartanak, melyek keretében szüleiket és különféle életpályákat bemutató szakembereket is bevonva segítik a gyermekek
továbbtanulását, a számukra legmegfelelőbb hivatás kiválasztását.
Az iskola tanulói ezúttal is ingyenes tankönyvellátásban
részesültek, csupán a nyelvkönyvekben mutatkozhatott eltérés.
A pedagógusi karban fellépő változások ellenére a szaktanári
ellátottság idén is maximális mértékű az intézményben, így e
téren is zökkenőmentesen indulhatott a tanév.

Minden gyermekruhának lehet új gazdája
Úgy tűnik, a bábolnai kismamák, anyukák egyre aktívabbak,
hiszen rendszeresen működik a Baba-mama klub, akadnak játszótéri babapiknikek, és félévente visszatér a bababörze alkalma
is. A Bábolnai Hölgyek Egyletéből nőtt ki az az önszerveződő
csoport, akik úgy érezték, hogy ezekkel a programokkal tehetnek
gyermekeikért és kisgyermeket nevelő sorstársaikért is.
Legutóbb szeptember 15-én került sor a használt gyermekholmik
vásárára a Szabadidőközpontban, mely nemcsak a bábolnai, de a
szomszédos, környékbeli szülőket is megszólítja minden alkalommal.
A ruhabörzéket annak igénye alakította ki, mondta el Hajduné
Zoltán Csenge szervező. Tőle megtudtuk, hogy a bábolnai kismamák az internetes adok-veszek világát cserélték be a személyes
találkozásra, így született meg az első baba-mama börze, mely
olyannyira sikeres volt, hogy nem volt vitatható a folytatás szükségessége. A kisbabás társaság azóta évente két alkalommal
csábítja köreibe azokat a szülőket, akiknek háztartásában – hozzájuk hasonlóan – felgyülemlik a használt ruhanemű. Miután
a gyerekek folyamatosan nőnek, így szinte mindig akad olyan
aprópénzre váltható, de ezáltal hasznosítható ruha a családokban,
amitől szívesen megválnak.
Az önszerveződő társaság családi programjai anyukáknak,
gyermekeknek egyaránt ideális, hiszen a szülők tapasztalatokat
cserélhetnek gyermeknevelési és egyéb témákban, a gyerkőcök
pedig barátságokat köthetnek egymással. Ez a barátkozás kiváló
ugródeszka a bölcsődei, vagy az óvodai beszoktatást megelőzően.

A bababörze sem egy egyszerű vásár, hiszen ez is jó alkalom a
szülők találkozására. Ezúttal őszi és téli holmikból válogathattak
az érdeklődők. Az anyukák egy híján húsz asztalon árulták a kinőtt
portékákat: meleg ruhaneműt, játékokat, könyveket és lábbeliket.
Nézelődőből sincs hiány sosem, most sem volt.
Jóleső érzése a szervezőknek, hogy a börzék alkalmával
mindig teret kap egyfajta környezetvédelmi gondolat is, hiszen
az anyukák az értékesítéssel újrahasznosítják a ruhaneműket. Ez
környezetkímélő megoldás, mely ráadásul a vevő szempontjából
is kedvező, hiszen a bolti ár töredékéért találhatnak itt újszerű
ruhadarabokat. A gyerekek szeme rendszerint a játékokon akad
meg, így mindig új gazdára lel egy-egy kikönyörgött kisautó, vagy
baba. A ruhabörzék további nagy haszna, hogy adománygyűjtő
pontként is üzemelnek minden alkalommal.
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Gary Chapman: Egymásra
hangolva – Öt szeretetnyelv a házasságban
Gary Chapman amerikai
pszichológus nevét az
általa alkotott „szeretetnyelvek” fogalma tette
világhírűvé. Legismertebb
könyve, melynek témája a
szeretet kommunikációja
a házasságban, több mint
tízmillió példányban kelt el
világszerte.
Chapman család- és párterapeutaként szerzett több
évtizedes tapasztalata alapján arra a felismerésre
jutott, hogy a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, mint az
anyanyelvünket, és a szeretetközlés alapvetően ötféle
kommunikációs csatornán keresztül történik. A szeretet
kifejezésének ez az öt módja: elismerő szavak, minőségi
idő, ajándékozás, szívességek, testi érintés.
Mindannyian azon a nyelven fogadjuk be és fejezzük ki
a szeretetet, amelyre neveltetésünk és személyes hajlamaink nyomán a legfogékonyabbá váltunk. Ezért fordul
gyakran elő, hogy az üzenet küldője és befogadója nem
érti meg egymást. Mi tehát a megoldás? Aki nem riad
vissza egy kis nyelvtanulástól, könnyen ráhangolódhat
társa, családtagja, barátai szeretetnyelvére.
Fedezze fel szeretetnyelvét a könyvben található teszt
kitöltésével..

Geronimo Stilton:
Kalandos kiruccanás
Hawaiira
A csodálatos Hawaiira
kellett utaznom, hogy
megoldjak egy különös
rejtélyt. Miközben
egy mindenre elszánt
ékszertolvaj után loholtam, részt vettem a Szuperszörf-bajnokságon
is. Csak remélni tudtam,
hogy nem én leszek a
mögöttem úszó cápa vacsorája! Cinn!

Tea Stilton: A barátság receptje
Végy öt szívbéli jó
barátnőt és egy izgalmas cinnfordi főzőversenyt! Fűszerezd meg
egy csipetnyi irigységgel, és adj hozzá
egy maréknyi félreértést. Keverd össze
alaposan, majd lassú
tűzön rotyogtasd egy
kicsit… Ezzel meg is
van az eszményi barátság receptje!

