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A település legszebb ünnepe
A Bábolna Város vezetése mindig komoly ﬁgyelmet fordított és fordít ma is a gyermekekre, hiszen ők jelentik
a település jövőjét.
A gyermeket vállaló családok megbecsülését mutatja számos
önkormányzati intézkedés, köztük az egyik ilyen az a köztéri
műalkotás, amit a város 2015-ben állíttatott az önkormányzati hivatal előtti parkban. Az életfaként elkeresztelt impozáns
alkotás Gera Katalin kaposvári szobrászművész munkája,
melynek apró bronzlevelecskéire évről évre felkerülnek a tele-

pülés újszülötteinek nevei. A korábbi években „Csemetéink
csemetéi” elnevezéssel ültetett fát az önkormányzat a bábolnai
kisbabáknak, majd miután betelt a hely a csemeték parkjában,
került új helyszínre és új koncepcióba az újszülöttek köszöntése.
A 2018-as esztendőben 26 apróság született, számukra augusztus 30-án, pénteken rendeztek ünnepséget, ahol szinte az összes
tavaly született kisgyermek, szülei és családtagjai megjelentek.
Az Életfa-ünnepségen az egybegyűlteket Berkesné Szűcs Ágnes,
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője köszöntötte,
majd felkérte az ünnepi alkalom megyei vendégét, Borsó Tibort,
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnökét, szóljon
az ünnepség résztvevőihez. Mint mondta, bár nem tartozik
a megyei önkormányzat feladatai
közé, mégis szívesen
látogat el a különböző településekre.
Szívéhez legközelebb
áll, mikor fiatalokkal tud találkozni.
Tapasztalata szerint
az idősek mindig
sokat tesznek azért,
hogy egy családban
a fiatalok jól érezzék
magukat. Szerinte
akkor jó egy közösség - legyen az egy család, egy település,
egy megye, egy ország -, ha a gyermekekért minél többet
tesz. Úgy látja, Bábolnán a település vezetői is úgy gondolják,
kiemelten fontos dolog a gyermekekre figyelni. Nem csupán
a család gondja-baja ugyanis a gyermekek nevelése, hanem
a szűkebb és bővebb közösségnek is, amihez kapcsolódnak.
Külön büszkeséggel beszélt a bábolnai Életfa alkotásról, mely
segíti és megerősíti a legfiatalabbak Bábolnához kötődését.
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Alelnök úr lapunk számára azt is elmondta, neki öt gyermeke
és egy unokája van, mindig is imádta a nagy családot. Úgy
gondolja, egy ország, egy település jövője múlik azon, miként
bánik a fiatalokkal.
Dr. Szalai Gábor katolikus plébános rövid megszólalásában szeretettel invitálta az apróságokat a város katolikus közösségébe,
majd a helyi református gyülekezet részéről Simon Norbert
lelkész mondta el gondolatait. Dr. Horváth Klára polgármester
ugyan nem készült ünnepi beszéddel, de azt elmondta, számára
ez a település legszebb, „legcukibb” ünnepsége. A gyerekekről, a családról, a szeretetről sok mindent lehet mondani, de
annyi bizonyos, fantasztikusan jó dolog gyermekekkel együtt
lenni. Kiemelte, külön öröm azokat a fiatalokat köszönteni, akik

mernek és akarnak gyereket vállalni. Ezért örül annak is, hogy
a negyedévente megrendezett babazsúrokon is egyre több
újszülöttet és szülőt köszönthet.
A beszédeket követően mind a huszonhat 2018-ban született
baba és szüleik oklevelet és virágot, valamint lufit vehettek át
a polgármestertől és a megyei közgyűlés alelnökétől. Az Életfa-ünnepség végén a héliummal töltött színes lufik a magasba
repültek azt szimbolizálva, hogy az apróságok is felnőnek

