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Egy nap, ami csak a gyerekeinké
Ugrálóvár, bohócvarázs és népi
játékkavalkád az óvodában
Szüntelen rugózásban mozgott az ugrálóvár a Százszorszép
Óvoda udvarán a gyermeknap alkalmából. Idén az időjárás is
kegyes volt az óvoda gyermekeihez, talán kárpótolva őket a
tavalyi kedvetlen, rossz időért. Az intézmény berkeiben bohócos
varázslattal kápráztatták el a kicsiket, a bohócműsor alatt hangosan szólt a gyerkőcök ajkán a „hókusz-pókusz”. Az udvart is
megtöltötte a gyermekzsivaj. Egy önkormányzati pályázatnak
köszönhetően a bőség zavara adódott. Volt ugrálóvár és népi
játékok sokasága várta a nebulókat.

Az egyesület tagjai egy jurtát is magukkal hoztak, amellyel
bemutathatóvá vált eleink kultúrája, életmódja és szokásai.
A magyarság eredete került tehát a fókuszba, a tudnivalókat
pedig egy teszt kérdéssorral erősítették meg. A játéknak mindenki nyertese volt.
A nap során népi játékokkal, népi hangszerekkel, íjászattal
ismerkedhettek a gyerkőcök. Csillámtetoválással készültek a
pedagógusok, illetve fagyit is kaptak az iskolások az OSI Food
Solutions Hungary Kft. jótékony támogatásának köszönhetően.
A régi kultúrát megelevenítő csoport egy pályázat révén érkezhetett az oktatási intézménybe, a gyermeke kedvére téve.

A fő jelszó a vidámság
Kedvező időjárás, tartalmas program, sok-sok mozgás és játék.
Ezzel volt jellemezhető a felsős gyermeknap, mely egy nyolc
állomásos játékos honfoglalóval vette kezdetét: melyben eszperente feladat, humoros lekvár kóstolás, öltözködés és ügyességi
viadal is szerepelt. Az osztályok vetélkedője nagy sikert aratott.
Horváth Ramóna, Veres Zoltán és Veresné Szkocsek Mária pedagógusok állították össze a programok sorát, melyek a vidámságra, az élményszerzésre épültek. A lekvárkóstolásnak külön
megadták a módját, hiszen a pedagógusok konyhatündérré
változtak az alkalomra. A felismerő játékot a fűszerekre is kiterjesztették. A szerecsendióval és a tárkonnyal meggyűlt a bajuk,
de az általánosabb fűszereket jól megnevezték a gyerekek.

Az idei esztendőben hétköznapon, pénteken tért vissza a gyermeknap az intézménybe, ami miatt ugyan a szülők távol maradtak, de így is teljesült a nap célja, hiszen a gyermeki játékosság
kapott főszerepet. Hangos nevetés, móka, öröm és kacagás
uralta az óvodaudvart.

Táltos műsorkavalkád az alsóban
Rendkívüli gyermeknappal rukkoltak elő az általános iskolában.
Az Ómagyar Hagyományőrző Egyesület közreműködésével
torokéneklést hallhattak és ősi magyar, történelmi bemutatót
láthattak az alsó tagozatos gyerekek, de jutott idő a játékra is.

Szakítva az iskolai hétköznapokkal állították össze a délelőtt
programjait és játékait, amelyekben a kreativitásra, leleményességre és ügyességre alapoztak. Ezek a kompetenciák a
hétköznapi iskolai életben is irányadóak a tanulás sikeressége
érdekében. Az iskola egy EFOP-os pályázatának köszönhetően a
komáromi Magyarock Dalszínház Padlás című musical-je adott
alkalmat a szórakozásra a Szabadidőközpontban. A gyermeknap
nem múlhat el jutalmazás nélkül, így az osztályok foci és gumilabdát is kaptak. A nap a „kaja-várban” pizzázással, üdítőzéssel
zárult a vidám nap. A vendéglátáshoz a banai és a bábolnai
önkormányzat nyújtott hathatós támogatást.
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Önkormányzati híradó
Május 27-én, hétfőn ülésezett a város
Jelen volt az ülésen a Komáromi Rengrémiuma. A testület határozatképe- dőrkapitányság vezetője, Bolehradsky
sen tárgyalta a szokásos napirendi Szilveszter rendőrkapitány is, aki részletes
pontok rendjében a település ügyeit. anyagot tett le a testület asztalára a helyi
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság közbiztonsággal kapcsolatban. A grémium
határozatának ismertetését követően a kérte a szerv még intenzívebb jelenlétét a
grémium elfogadta az épülő strandfürdő településen, hiszen a közbiztonság erősítébelsőépítészeti munkálatainak árajánlatát, sével még élhetőbbé tehető a város.
elidegenítési tilalmat töröltek, a strandfürdő
kerítés kivitelezéséhez kapcsolódó telekhatár rendezése is porondon volt, a Patkó utca
térítésmentes átadása is megtörtént az ÉDV
Zrt. részére, majd lakossági kérelmekkel is
foglalkoztak a testületi tagok.
Az első napirendi pontban a Komáromi
Rendőrkapitányság intézkedéseivel kapcsolatos beszámoló ismertetését tekintették át a képviselők. Említést kapott a május
26-ai EP választás eredménye is a helyi
választók voksolási statisztikájának tekintetében. A választási áttekintést követően
a polgármester, dr. Horváth Klára megköszönte a lakosság részvételét a szavazáson,
valamint a választást bonyolító helyi erők
áldozatos munkáját.

Tájékoztatást kaptak a helyi testületi
tagok a Bábolnai Polgárőr Egyesület 2018.
évi munkájával kapcsolatban is. Beszámolójuk részletesen taglalta, hogy mely
rendezvényeket biztosították tevékenységükkel. A témakörben előkerült a fiatalítás
igénye is a szervezet körében.

Egybefüggő napirendi pontok keretében tárgyalták a Komáromi TÁM-PONT
Család és Gyermekjóléti Intézmény, majd
Berkesné Szűcs Ágnes intézményvezető
képviseletével a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ beszámolóját, a folytatásban
pedig dr. Bacsárdi József aljegyző a gyermekvédelmi tevékenységről tájékoztatta
a grémiumi tagokat. Összességében kijelenthető, hogy a bábolnai szociális helyzet
A második napirendi pontban a 2018. kielégítő, a szociális háló megfelelően, a
évi költségvetés teljesítésével, a pénzma- kliensek megelégedésére jól működik.
radvány megállapításával, könyvvizsgálói
Sor került a Tatai Turisztikai Egyesület
jelentéssel és zárszámadással foglalkoztak. beszámolójának elfogadására is, hiszen a
Böröczné Kőszegi Zsuzsanna is megjelent város tagja az egyesületnek: ennek okán
az ülésen, aki a zárszámadás elfogadását minden évben pénzügyi és szakmai beszájavasolta a testületnek, miután abban hibát,
moló is kerül a bábolnai grémium asztalára.
hiányosságot nem vélt felfedezni. A város 2
Civil szervezetek támogatásával is
milliárd 513 millió 874 ezer forintnyi évi fő
foglalkoztak.
A Bábolnai Sportegyesület
összeggel zárta a 2018. évi költségvetést.
kérelme
került
előtérbe ez alkalommal. A
A javaslattételt, valamint a zárszámadást
sportegyesület
fontos része a helyi közöstudomásul vette, és szavazatával is elfoségnek,
így
egyértelműen
TAO támogatást
gadta a grémium, majd rendeletet alkotott
ezzel kapcsolatban. Ezen napirendi ponthoz és működési támogatást is megszavazott a
kapcsolódóan, jogszabályi előírás alapján a grémium a szervezet részére. Ilyen formán
2018. évi belső ellenőrzési terv témakörét is egyhangú támogatással egyrészt 4 millió
megtárgyalták és elfogadták a képviselők. 260 ezer (TAO) forint és 8 millió forint
A folytatásban a Bábolnai Helyi Építési (működési) támogatást juttattak a helyi
Szabályzat felülvizsgálatával foglalkoztak. sportegyesületnek döntésükkel.

kötelezettséget kötelezően előírja az
önkormányzat.
Ezután az Ácsi Önkormányzati Tűzoltóság köztestületébe delegálták Németh
Istvánt a BÖTE elnökét, aki a köztestületben a működtetéshez szükséges feltételek
képviseletét láthatja el.
Két helyi büszkeség: Pettkó Szandtner
Tibor és Fadlallah El Hedad Mihály emléke
is előtérbe került az ülésen, hiszen a helyi
lovas múlt két jeles egyénisége előtt úgy
tiszteleg a város, hogy nyughelyeiket a
testület a Komárom-Esztergom Megyei
Értéktárba javasolta.
Jakusné Udvardy Hedvig képviselő a
Széchenyi lakótelep garázssorán található villamosszekrények tulajdonosainak
üzenve szólalt fel az ülésen. Az önkormányzat képviseletében Kocsis Gábor jegyző
ugyanis a földhivatali ingatlannyilvántartás alapján, levélben kereste fel az érintett garázstulajdonosokat, és a villamos
ellátottsággal rendelkező tulajdonosok
együttműködését kérte arra vonatkozóan,
hogy a készülékeket vizsgálják/vizsgáltassák meg, és szükség szerint tegyék rendbe
a biztonságos működtetés érdekében. Az
intézkedés a nyári szünetben a gyerekek
biztonságát szem előtt tartva még hangsúlyosabb. Az intézkedés tekintetében a
határidő hosszabbítására nem adott felhatalmazást a grémium.
Zárt ülés formájában döntött a testület a
„Kiváló Pedagógus” és a „Kiváló Diák” címek
vonatkozásában, mely elismeréseket a
város képviselete ünnepélyesen adja át: a
kiválasztott pedagógus számára a következő, soros testületi ülésen, a diák számára
pedig a ballagáson.