KÖNYVAJÁNLÓ
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Művészi tanévkezdés
Városunk zene-és művészeti iskolája is megnyitotta kapuit az iskolakezdéssel
hasonló időben. A beiratkozó gyermekeket idén is a választható művészeti
ágak széles skálájával várták.
Bánfi Csaba igazgató elmondta, a zeneiskola idei célkitűzése, hogy a felnövekvő fiatalok
megismerkedhessenek a különféle művészetekkel, így a hangszeres képzés mellett az
iskola dráma-színjátszás, képzőművészet és moderntánc tanulására is lehetőséget biztosít. A tanári kar Máté Márton személyében új, szakmailag elismert tanerőt is köszönthetett. A nebulók között idén inkább a zenészek vannak többségben, de az Anonim
drámacsoport és a Tiamo tánccsoportosok is változatlan lelkesedéssel kezdték meg
az évet. Az eddig is működő zenei tanszakok mellett újdonságként elindult a zeneovi,
melyre szintén komoly érdeklődés mutatkozott.
A zeneiskola népszerűségét és minőségi oktatását bizonyítja, hogy a növendékeiből
álló Ritmus Koncert Fúvószenekar a Kukoricafesztivál, illetve a környékbeli rendezvények
állandósult fellépője. A formáció immár húsz éve szórakoztatja a nézőközönséget, a zenei
műfajok széles skáláját bemutatva koncertjeiken. A könnyűzenei slágerek, musicalek és
a népszerű mesék betétdalai minden alkalommal fergeteges hangulatot teremtenek. A
zenekar tagjai folyamatosan cserélődnek, ám a zene szeretete nem korfüggő: a tagok
között a fiatalok mellett például már családapákat is találhatunk.

Új év, új célok a helyi lovasiskolában
A Ménesbirtok zsúfolt eseménynaptárához igazodva ezúttal szeptember
9-én nyitotta meg új tanévét városunk lovasiskolája. A beköltözés és a tanévnyitó után tájékoztató szülői értekezletet is tartottak az újonnan bekerülő
„csikók” és hozzátartozóik számára.
Az ország egyik legszínvonalasabb lovászképzését nyújtó intézménybe kétszeres a
túljelentkezés, az idei tanévet is kilenc osztállyal és 158 tanulóval kezdték.
Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója elmondta, a diákok között a hároméves, lovász szakmát adó képzést választók
vannak többségben, és 19-en belovaglónak jelentkeztek. A beköltöző diákokat egy
pályázatnak köszönhetően megújult külsővel várta a kollégium mindkét épülete. A
tanulók korszerű, komfortos szobákban élhetik diákéveiket, hiszen az intézmény rendszeresen karbantartja, fejleszti a belső közösségi tereket, szobákat is.
A kollégiumi életmód lehetőséget nyújt a tanulmányi teljesítmény növelésére is,
hiszen a jól felkészült pedagógusi kar mindenben segítséget nyújt a diákoknak, akár
a délutáni órákban is.
Az intézményben az elméleti tananyag mellett nagy figyelmet fordítanak a színvonalas,
minőségi gyakorlati oktatásra, melyet idén bizonyos rendszerbeli változtatásokkal, és
a meglévő szakemberek mellett új, tapasztalt pedagógusok felvételével biztosítanak.
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SZÍNHÁZI BÉRLETSOROZAT
Bábolna Város Önkormányzata 2018. november – 2019.
március időszakában színházi bérletsorozatot hirdet.
Az előadások helyszíne a bábolnai Szabadidőközpont
lesz. A sorozat az alábbi négy előadásból áll:
2018. november 22. 18 óra – Bridge/A nagy játszma
(vígjáték, Éless-szín)
2019. január 17. 18 óra – Kész kabaré!
Nem politikai kabaré!
(kabaré élő zenei kísérettel, Éless-szín)
2019. február 21. 19 óra – Lerajzolom percek alatt
(Koltai Róbert önálló estje, Összpróba Alapítvány)
2019. március 21. 18 óra – Mr. és Mrs.
(komédia Verebes Linda és Pindroch Csaba
előadásában, Összpróba Alapítvány)
Jegyek kaphatóak a Városi Könyvtárban, mindig
az aktuális előadásokat megelőzően az alábbi
módon: október 12-én 16 órától bábolnai lakosok
részére (lakcímkártya szükséges), max. 5 db/fő.
Október 30-tól november 14-ig más települések
lakóinak is árusítunk jegyet. A négy előadásra,
helyre szóló bérletek ára 4000 Ft. A november 22-ei
előadásra a belépőjegyeket november 15-étől lehet
megvásárolni. A belépőjegyek ára 1200 Ft.
Szeretettel várjuk a Kedves Érdeklődőket!
Bábolna Város Önkormányzata
és Bábolna Városi Könyvtár,
Művelődési- és Sportközpont munkatársai

VESZETTSÉG ELLENI OLTÁS
A BÁBOLNAI
ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN
SZEPTEMBERBEN ÉS
OKTÓBERBEN A SZOKÁSOS
20%-OS KEDVEZMÉNNYEL!
Időpont egyeztetés:
06 30 961 6008
www.btv.hu
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„ Még nyílnak a völgyben
a kerti virágok”