egyszer, és kirepülnek a családi fészekből. A város vezetése
mindazonáltal bízik abban, hogy az önkormányzat tevékenységének köszönhetően a fiatalok iskoláik befejeztével visszatérnek
a településre, ahol várhatóan munkalehetőséget tudnak kínálni
számukra.
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Önkormányzati híradó
A nyári szünet végén városunk grémiuma
rendkívüli testületi ülést tartott az önkormányzati választások zökkenőmentes
lebonyolíthatósága érdekében. Az első
napirendi pont a helyi választási bizottságok és szavazatszámoló bizottságok
tagjainak megválasztása volt, de ezen
túlmenően további napirendi pontokat
is tárgyaltak.
Az augusztus 29-én megtartott rendkívüli testületi ülést megelőzően hosszasan
tárgyaltak a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tagjai. A két ülés között köszöntötték Tavasziné Horváth Ilonát, aki negyven
éves jogviszony után nyugdíjba vonult
augusztus 31-én, tevékenységét azonban
más jogviszonyban folytatja tovább a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat
keretein belül. Áldozatos munkájáért - amelylyel hozzájárult Bábolna fejlődéséhez - köszönetet mondtak a város vezetői.
A meghatározott napirendi pontokon túl
további témákat is felvettek a megtárgyalandó ügyek listájára, így a BSE támogatásáról, valamint a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
kérelméről is döntöttek.
Az első napirendi pontban a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, illetve a Komáromi Rendőrkapitányság tájékoztatóját adták ki a testület
részére, a témák mellé az ÉDV Zrt. levele is
terítékre került.
Lakossági kérelmek is előkerültek: egy
telekvásárlási igény szerepelt a testület asztalán. A Trans Ing Kft. kérelmével már korábban
is foglalkozott a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. A cég az Ácsi út és a Rózsaerdei út sarkán személyautó-mosó projekt
létesítésére irányuló beruházást tervezett.
Az akkori döntés alapján a testület kérte a
társaságot, hogy a közútkezelővel, illetve
a hatóságokkal folytasson egyeztetéseket,
hogy kiderüljön, engedélyezik-e az általuk
kiválasztott területen az autómosó létrehozását. Ezt követően lakossági kezdeményezés is

indult, a környék lakosai ugyanis aláírásokat
gyűjtöttek az autómosó beruházás ellen, a
járulékos környezetszennyezési problémák
miatt. A képviselő-testület az aláírásgyűjtés
tartalmát és a lakosság kérését figyelembe
véve arról értesítette a céget, hogy keressen
más területet Bábolna területén, a projekt
megvalósulását ilyen feltételek mellett támogathatónak tartották.
A folytatásban a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság döntéseiről szóló tájékoztató hangzott el. Az ügyek közt egy visszatérítendő lakáscélú támogatási kérelem, az új
temető egyik sírhelyével kapcsolatos igény,
valamint egy ingatlanvásárlási kérelem említhető. Az ülés menetében megválasztották a
Helyi Választási Bizottság, illetve a Szavazatszámláló Bizottság tagjait. Pauerné Erdélyi
Erika, Morovicz Józsefné és Szilágyi Ágnes
tagként, Tóth-Petrovszky Éva és Pohlné Szili
Erika póttagként tevékenykedik majd az
önkormányzati választáson.
A negyedik napirendi pontban a „csónakház-pályázat” többlettámogatási kérelméről
döntöttek. Az önkormányzat ugyanis többlettámogatási kérelmet nyújt be a Kincstár és
a Magyar Kormány felé a csónakház építése
kapcsán 14 millió 660 ezer forint összegben. A költségvetésben ezt az összeget már
szerepeltették, így a Kormány és a Kincstár
támogatása pluszként jelentkezik majd a
büdzsében.
Az ötödik napirendi pontban egy nagyon
részletes anyagot tárgyaltak a Bábolna
Strand- és Termálfürdő üzemeltetési elképzeléseiről. Huszár Anett, a létesítmény
nemrégiben megválasztott igazgatója
készítette el az átfogó dokumentációt, mely
az üzemeltetés kezdésétől a munkaerő gazdálkodásig, a reklám és arculat készítéséig,
a nyitva tartást, a belépőjegyek kialakítását,
illetve a beszerzésre váró eszközöket is taglalta. Ennek kapcsán a grémium a beléptető
rendszer megrendeléséről is döntött, illetve
úgy határoztak a képviselők, hogy weboldalt