Foglalkozott a testület a Közösségi ház,
valamint a Deák Ferenc utca optikai kábellel való kiépítésével is, mellyel a Pickup
Az ülés további menetében telekvá- Kft-t bízta meg. Telekalakítási kérelmet is
Antos Zsófia építésügyi előadó ismertette
tárgyaltak zárásképp zárt ülés formájában.
azt a mintegy másfél éves munkát, melyet sárlással foglalkoztak. A Bábolna Bérlakás
A bábolnai képviselő-testület legköa szabályzat felülvizsgálatával megtettek Kft. adott be ingatlanok megvásárlására
az illetékesek. Ezekben helyet kaptak a árajánlatot. Egy ingatlan megvásárlását zelebb június 27-én vitatja meg a város
különböző változtatások, valamint a főépí- támogatta a testület 3 millió 108 ezer ügyeit: a napirendek közt például az oktatész véleményezése is. A testület egyhan- forintos összeggel. Mint elhangzott, az tási intézmények, a Bábolnai Sportegyesügúlag elfogadta a szabályzatot.
értékesítést követően a kétéves beépítési let, valamint az ÉDV Zrt. beszámolóit.
www.btv.hu
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Bábolna Strand- és Termálfürdő
– elkezdődtek a belső munkálatok, körvonalazódnak a medencék
Az 1980-as évek közepén a Lobkovitz erdő tőszomAz épületkomplexum legfeltűnőbb része a gázleválasztó
szédságában talált gyógy- és termálvízben hamarosan kiserőmű gáztároló gömbje. A kiserőművet a vízben található
lubickolhatnak a fürdőzők, hiszen hosszú évtizedek metángáz leválasztására kellett megépíteni. Az itt átalakított
várakozása után felépül a termálfürdő.
energiát a fürdő, a sportcsarnok és a főzőkonyha működtetéséhez
használják, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez majd.
A víz elsősorban nőgyógyászati és mozgásszervi problémák
A fürdőhöz szervesen kapcsolódik majd a szabadidőparki
kezeléséhez nyújthat segítséget. Korábbi lapszámainkban már
többször írtunk róla, hogy a fürdőt kétmilliárd forintból építi az beruházás, melyen szintén gőzerővel dolgoznak a kivitelezők.
önkormányzat, mely egy részét hitelből, másik részét pedig saját Elkészült a csónakázótó és a csónakház építése is folyamatban
van, illetve látható már két látványos növénykompozíció is. A szaforrásból finanszírozza.
badidőparkról bővebben következő lapszámunkban olvashatnak.
Hivatalosan több mint ötven százalékos készültségi szintet
ért el a beruházás, már elkezdték az épületek belső munkálatait,
csempéznek és festenek, majd a külső vakolással és színezéssel
folytatják. Az ígéretek szerint ez év végén három téli medence
áll majd a látogatók rendelkezésére – két gyógyvizes és egy termálvizes – és átadásra kerül a nyári szekció is, egy 200 négyzetméteres élmény- és gyermekmedencével valamint pancsolóval.
Emellett kávézó, büfé, étterem, szauna és masszázs is a vendégek
rendelkezésére áll majd. Ezek üzemeltetésére pályázatot írt ki
a képviselő-testület, melyekre külön-külön, de egyben is lehet
jelentkezni. A fürdő üzemeltetését az önkormányzat cége, a
Bábolna Városgazda Kft. végzi.
Az önkormányzat megtalálta a fürdő vezetéséhez megfelelő
személyt, a pályázók közül Huszár Anett nyerte el a képviselők
bizalmát, róla „Portré” című cikkünkben külön is olvashatnak.

EP választások
– a bábolnai eredmények
Európai parlamenti választások zajlottak az Unió legtöbb
országához hasonlóan Magyarországon is május 26-án.
A szavazatokat reggel hattól este hét óráig adhatták le az arra jogosultak a települések erre kijelölt helyszínein. Bábolnán is rendben lezajlott
a választás, a szokásos helyszínen, a Bábolnai Általános Iskola négy
földszinti tantermében voksolhattak a helyi lakosok. A névjegyzékben
szereplő 2903 választópolgárból 1179 szavazott, ez 41%-os részvételi
arányt jelent. A szavazatszámláló bizottság három érvénytelen szavazólapot talált, a többi megfelelt a törvényi feltételeknek.
Bábolna Város Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni a
bábolnai lakosok részvételét a választáson, valamint a szavazás lebonyolításában résztvevők egész napos munkáját.
A listákra leadott érvényes szavazatok
a következőképpen alakultak:
FIDESZ-KDNP
499
(42,43%)
DK
292
(24,83%)
JOBBIK
104
(8,84%)
MOMENTUM
100
(8,50%)
MSZP-PÁRBESZÉD
83
(7,06%)
MI HAZÁNK
39
(3,32%)
LMP
31
(2,64%)
MKKP
25
(2,13%)
MUNKÁSPÁRT
3
(0,26%)
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Huszár Anett
– „Egy új fürdőt létrehozni, irányítani: ebben én kihívást látok...”
Portré:

A bábolnai önkormányzat
pályázatán szerepelt sikerrel
Huszár Anett, akit a bábolnai
grémium a Bábolnai Strand- és
Termálfürdő élére választott.
Portrénkban a fiatal szakemberrel beszélgettünk, akivel
egyre többet találkozhatunk
majd környezetünkben.
−− Milyen korábbi tapasztalatok előzik meg a bábolnai
kinevezését?
−− 2007-ben végeztem fürdőüzemeltetési szakmérnökként. Ezután
a fürdő iparágban helyezkedtem el. Akkor létesült ugyanis
az Oroszlányi Városi Uszoda, melynek vezetésére kerestek
szakembert, ez volt az első fürdős munkahelyem. Korábban
víztisztítással foglalkoztam, 11 évig dolgoztam egy membrán
bioreaktoros szennyvíz ágazatnál, ahol megkövetelték a vízminőséget és az országban egyedüliként kellett ezt a technológiát
üzemeltetni, ezért, mint pályakezdő mérnöknek, nagy kihívást
jelentett. Négy évig irányítottam az oroszlányi uszodát, majd
négy évig voltam a tatai Fényes Fürdő ügyvezető igazgatója,
azután pedig gyermekvállalásomig a Tatabányai Gyémánt
Fürdő ügyvezető igazgatója. Gyermekem születése után jött a
lehetőség a fővárosban, és 2017 tavaszán Magyarország legnagyobb élményfürdőjének igazgatója lettem, ahol közel százfős
személyzetet irányíthattam téli, nyári időszakban.
−− Úgy tudjuk, fontos pozíciót lát el a Magyar Fürdőszövetségben is. Igaz ez?
−− A Magyar Fürdőszövetség egy egyesület, mely régóta működik
hazánkban. Berkeiben számos bizottság végzi munkáját. Én a
minősítő bizottság tagja vagyok. Évek óta létezik egy védjegy
rendszer, mely a minősített fürdőket ellenőrzi. A minőségi,
műszaki, technikai feltételeket ellenőrzöm magam is a bizottság tagjaként országos szinten.
−− Mi motiválta, hogy egy kisvárosi, még be nem járatott
fürdő vezetésére pályázzon?
−− Komárom-Esztergom megyei lány vagyok. Itt születtem, ide köt
a család, ide köt minden, mindenféleképpen visszavágytam a
megyébe. Egy új fürdőt létrehozni, irányítani, illetve megteremteni a helyzeti feltételeket, amiben én most kihívást látok, az
számomra egyértelmű döntés volt.
−− Hogyan látja településünket, Bábolna Városát?
−− Május eleje óta nap mint nap ide járok, hogy ismerkedjem a
helyi adottságokkal. Mint mondtam, megyeiként ismertem
Bábolnát előtte is. A város sajátosságaként tudtam, hogy a
lovas turizmussal kapcsolatban történnek fejlesztések, illetve
arra lehet építeni. Mivel találtak itt elég jó minőségű gyógyvizet,
én úgy gondolom, hogy ezekből a lehetőségekből egy kiváló
fürdőt lehet létrehozni és üzemeltetni.
−− Hogyan képzeli a fürdő és strand üzemeltetését a személyzet, a technikai háttér és a szolgáltatások tükrében?
−− Az épülő beruházásba csöppentem bele, így a tervezésben
és a kivitelezésben is számos dolog, sajátosság adott volt.

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

−−
−−

Szeretnénk az idei év végére kinyitni a belső résszel és a jövő
évben megcélozni a külső strand üzemeltetését is. Jelenleg a
személyzet összefésülése zajlik, hiszen át kell tekinteni, hogy
milyen technikai, műszaki feltételekkel tudunk az üzemeltetésen egyszerűsíteni. Ehhez nekem is nagyobb rálátás kell majd
a vízgépészetre és a beléptetésre egyaránt. Még rengeteg olyan
kérdés van az üzemeltetésre, kivitelezésre és a berendezésre
vonatkozóan is, amire már most reagálni kell. Folyamatosan
nézem át a látványterveket, az engedélyeket, házirendet,
gyógyvízzel és a szervezettel összefüggő dolgokat, minősítési
feladatokat. Ez a szakasz talán még nehezebb, mint amikor
később egy gördülékenyebb üzemvitel lesz.
Számít-e a helyiekre a szervezetben?
Nyilván az üzemeltetés is könnyebb, ha helyiek dolgoznak a
fürdőben. Különböző pozíciókra keresünk majd munkavállalókat. Lesznek munkakörök, amelyek szakképzettséget és
gyakorlatot is igényelnek.
A fürdő szolgáltatásai alapvetően csalogatóak? Vannak
ötletei az attrakciókra vonatkozóan?
A szolgáltatásokat fel kell építeni. Külön választanám a téli és
a nyári üzemmenetet, és az biztos, hogy mindkét üzemmenetben kellenek az attrakciók. Télen például biztosan várhatóak
szauna-szeánszok, vízi tornák és értékes foglalkozások. A nyári
szekcióban, amikor a medencék száma is megköveteli majd,
hogy adjunk, mi is felkészültek leszünk szolgáltatásokkal.
Milyen vendégkörre lehet számítani?
Úgy gondolom, hogy ez a fürdő nagyon jól pozícionálható. Egy
új, üde színfolt lehet a helyi és körzeti viszonylatban is. Megpróbálunk az országos látogatottságra is ráfűzni például csomagajánlatokat, programajánlatokat, amikkel megismertethetjük
a fürdőt. Először a megfelelő minőségű szolgáltatást kell
megteremteni, hogy utána visszatérő vendégeink is legyenek.
Az újdonságokra mindenki nyitott. Nagyon sok fürdő létesült
mostanában. Legnagyobb most a debreceni és miskolctapolcai beruházás, de a keresletben a kisebb fürdőknek is van helye,
mert mindenféleképpen tud majd újat mutatni a környéken.
Milyen helyzetben vannak Ön szerint a hazai fürdők?
Óriási szerencsének tartom, hogy találtak itt meleg vizet, mely
megteremti a gazdaságos működtetés feltételeit. Hazánkban
rengeteg hideg vizes fürdő, illetve sok szezonálisan működő
strand van, de ezeknél az üzemeltetés mind a fűtés és vízforgatás tekintetében jóval magasabb. A bábolnai létesítmény
hosszútávon fenntartható lehet.
Immár napi teendői vannak. Nem gondolt arra, hogy
Bábolnára költözzön?
Fejér megyében Mór városában élek. Úgy gondolom, az a
mintegy negyven kilométer, amit megteszek, elenyésző és áthidalható akár hosszú távon is.
Ön családos ember. Hogyan éli mindennapjait?
Idén lesz tíz éve, hogy férjnél vagyok. Van egy négyesztendős
kislányom, akire a hétvégéket és szabadidőt mindenképpen
próbáljuk rászánni. Szerencsére a munkám a hobbim is, mert
nagyon szeretek új fürdőket, fürdőipari újdonságokat tesztelni,
információkat gyűjteni, amely munkámat is segíti.
www.btv.hu
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Az ünnepen bemutatták
a Bábolnán hasznosuló tűzoltóautót
Rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket ünnepelt a bábolnai önkormányzat május 6-án a helyi tűzoltóságon, megtartva Szent György és Szent Flórián, a biztonsági szolgálatok: a rendőrök és tűzoltók védőszentjeinek ünnepét.
A hagyományos ünnepséghez kapcsolódóan köszöntötték, és
látták vendégül a Bábolna közigazgatási területén működő rendőr,
tűzoltó és polgárőr szervek képviselőit, munkatársait. Az eseményt
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics
György megyegyűlési elnök, a biztonsági szolgálatok megyei és
bábolnai vezetői, az önkéntes állományok és egyesületek irányítói,
a bábolnai grémium tagjai, valamint a történelmi egyházak helyi
vezetői is megtisztelték jelenlétükkel. A meghívottakat dr. Horváth
Klára polgármester köszöntötte. Mint fogalmazott, a visszatérő
ünnep az önkormányzat számára egy köszönetnyilvánítás.