BÁBOLNAI FÓRUM

HULLADÉKGYŰJTÉS

Szeptember végén (29-én, Szent Mihálykor) ejtettük meg soros
utunkat – bízva már a költő által is megénekelt őszi idő szépségében. Nem is csalatkoztunk, mivel egész nap gyönyörű, napsütéses, igazi kiránduló időben volt csapatunknak része a Pilisben, a
Budapest közeli falvak erdős, bokros-csalitos ölelésében. Konkrét
célunk is volt: Pilisborosjenő határában kerestük fel azt a felépített vármaradványt, ahol az ötven éve forgatott „Egri csillagok”
monumentális magyar ﬁlm várostrom részét felvették.
Nagyon szép, jól járható erdei ösvényeken vonultunk órákon
át le – és bizony – fel is! Mindenesetre a kaptatók sem voltak
leküzdhetetlenek, mivel nem voltak nagyon meredekek, a köves
aljzaton pedig jól meg tudtuk vetni a lábunkat! Az erdőrengetegből kiérve végig utunk mentén, gazdagon megrakott galagonya
bokrok és kökénybokrok tették lehetővé, hogy átalakuljunk igazi
„természet közeli emberré”: a madarakkal versenyezve degeszre
ettük magunkat! Több társunk életében először kóstolta ezeket a
vadon termő, természet adta erdei gyümölcsöket, amik a finomságuk, kuriózum voltuk mellett kiváló gyógy tulajdonsággal (a
galagonya pl. a vérnyomás csökkentés mellett a szívműködésre
is jó hatással van) rendelkeznek.
A galagonya/kökénybokrok ölelésében, az őszi napsütésben egy lankán váratlanul bukkant elő az imitált egri vár! Bár
kedvenc olvasmányom volt a regény, de valahogy elkerülte a
figyelmemet, hogy az ebből készített film várjeleneteihez itt építették föl a díszletet! A bejárat melletti emléktábla szerint Gárdonyi Géza írta a regényt, Nemeskürty István volt a forgatókönyv
összeállítója, Fábry Zoltán pedig a rendezője az 1968 évben
forgatott nagysikerű filmnek. Igaz ugyan, hogy a felépítéstől
eltelt 50 év, illetve a tető nélküli falakon az időjárás károkozása
jelentős nyomokat hagyott, mégis nagyban segítette az ember
fantáziáját elképzelendő a dicső várostromot!
Innen még egy nagyon szép, hegyoldalban kialakított ösvényen lementünk a várakozó buszunkhoz és jóleső fáradtsággal
elfoglalva helyünket hazaindultunk (de Pilisvörösváron azért
beiktattunk egy cukrászdai szünetet is)
Egyidejűleg felhívom Bábolna közönségének figyelmét a
Mérföldkő Csoport októberi – várgesztesi -, illetve novemberi Ördögárok, cseszneki – túráira, amelyekre még lehet jelentkezni!
Katona László

Október 17-én papírhulladék-,
október 24-én elektronikai
hulladékgyűjtést szervezünk.
A hulladékot az ÓVODA
kerékpártárolójánál
kérjük elhelyezni.
Kérjük, segítsenek minél több
hulladékot összegyűjteni, ezzel
támogatva intézményünket.
Köszönjük!
A Bábolnai Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12:30-16:30
8:30-11:30 és 12:30-14:30
szünnap
8:30-12:30 és 13:30-15:00
szünnap

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:
csütörtök 8:30-12:30
Jegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben,
amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Aljegyző ügyfélfogadási rendje:
hétfőn és csütörtökön ügyfélfogadási időben,
amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Házipénztári kifizetések megegyeznek
az ügyfélfogadási renddel.
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„Az egek Urától csak egyet kérek, hogy ha meghalok, itt temettesem el, egy bábolnai
legelőn, hogy még onnan alulról is hallhassam kedves lovaim patadobogását!”

Pettkó-Szandtner Tibor
kívánsága 57 év elteltével teljesült
A bábolnai Ménesbirtok és a magyar
lovastársadalom régi adósságát
törlesztette szeptember 29-én, amikor
vitéz Felsődriethomai Pettkó-Szandtner Tibor és hitvese, Pettkó-Szandtner
Margit hamvait a bajorországi Starnbergből kívánságának megfelelően
Bábolnára hozták, hogy méltó módon
leljenek végső nyugalomra.

illetve jóvátétel címén kivitték az Egyesült
Államokba. Pettkó-Szandtner Tibor oroszlánként harcolt a lovakért, de ezzel akkor
nem sokat ért el, nemkívánatos személy
lett Bajorországban. Időközben itthon
hazaárulónak bélyegezte az új hatalom,
mivel nyugatra menekítette az állami
ménes lóállományát. Svédországi és
hosszas egyiptomi sikerek után 1959-ben
tért vissza Bajorországba, 1961. január
6-án Leutstettenben halt meg.
Tizenkét évvel ezelőtt, 2006-ban Hecker
Walter professzor és Rombauer Tamás, a
Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete elnöke - akit egyébként rokoni
szálak is fűznek a Pettkó-Szandtner családhoz - Bajorországban már tárgyalásokat
kezdeményezett a Starnbergben eltemetetett hamvak hazahozatala érdekében.
Azokban az években a kísérlet nem járt
sikerrel, annál inkább 2018-ban, amikor
Rombauer Tamás kitartó szervezőmunkájának köszönhetően nyitott kapukra
talált. Mint mondta, Haál Gábor, a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok igazgatója teljes
támogatásáról biztosította a szervezőt, az
ügy mellé állt a Földművelésügyi Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium is.
A kastély előkertjének parkká építését
követően renoválták a protestáns tempAz 57 évvel ezelőtt elhunyt kiváló katona,
lomot, majd elkészült annak korábban
ménesparancsnok és világhírű fogathajtó
megrongált díszes ólomüveg-ablaka is – a
1920-ban került Bábolnára, majd 1932templomot egyébként Pettkó-Szandtner
ben nevezték ki ménesparancsnokká.
Tibor építtette. A szervezők a templom
Európai hírű lótenyésztői tevékenysége
mellett szenvedélyes és kiváló hajtó
volt, munkásságának köszönhetően a
bábolnai fogatok megjelentek a hazai és
nemzetközi fogathajtó versenyeken, ott
voltak a leghíresebb, legrangosabb lovaspályákon. 1943-ban tábornokká léptették
elő, és a Földművelésügyi Minisztérium
államtitkáraként már az egész ország
lótenyésztéséért volt felelős. 1945-ben a
szovjet csapatok közeledtével kapcsolatait kihasználva a hazai ménesek mintegy
400 legkiválóbb egyedét a bajorországi
Bergstettenbe menekítette, mely a háború
végeztével amerikai megszállás alá került.
Sajnos az amerikai parancsnok a lovakat
fillérekért elárverezte, szérumtermelésre
odaadta egy bajor gyógyszergyárnak,