−− Nagyon köszönöm, hogy a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
meg tudott újulni az új vezetővel, és úgy vélem, hatalmas lépést
tettek előre az elmúlt években. Reményeim szerint a jövőben
még tovább tudnak majd lépni. Megköszönöm a grémium tagjainak is, hogy támogatták az autó beszerzését és köszönöm a
tárkányiaknak is, hogy hozzánk kerülhetett a gépjármű, mely a
bábolnaiak biztonságát szolgálja, fogalmazott a polgármester.
A város vezetése ugyanis ez alkalommal mutathatta be azt a
járművet, mely a jövőben a bábolnai önkéntes állomány munkáját segíti, megóvva a bábolnai lakosokat, a biztonságot és a
vagyonvédelmet szolgálva. A nemrégiben beszerzett jármű a
helyi és környékbeli települések védelmében állt szolgálatba.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő ünnepi
beszédében arra utalt, hogy mind a hivatásos, mind az önkéntes
állomány megbecsülendő közösség. Felemlegette a 2013-ban
történt rendkívüli hóhelyzetben bizonyított helytállásukat is.
Az országgyűlési képviselő szerint a rendvédelmi szervek munkájának fontos üzenete van. A biztonság érzése a legfontosabb
mindenkinek, hangsúlyozta.

BÁBOLNAI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Bábolna, Zrínyi utca 15., tel.: 30/621-2011,
Sáhó András elnök.
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A bábolnai önkormányzat az önkéntes tűzoltó egyesülete
számára egy ugyan nem új, de egy igen jó állapotú, keveset
futott, IFA gyártmányú tűzoltó járművet vásárolt, és szolgálatba
állíthatott, mely a tárkányi tűzoltóságról érkezett.
Németh István, a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője
is szólt az egybegyűltekhez. Bemutatkozását követően beszélt a
tűzoltószervezetről, annak jogelődjeiről, történetéről, valamint a
2000-ben történt új, jelenlegi szertárba költözésükről. A 2017-ben
vezetőnek választott Németh István beszélt továbbá a szolgálatba
állítandó gépjármű fecskendő előéletéről és várható hasznáról,
majd megköszönte a bajtársai nevében is megfogalmazott kiváló
lehetőséget a beruházó önkormányzatnak.

Az esemény a történelmi egyházak helyi vezetőinek szolgálatával
folytatódott. Simon Norbert református lelkész megáldotta, dr.
Szalai Gábor felszentelte az új gépjárműfecskendőt.
Az egyházi ceremóniát követően a polgármester a Sieghartskirchenből származó Szent Flórián szobrot, valamint egy jelképes
tűzoltókészlet ajándékot nyújtott át a BÖTE vezetőjének jókívánságai tolmácsolása mellett.
A jelenlévők kívül-belül megcsodálták a gépjárműfecskendőt,
majd az ünnepség a Bástya különtermében terített asztal mellett
folytatódott. Itt mondott köszöntőt Popovics György megyegyűlési elnök, aki elsősorban a megyei önkormányzat és a megyei
rendvédelmi szervezetek közti kiegyensúlyozott, jó együttműködésről beszélt, majd a megyei önkormányzat felajánlását közvetítette a banai, ácsi, bábolnai és tárkányi tűzoltószervezetek felé.
Popovics György pohárköszöntővel zárta gondolatait, amit követően kötetlen beszélgetések közt elfogyasztott vacsorával kedveskedtek a település biztonságáért áldozatot vállalók munkájáért.

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
Értesítjük az érdekelteket, hogy június, július és augusztus
hónapban nem lesz ingyenes gazdasági tanácsadás.
2019. szeptember 30-án 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.
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Kirándulás a barátság jegyében
Közel húsz éves barátság köti össze a bábolnai Százszorszép Óvodát és a testvértelepülés: Hidaskürt óvodáját.
A két évtizede kiegyensúlyozottan működő kapcsolat hozadéka,
hogy az intézmények váltásban, évente egy alkalommal ellátogatnak
egymáshoz, hogy megosszák egymással a nevelési munka tapasztalatait, ötleteiket és a sikereikből fakadó örömöt. Május 31-én az iskolát
kezdő bábolnai nagycsoportosok és óvónőik látogattak Hidaskürtre.
A testvérintézményben reggeleivel várták a vendégeket. A hidaskürti barátok az egész nap során azon fáradoztak, hogy a bábolnaiak
kedvében járjanak, ennek érdekében a bőséges reggeli után egy
emlékbe szánt, közös fotóra álltak össze. A délelőtt folyamán a gyerekek birtokba vehették a hidaskürti óvoda udvarát és csoportszobáit,
majd a felesleges energiákat egy közös zumbatáncban vezették le.
A finom ebéd után a Hidaskürt és Dunaszerdahely között fellelhető
Szedres tanyára vették az irányt, ahol egy jurtasátorban ismerkedhettek az ősmagyarok kultúrájával, életmódjával. A múltidézés levezetése képpen íjászat és lovaglás is várt az óvodásokra. Uzsonnára
házi készítésű péksüteményt fogyasztottak, majd jóllakottan szálltak
ismét buszra hazainduláskor. A hidaskürtiek fáradozása nem volt hiábavaló: a bábolnaiak rengeteg élménnyel gazdagodtak. A barátságot
felfrissítő kirándulást egy pályázat segítségével finanszíorzták. Szerencsésnek mondható, hogy a pályázati cél egybecsengett az óvodák
törekvésével: megismerni a másikat, létrehozni új, közös ötleteket és
örülni egymásnak a barátság jegyében.

Édesanyák, nagymamák
köszöntésén
Olykor elég egy jó szó, elegendő egy apró figyelmesség,
egy szép, kedves gondolat, vagy segítő cselekedet.
Jól tudják a Százszorszép Óvodában is, hogy a gyermekek tudásának gyarapítása csupán egyetlen irány a sokból. A nevelésnek
a lélekre is hatnia kell. Nem véletlen tehát, hogy a helyi nevelési
intézmény gyakran teremt lehetőséget arra, hogy óvodásaik
mások kedvére tegyenek. Az Idősek Klubjának mindig szívesen
látott vendégei a kis dalospacsirták, akik már csöpp termetükkel,
bájos pofijukkal és édes hangjukkal is bearanyozzák a hétköznapokat. Májusban a Százszorszép Óvoda sárga csoportja adott
műsort a klubtagok örömére az anyák napja alkalmából. A május
9-ei köszöntés izgalmában égve álltak ki a gyerkőcök műsorukkal,
mely örömet hozott a szépkorúak közösségébe. Köszöntésül
verset, mesét és dalocskákat is hoztak a tarsolyban azért, hogy
boldog perceket szerezzenek szépkorú nézőiknek. Az anyai és
nagymama szívet megdobogtató produkció örömkönnyeket
csalt a klubtagok arcára. A műsor után járó virágszálak pedig
nem várt adalékai voltak az aranyos ünnepségnek.

Ötven éves osztálytalálkozó
Kerek évfordulót ünnepelhettek az egykori diákok, akik 1961 és
1968 között koptatták az iskolapadot, és a mai napig lélekkel
éltetik a szép gesztust. A találkozás igazi időutazás, hiszen félszáz
esztendeje merőben más volt a világ... A találkozóra érkezett
egykori osztálytársak örömmel ölelték meg egymást. Akadt olyan
is köztük, akit csupán 15 éve láthattak utoljára, de miután az idő
múlik, nem csoda, ha ilyen esetben csak találgatják: ki lehet a
másik. Sokan bábolnaiak maradtak közülük, de a rohanó hétköznapokban csak köszönnek egymásnak, nem jut idő a diskurzusra,
baráti beszélgetésre.
Tóth-Petrovszky Éva és Mogyorósi Józsefné szívesen szervezik
meg ezeket az alkalmakat, mert számukra fontos a kapcsolattartás. Szép meghívót készítettek most is, melyre válaszképpen azt
remélték, hogy idén is szép számmal összegyűlik az egykoron
két osztályból összekovácsolódott csapat. Osztályfőnökük mozgásképtelenségében is üzent régi diákjainak, megható levelét
örömmel olvasták a „régenvolt” diákok.
A jelenlévők május 18-ai alkalommal ismét élvezték egymás
társaságát, beszélgettek a régi idők élményeiről, az iskolás

esztendőkről, és természetesen a jelen napjairól is. A nosztalgia
jegyében telt találkozón azokra is szívből emlékeztek, akik már
nem lehetnek közöttük.
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„Azok vagyunk, amiket az emlékeinkből fel tudunk idézni”
Az előző tárlattól eltérő témájú, ám még mindig a retro
bűvöletében lévő kiállítás nyitotta meg kapuit a Helytörténeti Gyűjtemény épületében május 31-én.
Ezúttal a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek meghatározó játékai, könyvei
kerültek porondra, az ismerős tárgyak sokak arcára csaltak mosolyt. A
meleg, családias hangulatú megnyitón Sebestyén Szabolcs szervező
és Jakusné Udvardy Hedvig önkormányzati képviselő köszöntötte
az egybegyűlteket. Beszédükben hangsúlyozták a múlt fontosságát,
hiszen maga a retro élmény is ezen alapul. A képviselőasszony három
régi könyvet hozott magával, mely három életszakaszának meghatározó olvasmányélményeként szolgált. Rövid részletek felolvasásával
érzékeltette a könyvek nyújtotta különböző életérzéseket.
Szabolcs lapunknak elárulta, hogy a kiállítás anyagát ismét a lakosok
segítségével állították össze, felhívásukra rengeteg felajánlás érkezett.
A legtöbb kincset a bábolnai Gróf Bence szolgáltatta, aki szívesen nélkülözte féltve őrzött gyűjteményét a kiállítás idejére. A mindössze
8 esztendős Bence édesapja elbeszélései miatt szeretett bele a régi
játékokba, és kicsi kora óta gyűjti a különféle ódon, ám még ma is
jó állapotban lévő és tökéletesen használható játékautókat, motorokat, különféle figurákat. Emellett rajong a régi járművekért, illetve

különböző korabeli üdítősüvegek is gazdagítják gyűjteményét, melyet
a bolhapiacokon rendszeresen bővít.
A retro mesekönyvek, plüssmackók, diafilmek nosztalgikus emlékeket idézve, tematikusan elrendezve kalauzolják vissza az érdeklődőket
a gyermekkorukba. A tárlat augusztus 31-ig tekinthető meg a Helytörténeti Gyűjtemény épületében nyitvatartási időben.

Életmentők ünnepén
Május 10-én, a Mentők napján az ország valamennyi
mentőállomása nyitott kapukkal várta az érdeklődőket.

2019

Nem volt ez másként városunkban sem, ahol a látogatók betekintést
nyerhettek a bajtársak mindennapi munkájába. A jeles nap 1948
óta ünnepli a köztünk járó hősöket, az Országos Mentőszolgálat
megszületésének időpontjára emlékezvén.