Pettkó-Szandtner Tibor

bejárata melletti falrészt alakították ki a
házaspár végső nyughelyéül.
A gyászszertartást megelőzően Veres
József evangélikus lelkész a ménesparancsnok emlékére felszentelte a templom ólomüveg ablakát. A gyászmenet a Ménesudvarból indult, útjuk a Hősi kapun át a kastély
előkertjében a protestáns templomhoz
vezetett. A hamvakat ágyútalpon helyezték
el, melyet négyesfogat húzott. A menetben
egyházi személyek, katonai dobosok,
bábolnai harsonások, valamint saját
korabeli egyenruhába öltözött Nádasdi
Huszárok, 48-as Lovas Nemzetőrök, illetve
első és második világháborús egyenruhát
viselő lovas katonák kísérték a hamvakat. A
gyászszertartást Benkő Péter színművész
szavalata vezette fel, majd dr. Nagy István
agrárminiszter méltatta a ménesparancsnok munkásságát, életművét. A hamvakat
tartalmazó urnákat a protestáns templom
falában helyezték el, majd Nánai László
evangélikus tábori püspökhelyettes, Veres
József evangélikus lelkész és dr. Szalai
Gábor katolikus plébános áldották meg.
A szertartást követően dr. Nagy István
miniszter nyitotta meg a Kaszinó négyes
termében azt a fotókiállítást, mely Pettkó-Szandtner Tibor tarsolygyűjteményéről készült. A délután a Magyarországi
Arablótenyésztők Egyesülete ünnepi
közgyűlésével folytatódott, ahol az egykori
bábolnai ménesparancsnok életéről és
munkásságáról tartottak előadásokat.
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A hitvilágot választotta a zenei pálya helyett
A református gyülekezet szolgálója: Simon Norbert, aki
immár egy esztendeje református lelkésze a banai és a
bábolnai közösségnek. A fiatal,
háromgyermekes édesapa a
banai parókia épületében szívélyesen fogadott. A takaros
szoba időutazásra hív: a falon a
reformációs évfordulóra készített fotókiállítás a régmúltban
gyökerező hitéletről árulkodik, a sarokban egy trombita az emberről.
Hogyan indult pályafutása? Miként került közel az egyházhoz?
−− A banai és a bábolnai egy közösség, de egymástól nagyon eltérő
gyülekezet. Az egyik egy tradicionális falusias környezetben
jelenik meg, a másik egy kisvárosi közösségben. Magam a
fővárosi miliőből érkezem. A szolgálat, a hittel kapcsolatos fejlődés mindhárom típusú színtéren megjelenik az életemben.
A falusias, a kisvárosi és a nagyvárosi hívő emberek közt is. Ez
utóbbihoz tartoztam nagyon sokáig. A történetem 18 évvel
ezelőtt kezdődött. Pályám kezdete Naszályhoz kötődik, ahol egy
lelkész barátommal a zene, a trombita kötött össze. Akkoriban
trombitásnak készültem, ámbár foglalkoztatott, hogy leszek-e
elég jó zenész, illetve hogy a muzsikálásból meg tudok-e majd
élni. A zenész lét veszélyeit már akkor átláttam. Ezzel egy időben
sodródtam el egy dunántúli rézfúvós táborba: Pécselyi Király
Imre Rézfúvós Zenekar táborába, és itt kezdődött ez a „kaland”.
Szeretetteljes légkörben volt részem annak ellenére, hogy nem
volt bennem semmiféle vallásos töltet. Ez a szeretet a tábor
után is egybetartotta a Budapestről érkezett magot. Később a
táborban megismert pesti fiatalokkal megalakítottuk rézfúvós
együttesünket. Hozzáteszem: nagyon sok mindennel próbálkoztam. Nem a kallódásnak a negatív felhangjai vezettek, hanem
sok mindenben szerettem volna kipróbálni magam. Voltam
vegyész az ELTE karán, de nem bánom, hogy nem fejeztem
be. Voltam trombitás, de zenei karrierem meghiúsult. Voltam
szakács és élelmezésvezető is. Nagyon sokat tanultam ezekből
az eltérő utakból, és persze ezek után a teológiai tanulmányokat is folytattam. A táborban megismert vallásos zenésztársak
szeretetteljes közege felejthetetlen volt.
Ha ennyi irányban megpróbálta magát, akkor mi tartotta
meg mégis a lelkészi hivatás mellett?
−− „Lelkésznek az menjen, akinek nincs máshova mennie”, ez egy
jó barátom mondása. Mikor az ember megtapasztalja, hogy
sok helyen otthon van, de úgy érzi, hogy mindig mennie kell
és ezekből a kisebb utakból egy nagyobb felé terelődik az
élete, akkor egész biztosan ott valami célja van az embernek.
Ezek elsősorban emberi érzések az útkeresésben. De amikor
az ember rátalál arra, ahol jól érzi magát, ahová úgy érzi
valóban Isten vezette, akkor kezdi az ember látni, hogy annak
16
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az egyetlen útnak van értelme. Ez a lelkészeknél valahogy
hatványozottabban érvényesül.
Hogyan látja a banai és a bábolnai gyülekezetek: Bana és
Bábolna hitéletét?
−− Beszéljenek először a számok. Bana mintegy 1600 lelket
számláló falusias környezet, amelyben 120 református lakost
tartunk nyilván. Bábolna közel 3800 lelkes új, üde kisváros.
A választói névjegyzékben 52 fő szerepel. Én úgy gondolom,
hogy ezek elsősorban csak viszonyszámok. Világunkban
számtalan lehetőség adódik a kikapcsolódásra, ezért sokszor
a vallásos cselekmények háttérbe szorulnak. Átalakult a világ.
Napjainkban az emberek végtelenül keményen dolgoznak,
szabadidejükben érthető okokból nem biztos hogy az egyházhoz, vagy egyéb szervezethez kívánnak csatlakozni. Amit mi
kereszténységnek hívunk, az nem biztos, hogy úgy jelenik meg
mai társadalmunkban, mint régen. De ha a karácsonyra, vagy
anyák napjára gondolunk, akkor tele vannak a templomok.
Ha a két településen 170 felnőtt szerepel a választójegyzékben,
az azt eredményezi, hogy a hittanoktatásban mintegy hetven
gyermekkel dolgozunk egytől nyolcadik osztályban. Ez egyfajta
pozitív látásmódot ad számunkra, és reménységet arra, hogy a
következő generáció is ott lesz a templomban.
Ön három kisgyermek édesapja. Szeret ezáltal gyerekek közt
lenni? Látja a hittanoktatás eredményét?
−− Ezt a kérdést, ha nagyon szigorúan vennénk, akkor talán azt várhatnánk, hogy a bevezetett hittanoktatás eredményét egy-két
éven belül látnunk kell. Az a hittanoktatás, amit elvégezhetünk
ebben a nyolc osztályban, az hasonlóképpen befolyásolja a
gyermekeink fejlődését, mint például egy szigorúan megtanított
kémia, vagy matematika tananyag. Ott és akkor lehet, hogy
azt érezzük, hogy nincs rá szükségünk, de haszna később, tíz
vagy húsz év múlva cseng majd vissza. Az a szemlélet és gondolkodásmód, amely akár a tanár személyén keresztül ragadja
meg a fiatalokat, azt később is értéknek fogják tartani, és az az
érték elkíséri őket életük során. Ha így próbálunk gyülekezetet
teremteni, hosszú folyamatnak nézünk elébe. Egy jól átgondolt
tanmenettel, egy jó tanári felkészültséggel és lelkészi munkával
azonban úgy vélem, hogy hosszú távon meglesz a megtérültsége.
Milyen jövőt remél a gyülekezetnek, és ebben a gyülekezetben milyen jövőt remél önmagának?
−− 1619-es évre tekint vissza az az első írásos, ránk maradt emlék,
mely a banai gyülekezet tekintetében azt mutatja, hogy közel
négyszáz éve létezik, és ezt valami fenntartotta. Ha annak,
aki fenntartotta kedves, hogy még négyszáz évig itt legyen,
akkor itt lesz. Ez tőlem nem függ. Ez attól függ, aki a gyülekezetet életre hívta: a Mindenható Úristentől. A gyülekezet
gondviselése az Úristen kezében van. Mi haszontalan szolgák
megtesszük azt, amire lelkiismeretünk, vagy kötelességünk
vezérel. A banai és bábolnai közösség egy nagyon jó gyülekezet. Megpróbálom magam is az Úristentől kapott bölcsességgel szolgálni az itt élőket.
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PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA

PROTESTÁNS TEMPLOM BÁBOLNA

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE

OKTÓBER 21.

Vasárnap

8.30 óra

NOVEMBER 4.

Vasárnap

8.30 óra

Igét hirdet Menyes Gyula evangélikus lelkész
Tel.: (20) 824 2018 • E-mail: gyula.menyes@lutheran.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10. • Tel.: (20) 824 2018
Egyházközségi felügyelőnk: Osgyán László • Tel.:
(34) 368-109 • E-mail: osgyanlaci@gmail.hu

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok:
www.evangelikus.hu www.evangelikus.lap.hu
http://enekeskonyv.lutheran.hu

www.komarom.lutheran.hu

http://www.onlinehittan.hu http://www.egyszeregy.hu

Bábolna Római Katolikus Plébánia
2018. október havi miserend
14-én vasárnap

8:30 órakor

rózsafüzér ima

Dr. Veres András a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia Elnöke celebrálja
az ünnepi szentmisét 9 órai kezdettel
21-én vasárnap
Évközi 29. vasárnap
28-án vasárnap
Évközi 30. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor
8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise
rózsafüzér ima
szentmise

Templomi szertartásainkra szeretettel
várjuk a kedves Testvéreket!

OKTÓBER 14.
OKTÓBER 21.
OKTÓBER 28.
OKTÓBER 31.

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

NOVEMBER 04.

Vasárnap

11 óra

NOVEMBER 11.

Vasárnap

11 óra

     A reformáció ünnepe (igény alapján)

         Újbor ünnepe Úrvacsora

Igét hirdet Simon Norbert református lelkész
Tel.: (30) 336-3734 • E-mail: mikesi99@gmail.com
Parókia: 2944 Bana Jókai Mór u. 29. • Tel./Fax.: (34) 597-459
Gondnok: Farkas Károlyné Erzsike • Tel.: (70) 2363-809
Kántor: dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc • Tel.: (20) 986 4781
E-mail: borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok:
www.refpasaret.hu www.reformatus.hu http://reformatus.lap.hu/
www.parokia.net www.kre.hu www.reformatus.ro www.papacollege.hu
www.reformatus.lapozz.hu http://biolka.reformatus.ro/ www.kalvinkiado.hu
www.refdunantul.hu http://reformatus-enekeskonyv.foruma.hu/index.php

NÉZZE A BÁBOLNAI
TELEVÍZIÓ ADÁSAIT!
Keddenként 18 órakor jelentkezünk friss, szerkesztett adással,
melyben az előző hét eseményeiről készült műsorszámainkat
láthatják. Adásainkat rendszerint heti híradóval indítjuk,
ebben az előző hét eseményeinek rövid összefoglalóját
tekinthetik meg. Adásaink ismétléseit szerdától naponta
11 és 18 órai kezdettel láthatják csatornánkon. Emellett
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Teke – hazai győzelmek, idegenben nem megy a pontszerzés
A tavalyi ezüstérmes ellen aratott hazai győzelmet követően NB I-es
tekecsapatunk az újonc Halogy SE otthonában, Szentgotthárdon vendégszerepelt. A Jurics Gergő, Katona Péter felállású ifjúsági csapat 3:1
arányban nyerni tudott, a felnőtteknek viszont némi meglepetésre nem
sikerült idegenben pontot rabolni. Pedig az elért fák összességével nem
lett volna probléma, hiszen a 3421 fa kitűnő teljesítménynek számít, ám
a szentgotthárdi pályán általában mindenki jól dob, „jól fizető” pályának
számít. Sajnos a házigazdák ezúttal talán életük legjobb mérkőzését
produkálták, a 3453 fára senki nem számított. A csapatpontok alapján
döntetlennel zárult találkozót a több ütött fára plusz két pontot elnyerő
hazaiak nyerték. Halogy SE – Bábolna SE 5:3, ifi 1:3.

A negyedik fordulóban NB I-es tekecsapataink Herenden vendégszerepeltek. A Katona Péter, Teberi Marcell alkotta ifjúsági gárda nem tudott
csapatpontot elérni a csoport második helyezettje ellen, de a felnőttek
sem jártak szerencsével. Igaz ugyan, hogy ők a csapatpontokat tekintve
ismét döntetlenre hozták a mérkőzést, de a vendéglátók 50 fával többet
teljesítettek, így ők kapták a plusz két pontot, mellyel nyerték a találkozót.
A győztes csapatnak sem sikerült elérnie a bűvös 3300-as fahatárt, így ha
két dobónk nem teljesít az átlagnál gyengébben, idegenbeli pontszerzés
lehetett volna a vége. Herend VTK – Bábolna SE 5:3, ifi 4:0.
A Soproni Sörgurítók gárdáját fogadták tekéseink szeptember utolsó
szombatján a bábolnai tekepályán. Az ifjúságiak ezúttal Katona Péter
és Jurics Gergő összeállításban léptek pályára, melynek köszönhetően
Hazai pályán játszottak tekéseink az NB I-es bajnokság harmadik for- a végeredmény teljes sikert hozott számukra úgy csapatpontokban,
dulójában. A tavalyi szezon egyik sereghajtója, a zalaegerszegi Lauf-B TK mint ütött fák tekintetében. A felnőtteknél a rivális ellenfél azonos
együttese látogatott Bábolnára. A múlt heti meglepetésszerű vereséget pontszámmal, egy hellyel a mieink mögül várta a találkozót, ezért a
követően Skuba István csapatának fontos volt idehaza győzelemmel mérkőzés végkimenetele mindkét fél számára kifejezetten fontos volt.
zárni a találkozót, amire minden esélyük megvolt. Az ifjúságiak mérkő- Már az első körben kitűnően kezdtek legényeink, hiszen Torma József és
zésén Katona Péter mellett bemutatkozott az új játékos, Teberi Marcell Morvai Gábor is csapatponttal adták át a stafétát társaiknak. Ráadásul
Morvai Gábor 604 fás teljesítményével kiemelkedett a mezőnyből. A
is. A csapatpontok alapján döntetlennel zártak tekéseink, a vendégek
második kör kicsit gyengébbre sikerült, itt már döntetlenre állt a meccs,
viszont több ütött fával nyerték a meccset. Felnőtt csapatunk ezúttal
sőt, a vendégek már 21 fás előnyre tettek szert. Az izgalmassá vált
olyan összeállításban lépett pályára, mint eddig még soha. Sérülés miatt rangadó a befejező játékosokra rótta a legnagyobb terhet. Körmendi
hiányzott Morvai Gábor, de Torma József és Szilágyi András sem dobott Imre és Szász László a feladat súlyához felnőve remek teljesítménnyel
ezen a mérkőzésen. Balom Sándor csapatkapitány is gyengébb napot mindkét csapatpontot megszerezte, és ütött fákban is biztosították a
fogott ki – ő cserét is kért -, de a fiatalok tudták hozni a meccset. Bár a bábolnai győzelmet. Ennek köszönhetően NB I-es tekecsapatunk megdobott fák összességében elmaradtak a bűvös 3300-tól, legényeink mégis tarthatta ötödik helyét a tabellán, pontszámban utolérve a Nagymizdó
magabiztosan nyerték a találkozót. Bábolna SE – Lauf-B TK 6:2, ifi 1:3. együttesét. Bábolna SE – Soproni Sörgurítók SE 6:2, ifi 4:0.