Sok szeretettel várunk
minden régi és új vásárlót
idei piaci alkalmainkra:

Haris Róbert, a Bábolnai Mentőállomás vezetője szerint nagyon fontos,
hogy a felnövekvő generáció is megismerhesse a munkásságukat,
hivatásukat, így a nyílt napon több óvodás és iskolás csoportot is
izgalmas programokkal vártak. A kicsik lelkesen ismerkedtek a mentőautóval és a benne található felszerelésekkel. Városunk életmentői
a váratlan helyzetekre is felkészültek, segélyhívás esetén a Bábolnai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület jóvoltából a csöppségek számára szintén
nagyon érdekfeszítő tűzoltóautó vette át a főszerepet.
Eközben az általános iskolások az újraélesztés alaptechnikáit sajátíthatták el, melynek megtanulását sosem lehet eléggé korán kezdeni.
Az újraélesztés fontosságát hangsúlyozó bemutatón a gyermekek
megismerkedhettek az életmentés laikusok számára is könnyen alkalmazható lépéseivel, melyekkel a jövőben segíthetnek embertársuknak
és a kiérkező mentősöknek egyaránt.
Városunk mentőállomásának dolgozói a nap 24 órájában a lakosság rendelkezésére állnak, Bábolna területén kívül Ácsról, Banáról,
Nagyigmándról és Tárkányról is kapnak segélyhívásokat, melyekhez
a közelségnek köszönhetően gyorsan kiérnek.
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Fürge tappancsok
Vidám csaholástól zengett május 19-én
délután a Szabadidőközpont előtti terület,
ahol városunk Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata idén is megrendezte a nagy
sikert arató kutyás délutánt.

majd egy kutya-gazdi ügyességi verseny
következett. Az ebek és büszke tulajdonosaik
kisebb-nagyobb sikerrel vették a gondosan
összeállított akadályokat, ám a győzelem
helyett inkább az önfeledt szórakozás, az
együtt töltött idő kapott hangsúlyt.
Az immár harmadik éve zajló esemény különleA Briliáns Kutyaiskola már évek óta nagy
gessége, hogy ezúttal a Bábolnai Briliáns Kutyaiskola is aktívan részt vett a szervezésben, még sikerrel indít kezdő és haladó tanfolyamokat
izgalmasabb és színesebb programot biztosítva a bábolnai kutyafuttatóban és városi környezetben is, melyekre szeretettel várnak
négylábúaknak és gazdájuknak egyaránt.
mindenkit, aki jól nevelt, könnyen kezelhető
Török Márton, a GYÖK polgármestere
házikedvencet szeretne.
lapunknak elárulta, hogy rengeteg jelentkező
A kutyás délután támogatói voltak: Jakusné
akadt a programra, melyet több platformon
Udvardi
Hedvig, Horgász Kisállateledel Bolt
is hirdettek. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően az általános iskola felsősei értékes Bábolna, Bábolna Város Önkormányzata, Brinyereményeket érő pontokat és emléklapot liáns Kutyaiskola Bábolna.
is kaphattak a részvételükért.
A nagy népszerűségnek örvendő rendezvény kutyaszépségversennyel vette kezdetét, ahol a hivatalos kiállításokhoz hasonló
szempontok alapján bírálva választották ki a
legszebb házőrzőket.
A folytatásban a városunkban működő
kutyaiskola látványos bemutatója új elemekkel tarkítva szórakoztatta az érdeklődőket,

Továbbra is filmklub
Május 9-én régi filmhíradók Bábolnáról
szóló tudósításait tekinthették meg az
érdeklődők, amikor filmvetítésre várták a
filmklub korábbi résztvevőit.
A Szabadidőközpontba sok érdeklődőt vonzott
a találkozó, mely kiválóan megmutatta, hogy
a klub egy jól működő közösség olyan visszatérő tagokkal, akik nyitottak a filmes értékek és
filmes világ irányába.
A korábbi esztendőben bevezetett alkalmakon szakértők közreműködésével esett
már szó a helyi filmekről és helyi értékekről,
a filmes eszközök használatáról, valamint egy
kicsit a helytörténetről is. A közösséget alkotó
csoportban megtartó klubalkalmakon a film
szemléletformáló erejét is megérezték.
Cserteg István filmszakértő elmondta, azért
volt izgalmas a mostani találka, mert a régi
időkben készült szemléje után most egy olyan
állomásra érkezhettek, amellyel a város fejlődését is nyomon követhették a híradásokból.

A filmklub célja nem az oktatás, csupán
a filmek iránti érzékenység felélesztése. Arra
igyekeznek ráhangolni a filmklub tagjait, hogy
tudatosan szemléljék a filmes alkotásokat,
jobb esetben úgy, hogy akár a stáb, a vágások,
a kameraállások tekintetében lássák a filmet,
érdeklődjenek annak készítési módozatáról, és
mindezt tudatosan, célzottan tegyék. Fontos
cél, hogy a megtekintett filmeken keresztül a
felismerésekkel egy újabb réteget bontsanak
le a filmről, mint alkotásról.
A filmklub találkozóin minden alkalommal az
élményszerű ismeretszerzés történik, akár helytörténetről, akár konkrétan a technikáról is van
szó mindig az a cél, hogy a jelenlévők filmekkel
kapcsolatos, tudat alatti tudása is gyarapodjon,
A májusi filmvetítést követően a forgatókönyv, majd a képalkotás kerül a fókuszba
azzal a szándékkal, hogy egy közös bábolnai
film születhessen köreikben. A tizenkét alkalmas sorozat elején járnak még, érdekfeszítő és
izgalmas folytatást ígérnek.

ÚJ KÖNYVEINK
Gyermekkönyvek
Agócs Írisz: Mia
nem álmos
Cressida Cowell: Így
neveld a sárkányodat
Nicholas Oldland: A
jámbor jávorszarvas
Ifjúsági könyvek
Christopher Paolini: Eragon
Irene Adler: A fekete dáma
Felnőtt könyvek
Deborah Harkness: A boszorkányok
elveszett könyve
Elizabeth Richards: A Fekete Város
krónikák (trilógia)

Homonnay Gergely: Erzsi bölcsességei – A
boldog élet titka
Janne Teller: Semmi
Lakatos Levente: Simlis
Michelle Frances: A barátnő
Paula Hawkins: A víz mélyén
Victoria Aveyard: Vörös királynő
Szakkönyvek
David J. Lieberman: Változtass meg bárkit
Izmindi Katain: Nagy óvodáskönyvem
– Mesék az óvodai beilleszkedés
megkönnyítésére
Jakupcsek Gabriella: Megúszhatatlan
– Ahogy a gyermekeimnek elmesélem
Angol nyelvűek
Gaston Leroux: The
Phantom of the Opera
John Escott: Goodby,
Mr. Hollywood
Rowena Akinyemi:
Love or Money
Sir Arthur Conan Doyle:
Sherlock Holmes
and Duke’s Son
Új DVD-ink
A Hobbit – Váratlan utazás
A Végzet Ereklyéi
– Csontváros
Bohém rapszódia
Jégvarázs
Napszállta
www.btv.hu
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Madarak és fák napja – „Fa nélkül egy fillért sem ér a táj. S üres a fa, ha nincs rajta madár.”
Május 10-én, a Madarak és fák napi programhoz kapcsolódóan
városunk ovisai és szüleik útra keltek, hogy egy közös kerékpártúrával emlékezzenek meg a természet- és környezetvédelem
fontosságáról. A már régi hagyománynak számító biciklis kirándulás kifejezetten a családokat szólítja meg, kicsik és nagyok együtt,
közösen élvezhetik a szabad levegőn való időtöltést.

készültek a jeles napra, mely az intézmény nevelési programjában
is rendszeresen helyet kap. Az apróságok nem csupán ezen a
napon, hanem egész évben nagy figyelmet fordítanak „énekes”
és „hallgatag” társaikra, a körülöttük élő állatokra és növényekre.
A program a tornateremben folytatódott, ahol az ovisokat szórakoztató bábjátékkal várták. A Kalap Jakab Bábszínház interaktív zenés műsora élvezetesen taglalta a környezetvédelem, a
madarak és fák védelmének fontosságát, az önfeledt szórakozás
mellett a gyermekek és szüleik egyaránt hasznos ismeretekkel és
tanácsokkal gazdagodtak.

Az elmúlt évektől eltérően a borongós időjárás miatt az Arborétum
helyett az óvoda környékén tekertek egyet, ám ez a nap sikerességét cseppet sem befolyásolta: az ovi területén lévő fák szépsége,
a madarak csicsergése elegendő izgalmas élményt nyújtott az
apróságoknak. Lipótné Horák Valéria óvodavezető lapunknak
elmondta, hogy az ovisok egész héten mesékkel, mondókákkal

Megelevenedik a múlt
A borús időjárás ellenére már a nyári szezont idézve nyitotta
meg kapuit május 15-én a Százszorszép Óvoda emeleti
galériájának legújabb kiállítása, mely a régi idők használati
tárgyait bemutatva a múltba kalauzolta el a kicsiket.
Baráth Gáborné Kati néni kérdésünkre elárulta, hogy a régmúlt
esztendők mindennapos használati tárgyai már nem először szerepelnek igazi látványosságként, hiszen anno 2006-ban épp egy
ilyen jellegű kiállítással nyitották meg az emeleti galériát. A most
bemutatott eszközök nagy része a nyári munkákhoz kapcsolódik,
így többek között előkerült például az aratás idején használatos
rosta, szita, vászonzsák és terménydaráló is. A mezőgazdasági
munkák eszközei a sok népmesének köszönhetően nem voltak
ismeretlenek a kicsik számára, ügyesen kitalálták, hogy melyik
tárgy mire való, hogyan dolgoztak vele az elmúlt évszázadban.
Kati néni érdekes története a szántóföldek világából a régi idők
háztartásába vezette az aprótalpúakat, ahol a mindennapi életvitel
elengedhetetlen kellékeit csodálhatták meg a tárlatban. A régi vázák,

díszek, bögrék akár ma is felbukkanhatnak a dédmama/nagymama
házában, ám a petróleumlámpa, a régi mozsár vagy éppen az antik
vasaló igazi kuriózumnak számítottak a gyermekek számára.
A nosztalgikus tárlat bárki számára megtekinthető az óvoda
emeleti galériájában – előzetes bejelentkezés alapján.

Utazó planetárium
A csillagok és bolygók birodalmává
változott a Szabadidőközpont egy
rövid időre, amikor az Utazó Planetárium „beköltözött” az épületbe.

naprendszer, csillagok, bolygók, csillagké- csalja az utazó univerzumot. Programjukat
pek, csillagászat.
a Föld napja ihlette.
A házhoz érkező Utazó Planetárium tudományos vetítései mindig a látogatói koroszA felfújt sátor alatt berendezett csillag- tályhoz és igényekhez igazodnak. Így volt ez
mustra fontos látogatói voltak az óvodások, a bábolnai állomáson is, ahol az égitesteket,
akik örömmel és gyermeki kíváncsisággal csillagképeket és égi jelenségeket mesés
vizsgálták az égbolt – ezúttal művi - vál- környezetben mutatták be.
A helyi Százszorszép Óvoda egy jó lehetozatát. A félórás kaland a kicsik számára
mesével közelítette meg a tudomány tőség, egy EFOP-os pályázat révén ragadvilágát. Olyan fogalmakról hallhattak, mint hatta meg az alkalmat, hogy Bábolnára
10
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Útban az iskola felé...
A Százszorszép Óvodában is lezárul a nevelési év júniusban.
Ez a hónap a búcsú ideje, hiszen már az évzáró és ballagási ünnepségeket bonyolították az intézményben. Az idei nevelési év végén
Lipótné Horák Valéria intézményvezető összesítéséből kiderült:
128 kisgyermek jár az óvodai, 12 apróság a bölcsődei részbe. Szeptemberben 37 gyermek kezdi meg az általános iskolai esztendőket,
helyükre 33 beiratkozót regisztráltak. A bölcsődében szeptemberben 11 kisgyermeket tudnak felvenni a 17 beiratkozóból. Jelen
számok szerint hatan kerültek várólistára, de ez a szám még változik. Az intézmény igyekszik megoldani minden szülő kérését, de
vannak bizonyos szabályok, amelyeket az intézményrendszernek
is be kell tartania, így elsősorban ehhez kell igazodniuk.

szükségessé a napközbeni elhelyezést. A bábolnai bölcsődei
intézménybe másfél éves kortól veszik fel a kis nebulókat, ezt
szervezeti szabályzatuk írja elő.
Az évzáró alkalmával a legnagyobb óvodások – útban az iskola
felé – három csoportból búcsúztak. Két vegyes csoportból és
egy tiszta nagycsoportból kezdik meg az iskolát a nagy ovisok,
helyükre már nagy izgalommal várják az újakat.

Azokat a kisgyermeket vehetik fel a bölcsődébe, akiknek szülei
bábolnai lakhellyel és munkahellyel rendelkeznek, hiszen ez teszi

Az elmúlt évekhez képest emelkedő tendenciát mutat a beiratkozók száma, talán a gyermekvállalási kedv is növekszik, ami az
óvodai intézmény számára is igen nagy öröm.

Kirándulás és pihenés Zalakaroson

Vendégségben móri barátainknál

Május 5-8-ig az „Életet az Éveknek” Országos Szövetség tagjaiként kedvezményes áron három felejthetetlen napot töltött el a
bábolnai Idősek Klubja 35 fős csapata a zalakarosi Hotel Napfény
szállodában. Bár az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket,
a termálvizes medence, az élménymedence, a jacuzzi valamint a
különböző szaunák melege pótolta a napfény hiányát.
Hazafelé ellátogattunk Tapolcára, ahol az új látogatóközpontban megismerhettük azt a kiállítást, mely bemutatja a kartsztvidék csodálatos világát. Szakszerű vezetéssel elkalauzoltak
bennünket a barlangok rejtelmes zugaiba, majd a bátrabbak
a csónakázást is kipróbálták a tavasbarlangban. Ezután sétát
tettünk a város központjában lévő Malom-tó partján, majd élményekkel telve az esti órákban érkeztünk vissza Bábolnára.

A bábolnai Idősek Klubja évek óta jó barátságot ápol a móri Ezerjó
Nyugdíjas Egyesülettel. Meghívásuknak eleget téve május 21-én
kedden népes csapatunk egy igazán jó, élményekkel teli napot
töltött el a Vértes Táborban. A csodaszép erdei környezetben
énekszóval köszöntöttek minket vendéglátóink, akik rendkívül
tartalmas programot szerveztek számunkra. Rövid túra keretében megtekinthettük a tábor környékét, vidám énekes műsorral
kedveskedtek a férfiaknak, mert ők Móron hagyományosan Ivó
napjához kapcsolódóan megtartják az apák napját is. Ezután
következett az ebéd, a helyben készült bográcsgulyás, valamint a
finomabbnál finomabb házi sütemények és persze a móri Ezerjó
is az asztalokra került.
Délután izgalmas, játékos vetélkedőn mérhették össze tudásukat a férfiak, melynek eredményeképpen a bábolnai csapat tagjai
közül Buza Géza kapta meg egy évre a pünkösdi király címet.
Késő délután élményekkel telve érkeztünk haza, Bábolnára.
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Szakvizsgáztak a lovasiskolások
A lovasballagás élménydús eseménye után egy kevésbé kellemes
időszak érkezett a vizsgákkal a végzős lovasiskolások számára.

szinte minden lovasképző intézményben egyforma, de a gyakorlat
megengedi a helyi sajátosságok figyelembevételét.

Az elsajátított tudásanyag elméleti és gyakorlati számadására is
sor került életükben. Három osztályban 32-en tettek teljes értékű
vizsgát, akadtak részvizsgázók, illetve két diák a Szakma Kiváló
Tanulója országos versenyben bizonyított tudása, és elismerésre
okot adó helyezése miatt mentesült a vizsgák alól. Ők jeles érdemjeggyel kapták kézbe szakképesítésüket igazoló bizonyítványukat.

Körmendi Csaba igazgató elégedetten beszélt a vizsgázók
eredményéről, de véleménye szerint a vizsgabizottsági tagok is
rendkívül támogató hozzáállással segítették, hogy a rejtett tudás
is felszínre kerülhessen.

Az elmélet volt a nehezebb, így ezzel kezdtek. Két bizottságban
folyt a vizsgáztatás: lovaglás és fogathajtás, valamint gondozás és
tenyésztés modulokban. Két napot szántak a gyakorlati vizsgáknak
is. Mindkét modult érintően a gyakorlati teendőket is bemutatták
a tanulók, akik összességében jó eredménnyel zártak. A négytagú
vizsgabizottságba három tagot a Magyar Agrárkamara delegált,
egyet pedig az oktatási intézmény. Érdekesség, hogy az elnök dr.
Szajkó István volt, akivel közvetve találkozhattak a diákok, hiszen
egy olyan tankönyvet is írt, amelyet a lovasiskolások tanulmányaik
során használtak. A lovas vizsga egységes országszerte. Az elmélet

Ballag már a vén diák...
A középiskolai esztendők végén a hagyományokhoz
hűen szép ballagási ceremóniával búcsúztak a végzős
lovasiskolások május 10-én iskolájuktól, osztálytársaiktól, tanáraiktól, a középiskolás évektől.
A program patkószegeléssel kezdődött, mely a jövőnek is
üzenettel bíró, újító kezdeményezés az oktatási intézményben.
Minden osztály hagyott magából nyomot egy gravírozott patkó
formájában az iskola előtt található emlékfán, majd a lovaspályán a lovasharsonások hangszeres köszöntésével vette kezdetét
a valódi ballagási ceremónia.

Az alkalomra díszben pompázó lovas pályán szülők, családtagok
és barátok figyelhették a ballagók látványos, tartalmas és egyben
meghitt pillanatokat tartogató ünnepségét. A lovasiskolások
ballagására mindig komoly lovasműsor születik, a programban
a diákok szakmai képzettségüknek megfelelően adnak számot
tudásukról úgy, hogy a közönség soraiban helyet foglaló hozzátartozók számára is látványos és szórakoztató legyen.
A nyitánykor a búcsúzás gondolatai kerültek előtérbe: gondolatait közvetítette Körmendi Csaba igazgató. „Az iskolát itt
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hagyjátok, de az emlékeket magatokkal viszitek, fogalmazott
az intézmény igazgatója, aki nyugodt szívvel engedte útjára a
pettkós végzősöket. Dr. Horváth Klára polgármester is szólt a
diákokhoz, megköszönve az elismerésre méltó pedagógusok
munkáját, valamint Tamási Áron szavait idézve bocsátotta útjukra
a ballagókat, lelkiekben gazdag jótanácsokkal felvértezve őket.
Sosem feledjük a Pettkót – fogalmazott folytatásban egy búcsúzó
diák, közvetítve társainak gondolatait. Az ünnepségen jutalmazták a kiváló teljesítményt nyújtó, példás diákokat. A szakma kiváló
tanulója országos verseny díjazottjait külön kiemelték. Ezt követte
az impozáns lovasprogram. A diákság, az itt tanult lovászok a
városban is felvonultak, szép lovas menettel búcsúzva a településtől. Ez is egy régi hagyomány, amit az intézmény megőrzött.

A ballagás a Ménesudvarban is folytatódott, a hagyományokat
követve. Itt szerephez jutott Körmendi Csaba igazgatón túl a Ménesbirtok vezetője, Haál Gábor is, aki szalagot tűzött a ballagók lovára. A
ballagás szép emléke nem veszik homályba, maradandó és kedves
minden végzős számára, akik a búcsúval új életfejezetet kezdtek.
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Kiváló szakemberek lettek
A Szakma Kiváló Tanulója versenyben minden esztendőben
indít diákot a Pettkó Szandtner Tibor Lovasszakképző Iskola.
Most is rendkívül szépen szerepeltek diákjaik. Az országos
szakmai megmérettetésben egy hetedik és egy első hely is
született. Gui Nikol hetedik helye is nagy büszkeség, Matesán
Veronika 87 százalékos teljesítményével elért első helyezése
pedig kimagasló eredmény. A tanulók az iskolai kereteken túl
is rendkívül sok időt fordítottak a felkészülésre. Elméletben és
gyakorlatban egyaránt állták a sarat. A díjlovagló és a díjhajtó
program adott volt, de az idegen lovakon való teljesítésük nyilvánvalóan hozott mégis váratlan helyzeteket. Ezeket az akadályokat is jól vették a lovasiskolás lányok.

való szereplés a szép eredményeken túl külön örömöket is rejt
magában, hiszen így a lányok mindketten iskolai vizsga nélkül szereztek szakképesítést. Eredményükhöz, sikerükhöz gratulálunk!

Az országos versenyben 16 diák szerepelt, ebből 14 diák teljesítette a vizsga elvárásait. A mezőny nagyon szoros volt, csak néhány
százalékon múltak a helyezések. Az országos megmérettetésben

És kérem: betartotta…
Tavaly december első harmadában a Mérföldkő évzáró
rendezvényén Liszkai László sporttársunk a 2019 évi
program átbeszélésén – többletként – felajánlott egy
szakmai látogatást a méhészetében azzal, hogy akácvirágzás körül szívesen látja a sporttársakat, érdeklődőket!
(hittük is – meg nem is..) Ígéretét dicséretesen megtartva
május 18-án ezért szerveződött egy bicikli túra, ahol
is harmincad magammal a Kardirex parkolóból 9 órai
indulással – Sáhó András vezette polgárőr Suzukival
felvezetve – (és a várva várt jó időnek is örvendezve)
megkezdtük tekerésünket Ölbő irányába!

Ölbő magasságában befordultunk egy homokos erdei útra (itt
a bringázás egy kicsit nehézkes volt! ) ahol a virágba borult, illatozó akácerdő közepén egy sörpadokkal, innivalókkal, mézes
üvegekkel gazdagon ellátott „oázis” várta az éppen kifulladás
szélére került csapatot. Felfrissülés után Liszi (engedtessék
meg, hogy az elfogadott, mindenki által használt megszólítását
alkalmazzam) röviden ismertette úgy a vállalkozása történetét,
mint a méhek főbb tulajdonságait, illetve a biztonságos „ szúrás
mentes” /balesetvédelmi / óvintézkedések mibenlétét. Hatos

csoportokat kialakítva (és nagy nevetések mellett!) beöltöztünk
echte méhésznek: a védőhálós sisakok, könyékig érő védőkesztyűk, az elvárt zárt ruházat birtokában a némileg távolabb lévő
kaptársorra bandukoltunk. Itt ámulva hallgattuk Laci barátunk
rövid, érdekes, a méhek állandósult duruzsolásától fűszerezett
ismertetését, figyeltük gyakorlati bemutatóját. Míg az összesen
öt csoport rotációban részt vett a gyakorlati bemutatón, addig
a padoknál várakozó „pihenős” csapat beszélgetéssel, nevetéssel, méz kóstolgatással/minősítéssel foglalta el magát. Újólag
áttárgyaltuk a látottakat/hallottakat, igazat adva az Einsteinnek
tulajdonított megállapításnak: a méhek esetleges kipusztulását
az emberiség egésze is csak pár évvel élné túl! Ebbe belegondolva valamennyiünkben csak nőtt e hasznos, dolgos, szorgalmas
kis rovarok iránti megbecsülésünk!
És itt volt a nagy meglepetés: Liszkai László és neje, Hilda az
egész csapatot vendégül látta egy nagyon finom – a Pisztráng
Falatozóban készített és ide, a helyszínre kiszállított – füstölt
csülkös bablevesre! Mit mondjak: nagyon kifáradtunk/kiéheztünk
a szorgalmas kis állatkák szakadatlan, nyüzsgő munkájának már
a figyelésében is! Nagyon-nagyon jól esett ezért (is) a gesztus! Az
ebéd elfogyasztása után még ejtőztünk egy keveset, majd ki-ki
a maga tempójában, a kiválasztott útitárs kíséretével visszakerekezett Bábolnára.
Elmondhatjuk, hogy egy nagyon kellemes (ugyanakkor tanulságos!) közösségi megmozduláson vehettünk részt , ahol úgy
szellemileg, mint érzékszervileg/testileg is jól voltunk tartva.
Köszönjük a Liszkai családnak!
Utóirat:
A BTV munkatársai is jelen voltak az eseményen, javaslom a
leadandó adás megtekintését. (itt hívom föl a nézők figyelmét,
hogy az úton én nem azért voltam a leghátsó, mert nem bírtam
az iramot/lusta voltam – hanem azért, mert „hivatalom” volt:
megbízott utóvéd voltam! Értve? )
Katona László
www.btv.hu
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Ha május, akkor majális...
Májussal együtt jár a majális, a tavaszi mulatság városunkba is visszatér évtizedek óta.
A hagyományos ünnepet idén is Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok
gondnoka, helyi sportesemények lelkes szervezője rendezte
sportos szellemben. A focipálya szolgált helyszínéül most is a
nagyszabású, családi programnak. Délelőtt zenés bemelegítő
tornával indult a nap, Czefernek Dorka irányításával mozgatták
át magukat a résztvevők. Ezt követően a focipályán labdarúgó
mérkőzések kezdődtek a 7 és 9 éves focisták bevonásával.