Kézilabda – túl a nehézségeken folytatódik a munka
A Bábolnai Sportegyesület júliusi közgyűlésén a kézilabda szakosztály vezetője, Hajdu János beszámolójában még pozitívan
szólt a helyi kézilabdázás utánpótlásának fejlődéséről, az elért
eredményekről. A stabil háttér, az edző szakmai tevékenysége és
a sportolók aktivitása tudatában bizakodással tekintett a jövőbe.
Ám egy nem várt, hirtelen jött esemény mindent megváltoztatott.
Némedi-Vida Ingrid edző személyes, magánéleti okokra hivatkozva augusztus elején távozott Bábolnáról.
Az egyesület és a szakosztály vezetése azonnal hozzálátott az
edző pótlására, hiszen a gyerekek bajnoki felkészítéséhez rövid
idő alatt megfelelő szakembert kellett találni. A sok-sok egyeztetés
első körben nem vezetett eredményre, ugyanis minden környékbeli, megfelelő akkreditációval rendelkező edző elkötelezte magát
valamelyik egyesülethez. Ekkor sajnos végzetes döntést kellett
hozni, a két utánpótlás korosztály csapatát kénytelenek voltak
visszaléptetni a bajnoki szerepléstől. Amint azt Hajdu János lapunk
számára elmondta, a visszalépés miatt a szövetség pénzbüntetést
rótt a csapatra, ugyanis a nevezés lemondása már késői időpontban történt. A komoly terhet jelentő bírság elengedését kérték a
bábolnai szakvezetők, melyre szeptember végén pozitív visszajelzés érkezett a megyei elnöktől. A történet folytatása is pozitív
– emelte ki a bábolnai szakosztályvezető -, ugyanis szinte az utolsó
utáni pillanatban egy kézis szülő javaslatára rátaláltak a megfelelő
edzőre. Ezáltal a BSE keretein belül tudják megtartani továbbiakban is az edzéseket, ám a bajnokságban nem vesznek részt ebben
a szezonban. Edzőmérkőzések sorozatával és felkészülési tornákon történő részvétellel igyekeznek versenyben tartani a lányokat,
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elősegítve fejlődésüket, biztosítva a „meccsrutint”. Hajdu János
fontosnak tartja, hogy a sportoló lányok a szakszerű képzésen felül
kapjanak egy sportorvosi biztosítékot. Ezért szeptember végén
a sportcsarnokban minden kézilabdázó sportorvosi vizsgálaton
esett át, melynek eredményeképpen nyugodtan sportolhatnak.
A bábolnai lányok új mestere, Bíróné Tóth Ágnes Ácson is
edzősködik, mintegy 20 éve foglalkozik a sportág szakmai munkájával. A korábbi években jó kapcsolatot ápolt Ingriddel, sokszor
találkozott egymással a bábolnai és ácsi csapat, így nem ismeretlenek számára a helyi lányok. Úgy látja, jól megalapozott szakmai
munka folyt Bábolnán, ezt szeretné továbbfejleszteni. Egyelőre
a három korosztály edzésmunkáinak kidolgozásán dolgozik,
szeretné, ha a különböző technikai szintű gyerekek különböző
felkészítésben részesülnének a gyorsabb fejlődés érdekében.
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Labdarúgás – a hónap mérlege: 2 vereség, 2 győzelem, 1 döntetlen
A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság szeptember havi
első szombatján az U19-es labdarúgócsapat Ácson vendégszerepelt. Csongrádi Péter együttesének nem sikerült legyőzni
a szomszédvár gárdáját, 5:2-es vereséget szenvedtek. Ötöst
kaptak a felnőttek is, ők a Sárisáp otthonában, kissé foghíjasan
léptek pályára. A hazaiak találataira mindössze eggyel sikerült
válaszolni, ismét a fiatal Szalai Dominik talált az ellenfél hálójába.
Sárisápi BSE – Bábolna SE 5:1.
A negyedik fordulóban a bábolnai U19-es gárda a Zsámbék
együttesét fogadta. Az eddigi kudarcokat feledtetve Horváth
Mátyás és Nyári Levente góljaival 2:0-s győzelemmel zárták a
találkozót. Vasárnap a felnőttek a szomszédvár Ács csapatát
látták vendégül. A két gárda találkozói korábban mindig rangadónak számítottak, általában kiélezett küzdelmet hoztak, a
mérleg nyelve a győzelmeket nézve mindenesetre Bábolna
felé billen. A vasárnapi mérkőzésen az Ács csupán árnyéka volt
régi önmagának, ehhez azonban hozzátartozik, hogy gyakorlatilag ifjúsági játékosokból áll össze a csapat. A mieink az első
percektől kezdve rohamozták a vendégek kapuját, ami néhány
helyzetet követően Magyar Patrik révén a 7. percben gólt eredményezett. Hosszabb gólszünet következett bábolnai akciókkal,
miközben az Ács igyekezett megszerzett labdákkal áttörni a
bábolnai védelmet, kevés sikerrel. A 39. percben egy hosszan
előreívelt labdára rajtolt rá Lami Attila a jobbszélről. A védőket
lefutva, a menteni próbáló kapus fölött 16 méterről emelt a
hálóba. Két perc elteltével ismét a jobb oldalon száguldott el
Mészáros Gábor, középre lőtt labdájára Valkó Miklós érkezett, és
nem hibázott. A második játékrészben sem engedték ki legényeink kezükből a kezdeményezést, ámbár a játék irama sokat
lanyhult. Az 50. percben támadóink a könnyen átjátszható ácsi
védelmet kiiskolázva Mészáros Gábort hozták helyzetbe, akinek
már nem volt nehéz dolga. Alig 10 perc múlva egy gyors bábolnai akció végén került a labda középre, ahol az érkező Valkó
Miklós lövése jutott túl a teljes ácsi védelmen és kapusukon.
Amellett, hogy további bábolnai lehetőségek maradtak ki, Lami
Attila fejezhette be a hazai gólgyártást, miután szabálytalanul
akadályozták a 16-oson belül. A sértett magabiztosan értékesítette a büntetőt. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC 6:0.

A bajnokság 6. fordulójában U19-es és felnőtt csapatunk a Vértesszőlős együttese ellen játszott. Ifistáink szombaton idegenben sajnos 8:2 arányú vereséget szenvedtek, a felnőttek viszont
hazai pályán fogadták a korábbi évek élcsapatát. A vendégek
évek óta a tabella élén végeztek, most azonban nagyot változott
a helyzet. Kiprich József vezetőedző és jónéhány rutinos játékos
távozott a csapattól, az új mesternek új csapatot kell építeni. A
fiatal vértesszőlősi gárda jól kezdte a találkozót, támadásaik
rendre veszélyt jelentettek a bábolnai kapu előtt. Legényeink
eleinte nem találták a megfelelő megoldást arra, hogy eljussanak az ellenfél 16-osáig, de negyedóra elteltével már kezdtek
kibontakozni csatáraink is. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán,
mígnem a 31. percben egy gyors akcióból a Vértesszőlős szerezte
meg a vezetést. A mieink hite csak a második játékrészre tért
vissza. Jó iramban, keményen küzdve játszott mindkét együttes,
gólhelyzetek mindkét oldalon adódtak. Az 51. percben aztán a
vértesszőlősi 16-osnál történt kavarodásból a vendégek védői
nem tudtak tisztázni. A labdára Szendi Ádám csapott le, mesteri
lövését a kapus nem védhette. A továbbiakban sem lankadt a
játékosok lelkesedése, mindkét gárda igyekezett a maga javára
fordítani a mérkőzés kimenetelét. A cserékkel azonban a mieink
tudtak új erőre kapni, így az irányítást is sikerült kézben tartani.
A mindent eldöntő találatra egy mintaszerű akció végén, a
78. percben került sor, Fábián Dávid tette fel az i-re a pontot.
Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 2:1.

A hónap utolsó mérkőzését U19-eseink hazai pályán játszották
Tata ellen. Csongrádi Péter tanítványai ezúttal sem tudtak eredményesek lenni, most sajnos gólt sem sikerült elérni, a vendégek
3:0 arányban diadalmaskodtak. A felnőttek a negyedik helyezett Esztergom otthonába látogattak. Az első negyedóra hazai
rohamokkal telt, az Esztergom már az 5. percben megszerezte a
vezetést egy hosszú kapuskirúgást értékesítve. Aztán ugyanezt
folytatták, mintegy 7 perc elteltével hasonló szituációból növelték előnyüket. Még ebben a félidőben Mészáros Gábor révén
sikerült szépíteni, egészen a szünetig reményteljesen támadott
együttesünk. A második játékrészben megint a hazai gárda
Megyei első osztályú labdarúgócsapataink az őszi szezon ötödik került fölénybe, és harmadik góljukat is egy tértölelő kapuskifordulójában Kecskéden szerepeltek. Az U19-es gárda megsze- rúgás előzte meg. A lefújás előtt három perccel már a negyedik
rezte második győzelmét, ők 4:2 arányban diadalmaskodtak
találat landolt a bábolnai hálóba, végül a bábolnai csapatba
Gerencsér Gábor, Szalai Dominik, Horváth Dominik és Kovács
csereként beállt Horváth László állította be a végeredményt.
Gábor találataival. A felnőttek változatos, jóiramú mérkőzést
vívtak Kecskéden. A hazaiak a 36. percben szerezték meg a FC Esztergom – Bábolna SE 4:2.
vezetést szűnni nem akaró támadójátékuknak köszönhetően.
Az ellenfél támadószellemű játéka továbbra sem lankadt,
együttesünk azonban jól állta a kecskédi rohamokat. Rengeteg veszélyes szöglet és oldalszabadrúgás okozott gondot a
bábolnai védelemnek, de focistáink hatástalanítani tudták a
hazai akciókat. Az 59. percben aztán Szendi Ádám révén egyenlített együttesünk, de a mérkőzés megfordítása már nem volt
lehetséges, így Józsa Péter vezetőedző is elégedett lehetett a
döntetlennel. WATI Kecskéd KSK – Bábolna SE 1:1.
www.btv.hu