Hősök napja

A Bábolnai Római Katolikus Egyházközség
és a Történelmi Vitézi Rend szervezésében
Május 26-án vasárnap, a Hősök napján ünnepi szentmise
keretében emlékeztek a magyar történelem hősi halottaira a bábolnai katolikus templomban.
A misét követően a hívek Dr. Szalai Gábor plébános vezetésével
a Hősök kapujához vonultak, hogy leróják tiszteletüket az ott
található emlékművek előtt, melyek a háborúkban hősi halált halt
bábolnai katonák és civilek emlékét őrzik. Vitéz Bukta József rövid
beszédében azokat az időket említette, amikor ezekről a hősökről
nemcsak, hogy megemlékezni, de beszélni sem volt szabad.

Az ünnepi alkalom zárásaként a résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el a hősök emlékműveinél.
14
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A nap során számos ügyességi feladat is várt a résztvevőkre,
vidám pillanatokat tartogatott, ezek közül például a lufifújó
verseny, mely mindig egy visszatérő elem. A májusi alkalommal az
édesanyákat sem feledték el, az anyák napja okán őket is köszöntötték kis meglepetéssel. A meghitt pillanatok után már a Tiamo
Moderntánc Csoport készülődött, akik a lendületről gondoskodtak, felpezsdítve a jelenlévők hangulatát. Volt tűzoltó bemutató
ifjú tűzoltókkal, valamint sportlövészet Miskolczi Julianna sportlövő olimpikonnal. Kicsiknek ugrálóvár, nagyobbaknak focibiliárd,
homokképkészítés és vattacukor. A szervező a vendéglátásról
is gondoskodott, így mindenkinek jutott a finom egytálételből.

BÁBOLNAI FÓRUM
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Templomunk védőszentjének ünnepén
A búcsú alapvetően katolikus egyházi ünnep. Ezen a
napon a település templomának védőszentjére emlékeztünk. A helyi hívők május 19-én a szentmisét követően dr.
Szalai Gábor katolikus plébános szolgálatával mondtak
imát a Szent szobra előtt.
−− Mindig nagyon fontos volt a keresztény emberek számára, hogy
legyen egy pártfogójuk, akit magukénak érezhetnek. A katolikus
egyházban ez egy szép és régi kötődés, hogy valamely védőszenthez fordulnak, amikor búcsújukat ünneplik, és ennek a szentnek
a tiszteletére emelik a templomukat. Így az élő és a megholt
szeretteiket is az Ő irgalmába, közbenjárásába tudják ajánlani.
Különösen szép, hogy itt Bábolnán Nepomuki Szent Jánost ünnepelhetjük, mondta el dr. Szalai Gábor atya az ünnepnap kapcsán.
Nepomuki Szent János a gyónási titok őrzője, a gyóntató papok
védőszentje. Általánosságban tavak és folyók mentén láthatóak a
tiszteletére állított szobrok, miután az 1340-es években született
csehországi papot a király megkínoztatta és a Károly hídról a
Moldva folyóba dobatta. A vértanút csak évszázadokkal később
avatták szentté.
A Nepomuki Szent Jánosról elnevezett bábolnai katolikus
templomban dr. Szalai Gábor katolikus plébános atya szolgálatával búcsúi szentmisét tartottak, felemlegetve a szent példaértékű életét. Üzenetképp azt közvetítette, hogy ne beszéljünk
feleslegeset, káromlást, rágalmazást, hazugságot, hanem tudjunk

néha csendet tartani. Az intés nemcsak a papokra érvényesíthető
a gyónási titok kapcsán, hanem minden egyes emberre, aki ehhez
az értékrendhez kötődik. Az ünnepnap is ezt szolgálja.

A szentmisét követően a hívők imádságba foglalták az irgalmas
Nepomuki Szent János nevét, majd fejet hajtottak a szentnek
állíttatott szobornál.
A világi szokások szerint búcsú idején a körhintáé, a mulatságé,
a családi programoké a főszerep. Városunk központjában a világi
szokásrend szerint is megünnepelték a búcsút, annak minden
kedvelt velejárójával. A vallási ünnephez ugyanis szorosan hozzátartozik a vendégvárás, a derűs családi együttlét is.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. június hó
10-én hétfőn
Pünkösdhétfő

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
ünnepi szentmise

16-án vasárnap
Szentháromság vasárnapja

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
szentmise

23-án vasárnap
Úrnapja, körmenet

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
ünnepi szentmise

30-án vasárnap
Évközi 13. vasárnap

8:30 órakor
9:00 órakor

rózsafüzér ima
ünnepi szentmise

A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné

(06 20 410 0511)
(06 20 512 3560)

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI
PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.
Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész (30/336-3734)
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

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
24 órás, folyamatos képújság adás fut a BTV sávján.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ
INTERNETEN: WWW.BTV.HU
A képújságban közölt hirdetéseket saját honlapunkon
is megjelenítjük külön díj nélkül – www.btv.hu,
illetve facebook oldalunkon is megjelenítjük. Adásaink
tartalmát youtube csatornánkon is megnézheti.

www.btv.hu
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Drága telefonhívás

Népszerű a lakosság körében az ingyenes „Jogpontok”-szolgáltatás

A munka világában is
fontos a jogbiztonság!

Harmincezer megválaszolt kérdés, több mint 17 ezer ügyfél
és 54 szakmai rendezvény a mérlege az elmúlt 34 hónap alatt
a Közép-dunántúli Jogpontoknak. Az európai uniós támogatással működő projekt célja, hogy a munkaerőpiaci szereplők
jogszerű, jogkövető magatartását erősítse. Folyamatosan nő a
foglakoztatás melynek módja igen sokféle lehet. Fontos tehát,
hogy ismerjük azok szabályait, hogy jogbiztonságban érezhessük
magunkat a munka világában.
A jogsegélyszolgálat ingyenesen vehető igénybe, személyesen
a régió 22 településén, ahol felkészült ügyvédek adnak felvilágosítást a munkajoggal, adójoggal, társadalombiztosítással és
cégjoggal összefüggő kérdésekben. Nemcsak személyre szabott
tanácsadással, de szükség esetén iratmintákkal, a jogterülettel
összefüggő kiadványokkal is segítik a hozzájuk fordulókat.
Legyen akár munkavállaló, munkáltató, álláskereső, vállalkozni
készülő, nyugdíj előtt álló, esetleg munkába visszatérő kismama,
a jogi szolgáltatás munkatársai készséggel válaszolnak a feltett
kérdésekre. Egyre többen élnek az on-line, emailes és telefonos
tanácsadás lehetőségével is, hiszen kényelmesen, bárhonnan
elérhető a felvilágosítás.
A jogpontprojekt új területe az alternatív vitarendezési szolgáltatás. Ez a kollektív természetű munkaügyi-, munkahelyi érdekkonfliktusok békés, független, szakértő segítségével történő feloldásának újszerű, ingyenes mechanizmusa, hogy a munkaügyi
kapcsolatok intézményes szereplői is ingyenesen kaphassanak
hiteles tanácsot a vitás kérdések békés megoldásához.
A felmérések szerint jelentős azok aránya, akik a kapott tájékoztatás alapján ügyüket – legyen az munkaviszony létesítés,
szerződéskötés, egyéb munkajogi kérdés – maguk oldják meg.
A személyes jogsegélyszolgáltatáson megjelenők csupán 5%-a
nyilatkozott úgy, hogy peres úton kívánja érvényesíteni érdekeit.
A megjelentek 30%-a a kapott tájékoztatást tudomásul veszi,
de konkrét lépéseket nem tesz. A kérdezők több mint 60 %-a
valamely gazdasági társaság munkavállalója volt. Kimagaslóan
munkajogi kérdésekre vártak választ, azon belül is a munkaviszony létesítése és megszüntetése, illetve a munkavállaló jogai
és kötelezettségei témakörében.
A projekt jelenlegi szakasza, mely 2016. július 1-től működik,
várhatóan szeptember 30-ig tart. A kimagasló érdeklődés, – országosan a személyes ügyfélszolgálatot felkeresők száma meghaladta a százezret, – mindenképpen indokolja a projekt folytatását.
A tájékoztatót készítette: W. Csoma Éva
Közép-Dunántúli Jogpontok szakmai munkatárs
+36/30/49 50 255
Magyar Iparszövetség (OKISZ)

Egy nő tett feljelentést a Tatabányai Rendőrkapitányságon 2019.
május 23-án. Elmondta, hogy aznap egy ismeretlen személy egy
mobilszolgáltató nevében felhívta őt és adategyeztetés céljából a
bankkártyája adatait kérte tőle. A sértett meg is adta a kért adatokat, miután pedig rájött, hogy csalás áldozata lett, letiltatta a kártyáját. Ekkor azonban már több tízezer forint hiányzott a számlájáról.
A hasonló, bankkártyával összefüggő csalások megelőzése érdekében a rendőrség kéri, hogy fogadják meg az
alábbi tanácsokat!
•

Soha ne adja meg bankkártya adatait telefonon!

•

A mobilszolgáltatók, bankok sosem kérnek telefonon bankkártya adatokat. Amennyiben erre hivatkozva telefonálnak,
bontsa a hívást!

•

Bankkártyáját soha ne hagyja őrizetlenül!

•

Elvesztése esetén azonnal tiltassa le!

•

A PIN kód kizárólag Önre tartozik, azt ne adja át másnak,
és ne helyezze el a kártyája mellett!

•

Az ATM kezelésénél ne fogadja el ismeretlen személy segítségét, ha bizonytalan kérje meg családtagját, ismerősét!

•

Bankkártyáját ne adja oda senkinek, a család tagjainak
igényeljen társkártyát!

•

Állítson be vásárlási limitet!

•

Ha a vásárlás helyszínén nincs mobil leolvasó, személyesen
vigye a kártyát a leolvasókészülékhez.

•

Nyilvános hozzáférésű hálózaton intézett vásárlásait
követően mindig lépjen ki az alkalmazásból!

•

Internetes vásárlás alkalmával a kereskedők soha nem
kérhetnek PIN kódot.

•

Ha baj van, mielőbb tiltassa le a bankkártyáját a bank ügyfélszolgálati telefonszámán!

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

BÁBOLNAI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája: csütörtök 8:30-12:30

Bábolna, Zrínyi u. 15. • Tel.: 34/368-467

Jegyző ügyfélfogadási rendje: hétfőn és csütörtökön
ügyfélfogadási időben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.

Kliensfogadás:
hétfő: 8-15 óráig csütörtök: 13-15 óráig
kedd: 13-15 óráig péntek: 8-12 óráig
(ebédidő: 12:30-13 óráig)
szerda: 8-15 óráig
16

www.btv.hu

Aljegyző ügyfélfogadási rendje: hétfőn és csütörtökön
ügyfélfogadási időben, amennyiben a hivatalban tartózkodik.
Házipénztári kifizetések megegyeznek az ügyfélfogadási renddel.
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Labdarúgás – a tavasz sokkal jobb eredményeket hozott
A felnőtt csapat jól
hajrázott, de csupán
a 9. helyre volt elég

nyergesiek hiába próbálkoztak, Fortuna
ezúttal elpártolt tőlük, a mieink pedig
értékes 3 pontot raboltak. Nyergesújfalu
SE – Bábolna SE 1:2.

A második helyezett Oroszlány otthonában vendégeskedtek megyei első osztályú
labdarúgóink május 5-én. Meglepetésre a
mieink szerezték meg a vezetést 18 perc
elteltével, majd a hazaiak egyenlítettek
egy büntetőnek köszönhetően. Egy kiállítás miatt focistáink 10 emberrel küzdötték végig a találkozót, de kitűnő játékkal,
támadó felfogásban és sok helyzettel. Mégis
az Oroszlány kerekedett felül góllövésben,
hiába voltak legényeink egyenrangú
ellenfelek, a szerencse nem állt melléjük.
OBSK Oroszlány – Bábolna SE 5:2.
Ismét élvonalbeli csapat, a tabella
harmadik helyét elfoglaló Zsámbék volt
labdarúgóink ellenfele a bajnokság 23. fordulójában Bábolnán. Együttesünk ezúttal
jónéhány alapemberét volt kénytelen
nélkülözni. Valkó Gergő és Csillag Máté
piros és sárga lapok miatt hiányzott, Valkó
Miklós pedig betegség miatt volt távol. A
vendégek is hasonló cipőben jártak, de
esetükben a kispad elég hosszúnak bizonyult, tartalékokban sem voltak híján. A
bábolnai focisták a kedvezőtlen előjelek
ellenére is megpróbálták itthon tartani
a három pontot, de a fiatal, erőteljes
zsámbéki gárda ellen nem sok lehetőség
adódott. A Zsámbék a 27. percben egy
távoli, ártalmatlannak tűnő szabadrúgást
követő bizonytalanságot kihasználva
szerezte meg a vezetést, mellyel beérték
a második félidő derekáig. Ekkor védőink
gyűrűjében, mint kés a vajban tört a
16-oson belülre a vendégek támadója,
aki először kapufára lőtte a labdát,
majd a kipattanót sikerült értékesítenie.
Labdarúgóink lelkesedésében nem volt
hiány, az alapembereket helyettesítő
fiatalok is minden tőlük telhetőt megtettek,
de a Zsámbék magabiztos játéka ellen
nem tudtak hatékonyan fellépni. Bábolna
SE – Zsámbéki SK 0:2.
Felnőtt férfi labdarúgóink a bajnoki
szezon hajrájában az 5. helyezett Nyergesújfalu otthonában vendégszerepeltek.
Focistáink már az első félidő elején megszerezték a vezetést Valkó Miklós találatának
köszönhetően, majd a hazaiak kiegyenlítettek. A második játékrész derekán
ismét Valkó Miklós volt eredményes. A

A szezon utolsó előtti fordulójában
rivális csapat, az egy ponttal és egy hellyel
mögöttünk elhelyezkedő Vértessomló
látogatott Bábolnára. A mérkőzés tétje
egy esetleges vendéggyőzelem, vagy
döntetlen esetén a rangsorban történő
helycsere volt. Ez adott esetben visszafordíthatatlan lehetett volna, hiszen legényeink a következő, utolsó fordulóban a
már bajnok Tatabányához látogatnak,
akik ellen szinte lehetetlen a győzelem. A
Vértessomló tehát megpróbálta elvinni
legalább az egy pontot, de legényeink ezt
másként gondolták. Egyértelműen jobban
fociztak, a mérkőzést végig kézben tartották. Valkó Miklós a 27. percben vette be
először a vendégek kapuját, majd 10 perc
múlva Horváth Dominik volt eredményes.
Az első félidő végén a Vértessomló még
szépíteni tudott, de a második játékrészben már fáradtabban fociztak, de keményen védekeztek. Valkó Miklós végül a 72.
percben találta meg a védelmi rést, mellyel
beállította a végeredményt. Bábolna SE –
Vértessomlói KSK 3:1.

Az U19-es gárda
a rájátszásban
bizonyított – alsóházi
2., összesítésben 8. hely

Lapzártánk után, június 1-jén bonyolították le a megyei bajnokság utolsó fordulóját. Focistáink a már bajnok Tatabánya
otthonába látogattak, és ahogy azt várni
lehetett, nem jártak sikerrel. A találkozónak egyik fél részéről sem volt már tétje, a
hazaiak természetesen nem engedhették

Miután U19-es labdarúgóink a 12 csapatos bajnokság alapszakaszát a 9. helyen
fejezték be, az alsóházban folytathatták
küzdelmeiket a legjobb helyezések egyikének eléréséhez. Az alsóház legjobbja tehát
az összesített tabella 7. helyét kaphatja,
ifistáink ezt célozták meg.

meg maguknak, hogy félvállról vegyék
utolsó megyei első osztályú mérkőzésüket.
Tatabányai SC – Bábolna SE 4:0.
A Bábolna SE felnőtt labdarúgócsapata
a 9. helyen zárta a bajnokságot. Józsa Péter
vezetőedző a gyenge őszi szereplésnek
tudja be az alsóházi helyezést. Mint mondta,
az első etapban sok olyan pontot elfecséreltek, melyek némi odafigyeléssel, jobb hozzáállással hozhatók lettek volna. Különösen
fájóak voltak a hazai vereségek olyan mérkőzéseken, amikor mentálisan omlott össze
a csapat. A téli felkészülés egységesebbé
kovácsolta a társaságot, és a tavasz már
lényegesen eredményesebbre sikerült. Hét
győzelem, két döntetlen és négy vereség a
csapat mérlege, ami – ha csupán a tavaszi
eredményeket nézzük -, az ötödik helyre
rangsorolja együttesünket. A házi gólkirályi
címet Valkó Miklósnak adhatnánk oda 14
gólos teljesítményével, mögötte Kalamár
Lajos 7, és Horváth László 5 gólt ért el.
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Az első fordulót könnyedén vették,
május 1-jén hazai pályán 9:2-re verték a
Kecskéd gárdáját. Pedig a felnőtt csapatból
csupán Marcinkó Bálint játszott vissza, ő
négy góllal vette ki részét a győzelemből.
Rajta kívül Takács Kornél kettőt, Szalai
Dominik, Czirják Ádám és Németh Mátyás
pedig egy-egy gólt lőtt.

BÁBOLNAI FÓRUM

A negyedik fordulóban a rivális Nagyigmánd együttese következett. Ez volt a bajnokság utolsó hazai mérkőzése, ráadásul
az alsóház első helyének sorsa is nagyrészt
eldőlhetett ezen a találkozón. A vendégek
nagyon erős összeállításban érkeztek, a
mieinknél csupán egy játékos ült a cserepadon. Erőteljes játékuknak köszönhetően
Aztán Vértesszőlősön vendégszerepel- a második félidő elején már három gólos
tek. A sereghajtók ellen nem volt nehéz előnyre tett szert a Nagyigmánd, focistádolga legényeinknek, Valkó Miklós 3, ink már csak futottak az eredmény után.
illetve Czirják Ádám és Kovács Gábor Márk Sikerült ugyan egy gólra megközelíteni az
egy-egy találatával egy hazai gól ellené- ellenfelet, de a vendégek mindig rá tudtak
kontrázni, így a rangadó 4:3-as igmándi
ben 5:1 arányban diadalmaskodtak.
győzelemmel
zárult.
Ácson sem volt nehéz dolga a bábolnai
A bajnokság utolsó mérkőzését Sárilegénységnek, persze itt is jól jött a Valkó
ikrek és Marcinkó Bálint segítsége. Valkó sápon játszották ifistáink. A találkozónak
Miklós 3, Antal Krisztián 2, illetve Marcinkó csupán presztízsértéke volt, hiszen ifistáink
Bálint 1 találattal járult hozzá a meglepően az eredménytől függetlenül nem lehettek
nagyarányú 6:1-es bábolnai győzelemhez. már az alsóház első helyezettjei. Remek

győzelmükkel, azonos pontszámmal, de
rosszabb gólkülönbséggel szorultak
a Nagyigmánd mögé. Sárisápi BSE –
Bábolna SE 1:2.
Az U19-es gárda végül az alsóház második
helyét szerezte meg, ami az összesített
nyolcadik helyet jelenti. A felnőtt csapathoz
hasonlóan náluk is a tavasz hozta a jobb
eredményeket 9 győzelemmel és 5 vereséggel. Ezek alapján sokkal magasabbra
is kerülhetett volna a gárda, de Csongrádi
Péter edző reálisabbnak érzi a jelenlegi
pozíciót. Mint mondta, kevés a focista
ebben a korosztályban, ráadásul a mostani
rendszernek megfelelően három-négy
játékos is duplán teljesít. Szombatonként
az U19-es csapatban játszanak, vasárnaponként pedig a felnőtt meccseken fociznak. Ez
hosszú távon nagyon fárasztó, még akkor is,
ha fiatal, erős szervezetről van szó.

Teke – a Magyar Kupa női döntőjét rendezhette Bábolna

Ovis focistákat búcsúztattak

Négy szuperligás csapat részvételével Bábolnán rendezték
meg május 12-én a női tekesport Magyar Kupa döntőjét.

A Bábolna – Vértessomló felnőtt labdarúgó mérkőzés szünetében is ünnepélyes eseményre került sor. Szilágyi Ágnes, a
sportcsarnok gondnoka szervezésében azokat a legifjabb bábolnai labdarúgó-palántákat búcsúztatták, akik eddig az ovifoci
keretében igyekeztek elsajátítani a sportág csínját-bínját, szeptembertől pedig már belépnek az iskoláskorúak közösségébe. A
már iskolás focistákat hívta segítségül, akik szintén az ovifociból
indultak, ma pedig már tehetséges ifjú labdarúgójelöltként
rúgják a bőrt a BSE színeiben.

A bajnokság négy legjobbja: a ZTE-ZÁÉV Zalaegerszeg, a Rákoshegyi
VSE, az Ipartechnika Győr és a Ferencvárosi TC csapott össze a kupa
elnyeréséért. A BSE szakosztályvezetőjét, Skuba Istvánt is meglepte
a szövetség felkérése a rangos esemény megrendezésére. Amint azt
lapunk számára elmondta, a tekeszövetség kereste meg őt a kupadöntő megrendezésére azért, mert Bábolnán nincs női tekecsapat.
Itt tehát a bajnoki szezonban egyik együttes sem játszik, egyikük sem
ismeri a pályát, így mindenki egyenlő esélyekkel indulhat.