19

2018. október

BÁBOLNAI FÓRUM

Utánpótlás focitorna elhunyt bábolnai labdarúgók emlékének adózva
Különleges focitornának adott otthont a bábolnai labdarúgópálya szeptember első vasárnapján. Elhunyt bábolnai labdarúgók emlékének adózva szervezett versengést
utánpótlás korú focisták számára Szilágyi Ágnes. A szervező négy korosztályt szólított meg a tornával, hét, kilenc,
tizenegy és tizenhárom éves labdarúgó-palántákat invitált
a megmérettetésre. A bábolnai focistákon kívül itt voltak
a tárkányi, győrszentiváni, nagyigmándi, almásfüzitői és
a Szavill-Consulting győri fiatal focistái.
Az emléktorna bevezetéseként a szervező külön köszöntötte a
bábolnai sportélet fontos szereplőit, köztük Popovics György
megyegyűlési elnököt, Nagy Lajost, a BSE korábbi elnökét, Zsidi
Sándort, a BSE új elnökét, Veresné Szkocsek Mária alpolgármestert és az edzőket, támogató hozzáállású szülőket. Rövid ünnepi
alkalomnak lehettek részesei a jelenlévők, ugyanis megemlékeztek azokról az egykori bábolnai labdarúgókról, akik az idei esztendőben hunytak el: Lahos Sándorról, aki ötven évvel ezelőtt
nyert bajnokságot, Babarczi Gáborról, aki szintén az ötven évvel
ezelőtti bajnokcsapat tagja volt és ifjabb Takács Ferencről, aki
amellett, hogy hosszú időn keresztül rúgta a bőrt Bábolnán, a
csapat technikai vezetőjeként is tevékenykedett. Az említettek
özvegyeit emléklappal és egy-egy szál virággal köszöntötték.
Megtelt élettel és gyermekzsivajjal a BSE pályája az iskolakezdést megelőző napon, a labdarúgók kellemes, napsütéses

időben sportolhattak. A közel száznegyven ifjú labdarúgó óriási
lelkesedéssel küzdött a pályákon a gólokért, a végső győzelemért. A bábolnai csapatok e tekintetben kitűnően szerepeltek, a
négy korosztály közül háromban a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állhattak fel: az U7-esek, az U9-esek és az U11-esek küzdelmeiben bizonyultak legjobbnak, az U13-asok pedig második
helyen végeztek. A különdíjak zömét is bábolnai focisták vitték
el. A hétéveseknél Papp Péter, a kilencéveseknél Gyécsek Balázs,
a tizenegy éveseknél pedig Szücs Nimród kapta Takács Lilla
ajándékát, az U13-as korosztályból pedig a tárkányi Horváth
Csanád lett a legjobb játékos.

Két megye díjugrató döntője Bábolnán – Buza Patrik Zoltán felnőtt bajnok
A Ménesbirtok lovaspályája adott otthont szeptember 21-én
és 22-én a díjugrató lovasbajnokság megyei döntőjének.

eredményeképpen ő lett a megye legjobb felnőtt díjugratója.
Patrikot a címhez Opál nevű lovának kiemelkedő teljesítménye
segítette. Olyan rutinos lovasokat előzött meg, mint a négy évvel
A Komárom-Esztergom megyeiek mellett ezúttal a Győr megyei
ezelőtti bajnok Szentirmai Pétert, illetve Szotori-Nagy Kristófot,
lovasok is itt koronázhatták meg éves munkájukat, valamint
aki a díjugrató szakág elnöke is. Ezt megelőzően Patrik még
országos minősítő is zajlott egy időben. Nem szokványos, hogy
augusztus végén csapatban országos bajnoki címet szerzett fiatal
két megye egy helyen, egyszerre rendezze meg döntőjét –
lovas kategóriában – 25 év alattiak -, egyéniben pedig a 8. helyen
tudtuk meg Bönde Ferenctől, a Komárom-Esztergom megyei
végzett. Gratulálunk a fiatal bábolnai sportolónak.
Lovasszövetség elnökétől. Sajnos idén a győriek olyan helyzetbe
kerültek, hogy megyéjükben nem volt olyan helyszín, ahol
nívósan megrendezhették volna döntőjüket, ezért megállapodott a két szövetség, hogy Bábolnán rendezik mindkettőt. Ennek
eredményeképp 350 startot regisztráltak a két nap alatt, versenyszámonként pedig 3-4 eredményhirdetést is lebonyolítottak a
szervezők. Kezdő lovas, ifjúsági, amatőr és felnőtt kategóriákban
mérték össze lovak és lovasok díjugrató tudásukat.
A Komárom-Esztergom megyei felnőtt döntő szokatlanul
kiélezett versenyt hozott. A szombati csúcsversenyszámban a
résztvevők közül tizennégyen vetélkedtek a végső győzelemért
az összevetés során. Izgalmas, végig kiélezett küzdelemben hazai
pályán, hazai közönség előtt szerezte meg a díjugrató megyei
bajnoki címet a Bábolna SE lovasa, Buza Patrik Zoltán. Ennek
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