A négyes döntőn a csapatok hat-hat versenyzője lépett pályára, a bajnokságban szokásos 120 dobásos versenyrendszerben. Szoros küzdelemben a bajnoki verseny sorrendjében végeztek hazánk legjobb női
tekézői. A Magyar Kupát a Zalaegerszeg nyerte el, a második helyet a
Rákoshegy szerezte meg, a dobogó harmadik fokára a győriek állhattak
fel, negyedikként pedig a Ferencváros végzett. A zalaegerszegi hölgyek
tehát kettős győzelemnek örülhettek.
A kupagyőztes csapat klubelnökétől, Borsos Józseftől megtudtuk,
egymást követően már másodszor nyertek magyar bajnoki címet, a
kupában tavaly másodikak, idén pedig elsők lettek. Nemzetközi szinten
is kitűnően szerepelnek, a világkupán negyedik helyezést értek el, illetve
a Bajnokok Ligájában is a legjobb nyolc közé jutottak. Az elnök kiemelte,
elsősorban csapatként tudnak jól teljesíteni, kilenc olyan játékosuk van,
akik közel egyforma teljesítményre képesek. Négy tekézőjük bejutott
az országos egyéni bajnokság legjobb 30 versenyzője közé, ők június
elején mérik össze tudásukat, és természetesen aranyéremre pályáznak.
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Az ovis focisták eddigi rövid pályafutásukhoz képest kifejezetten sok eseményen vettek részt. A heti edzéseken kívül a Bozsik
program állandó résztvevői, valamint különböző tornákon indultak, mint például a Mikulás kupa, Nyuszikupa, Majális. Rengeteg
vendégszereplésük volt, ahonnét szép eredményekkel tértek haza.
Csongrádi Péter és Marcinkó Bálint edzők a foci mellett fegyelemre,
sportszeretetre is tanították az apróságokat. Juhász Lili, Bódis Milán,
Faragó Illés, Olajos Dániel, Papp Károly Péter, Misányi Dénes, Szabó
Lénárd és Riklik Zoltán egy korosztállyal feljebb lépnek, helyettük
újabb ovisok léphetnek be a labdarúgás világába.
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Bábolnai labdarúgó-palánták az U12-es
megyei válogatottal Németországban
Május elején a Fritz Walter Alapítvány meghívására
U12-es megyei labdarúgó válogatott utazhatott Németországba, a Rajna vidékén található Steinbach településre egy nemzetközi tornára.
A német tartományi és a mi megyénk labdarúgó szövetségei
közt immár több évtizedes múltra visszatekintő kapcsolat áll
fenn, melyet aktívan ápolnak mindkét fél részéről.
Amiért városunk számára a mostani látogatás érdekes volt,
két bábolnai focista is a csapat tagja lehetett Emeh William
Chigozie és Tóth József személyében, ráadásul William a csapatkapitányi tisztet is ellátta. Velük volt Csongrádi Péter edző,
illetve Ferenczi Tamás Csaba, a Vulkán TSE trénere is, valamint
Khéner László, az MLSZ megyei igazgatója.
A megyei válogatott május 3-án francia és német csapatok
ellen mérkőzött. Hét együttes ellen játszottak, végül az előkelő 3.
helyen végeztek. Mérkőzhettek ugyan a döntőbe jutásért, de a
Kaiserslautern utánpótlásgárdáját már nem sikerült legyőzniük.
A következő napon egy háromcsapatos villámtornán vettek
részt német ellenfelekkel, itt a második helyt szerezték meg.
A torna szervezői a gyerekek szabadidejéről is gondoskodtak.
Városlátogatás, hajókázás szerepelt a programban, de a küldöttség tagjai megtekinthették a Bundesliga harmadosztályában

szereplő Kaiserslautern bajnoki mérkőzését is. A Fritz Walter
Alapítvány labdarúgó csapata és vezetői szeptemberben viszonozzák a látogatást.
Csongrádi Péter, a bábolnai focisták edzője szerint kitűnően
szerepeltek legényeink Németországban, mindkét fiú gólt is
szerzett és a csapat meghatározó egyéniségeivé tudtak válni.

Megyei bajnok lett az U15-ös
női labdarúgó-csapat
A Bábolna SE U15-ös női labdarúgó-csapata nagy siker
kapujában állt, amikor már csak egy lépés választotta
el őket attól, hogy megyei bajnokok legyenek.
Szákszend, Kecskéd és Bakonysárkány ellenfeleiként az őszi
és tavaszi szezon 18 mérkőzéséből 17-et győzelemmel, egyet
pedig döntetlennel zártak, így veretlenül csoportjuk első helyén
végeztek. A bajnoki kiírás szerint ez azt jelentette, hogy a másik
csoport győztesével, a Tata gárdájával játszottak két mérkőzéses
döntőt, ami a végső bajnoki cím sorsát volt hivatott eldönteni.
Az első találkozóra május 19-én Bábolnán került sor.
Csongrádi Péter tanítványai kissé lassan lendültek formába, az
első 20 perces félidő nagy részében még kiegyenlített küzdelem
folyt a pályán. A törést a 17. percben Tóth Sára gólja hozta meg,
aztán a második félidő már bábolnai fölényt mutatott. A gyors
ellentámadásokra épített játék eredményessé vált, a góllövésbe
Németh Diána és Hérics Dorottya is beszállt, végül Tóth Sára
tette fel az i-re a pontot. A megyei döntő első összecsapását
tehát kapott gól nélkül nyerték a bábolnai lányok.

Az ünnepélyes díjátadóra még aznap, a felnőtt bajnoki
mérkőzést megelőzően került sor a BSE pályáján. Az aranyérmeket dr. Horváth Klára polgármester, Veresné Szkocsek Mária
alpolgármester, Popovics György, a KEM Közgyűlés elnöke és
Zsidi Sándor, a BSE ügyvezetője adták át. A csapat kapitánya,
Tóth Sára ezután boldogan emelhette magasba a bajnoki
címért járó serleget. A bajnokcsapat tagjai: Sulyok Dorina, Hérics
Dorottya, Németh Diána, Tóth Sára (csapatkapitány), Trifusz Kata,
Pintér Dominika, Révai Elfrida, Nagy Adél, Szünstein Virág, Szabó
Lotti, Csongrádi Péter (edző).

A tatai visszavágóra május 26-án került sor. A bábolnai lányok
kissé megilletődötten fociztak, de tetemes gólelőnyre tettek
szert a hazai első találkozón. A Tata ezúttal határozottabb volt,
de a 3:1-es hazai győzelem kevésnek bizonyult, szoros végeredménnyel a bábolnai lányoké lett a bajnoki cím.
www.btv.hu
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Horgászversenyek – szép fogási eredmények, aktív fiatalság
A horgászszezon derekára az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület már három versenyt is lebonyolított.
Első megmérettetésüket április utolsó hétvégéjén rendezték
szezonnyitó elnevezéssel. A nyílt versenyen szép fogási eredményeket produkált a nagyszámú résztvevő. A következő, immár
több évtizedes hagyományokra visszatekintő versenyük május
1-jén zajlott, melyen kizárólag az egyesület tagjai vehettek részt.

nőtt a bábolnai és környékbeli gyermekpecások száma. Berkes
István elnök elmondta, az ifjúság kezdi megszeretni a horgászatot
nemcsak alkalmi formában, hanem rendszeres elfoglaltságként.
Az egyesületnél aktív utánpótlás alakult ki, melynek tömegbázisát
bábolnai és környékbeli gyermekek teszik ki. Számukra háromezer
forintba kerül az éves területi engedély, melyben két nemeshal
megtartása engedélyezett.
A fiatalok versenyeztetésénél külön pontozásos rendszert
alkalmaz a zsűri, mivel ők elsősorban apróhalakat fognak ki. Kapnak
pontokat a darabszámra, illetve a súlyra is, e kettő alkotja a végső
pontszámot. Ezúttal is gazdagon tudták jutalmazni a helyezetteket,
a gyermekek különböző horgászfelszerelési eszközöket vihettek
haza. A 9. gyermek horgászverseny helyezettei: 1. Határ Gergő
71 pont, 2. Megyeri Dominik 52 pont, 3. Matyikó Noel 51 pont, 4.
Burián Patrik 44 pont, 5. Molnár Máté 40 pont.

A Bábolna Város Kupájáért megrendezett megmérettetés
nemcsak zártkörűségében tér el a többi versenytől, tudtuk meg
Berkes Istvántól, a horgászegyesület elnökétől. Itt két bottal,
bármilyen készséggel horgászhatnak, illetve egy halat meg is
tarthatnak éves kvótájuk terhére az indulók. Az esemény ezúttal
teltházasnak bizonyult, 41-en gondolták úgy, hogy a munka
ünnepét horgászattal töltik. A résztvevők elégedetten távozhat- Az egyesület néhány felnőtt tagja nemcsak az Ölbői-tavon versetak, ugyanis túlnyomó többségük fogott halat, sőt, a horogra
nyez, megmérettetik magukat máshol is – tájékoztatta lapunkat
akadtak súlyát nézve sem lehetett kifogás – hat óra leforgása
Berkes István. A MOHOSZ Komárom-Esztergom Megyei Horgáalatt a tizedik helyezett is közel 5 kg-os fogással dicsekedhetett, szegyesületek Szövetsége által rendezett felnőtt halfogó megyei
összesen pedig több, mint két mázsát mértek a versenybírók. horgász csapatbajnokság „A” csoportos versenyén, Kecskéden
Díjakban sem volt hiány, az első tíz legjobbat jutalmazták az
május 18-án az Ölbő-tavi Aranyhal Horgászegyesület csapata
eredményhirdetésen elsősorban Bábolna Város Önkormányzata - Dr. Lőrik Marcell, Bubernik József, Török Sándor - 9. helyezést
jóvoltából. A díjak átadásában dr. Horváth Klára is segédkezett, ért el, így a következő évben is az „A” csoportban versenyezhet.
négy kupát és sok-sok horgászfelszerelési tárgyat adtak át a A női halfogó megyei egyéni horgász bajnokság „A” csoportos
nyerteseknek. Az első helyért járó kupát a közel 35 kg-os fogási versenyén szintén Kecskéden a bábolnai egyesület horgásza
eredménnyel büszkélkedő Bogdán Imre vihette haza, másodikBabos Szilvia indult és megnyerte a bajnokságot.
ként Körmendi László végzett, a harmadik helyet pedig Tavaszi
Attila szerezte meg, a legnagyobb halat pedig a nyertes Bogdán
Bábolna Városi Sportcsarnok
Imre fogta ki mely kishíján 12 kg-ot nyomott.
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. • Tel.: 34/568-154.
Május utolsó vasárnapján a legifjabb horgászoknak kedvezett az
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
egyesület. Hagyományossá vált már, hogy az utánpótlás számára
szombat-vasárnap: előzetes időpont egyeztetéssel.
is rendeznek versenyt, és ezt gyermeknapon teszik. A mostani
alkalommal 22 indulót regisztráltak, ezért a tó mindkét oldalát
Terembérlet: 5 000 Ft/óra
versenyhelyszínként jelölték ki. Különválasztották a korosztályokat
rendezvények esetén megegyezés szerint.
is, a kisebbek az északi, sekélyebb szakaszon, a nagyobbak pedig a
Időpont egyeztetés: Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
délin horgászhattak. Látható volt, hogy a korábbi évekhez képest
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