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2018. 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.

indít a település a létesítmény népszerűsítésére. Döntöttek napozó ágyak beszerzéséről
és tárgyaltak az idegenforgalmi létesítmény
egyéb szolgáltatásaival kapcsolatban is. A
kávéház, büfé, étterem, főzőkonyha üzemeltetésére kiírt pályázat határideje augusztus 31-én járt le. Miután több érdeklődő
mutatkozott, a grémium már az új testület
döntésére bízta a kérdéskört, így a határidőt
november 30-ig tolták ki.
Az ülés további menetében lakásvásárlási
igényekről szóló ügyek következtek. Egy
győri cég azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy három darab ingatlant szeretne
megvásárolni, illetve egy Németországból
hazatelepülő család is szeretne Bábolnán
telket venni. A képviselő-testület a letelepedni vágyó család kérelmét egyhangúan
támogatta. Számukra a Patkó utcában értékesít telket az önkormányzat. A győri cég esetében kizárólag egy ingatlan megvásárlását
támogatta a testület, egyéb opciós lehetőségeket nem biztosítanak a cég részére.
Az ülés további részében a képviselői és
külső bizottsági tagok laptopjainak megvásárlására tettek ajánlatot. A városvezetők
által öt éven keresztül használt számítástechnikai eszközt negyvenezer forint ellenértékért vásárolhatják meg. Az érintettek határidőt kaptak, hogy nyilatkozzanak vásárlási
szándékukról.
A nyolcadik napirendi pontban az ÉDV
Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervével foglalkoztak,
amelyhez a polgármesteri hivatal munkatársai szakértői véleményeket szereztek be. Ezen
vélemények alapján úgy döntöttek, hogy
egyhangúan támogatják a tervet, amely
2020-tól 2034-ig tartalmazza az ivóvízre és a
szennyvízre vonatkozó elképzeléseket.
Egyebek napirendi pontban további
két napirendi pontot tárgyaltak. Szó volt a
Bábolnai Sportegyesület plusztámogatásáról hatmillió forint értékben, mely összeget
működési költségek finanszírozására fordítanak. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok által
szeptemberben visszatérő Gazdanapok rendezvénye kapcsán adtak ki hozzájárulásokat
útlezáráshoz, területhasználati engedélyeket,
illetve ezekhez kapcsolható bérleti szerződések megkötését engedélyezték.
A jelenlegi grémium szeptember végén
még újra ülésezik, októberben pedig önkormányzati választásra kerül sor.
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Három nagyberuházás párhuzamosan
– a projektek összértéke meghaladja a 3,5 milliárdot
Három nagyberuházás párhuzamosan
– a projektek összértéke meghaladja a 3,5
milliárdot
Bábolna Város Önkormányzata 2015-ben
döntött a Bábolna Strand- és Termálfürdő
megvalósításáról, melynek alapjául az
1980-as évek elején Bábolna határában
talált termálvíz szolgált. Korábban több
verzió is felmerült a fürdő kialakításával
kapcsolatban, melyek eltúlzottnak, kivitelezhetetlennek bizonyultak, végül a sportcsarnok mögötti terület, az egykori téglaplacc vált a legalkalmasabb helyszínné. Az
önkormányzat kitisztíttatta és újraindíttatta
a kutakat, majd a két különböző típusú vizet
csővezetéken keresztül a helyszínre juttatta.
A termálfürdő kivitelezését 2018-ban
kezdték el, ezzel egyidejűleg uniós támogatással megindult a metángázos kiserőmű
építése is, melyhez szintén jelentős önerővel járult hozzá az önkormányzat. Ez utóbbira azért van szükség, mert a víz metángázt
tartalmaz, melyet speciális eljárással választanak le. A kiserőmű a gázt felhasználva
energiát termel, melyet az önkormányzat
egyes intézményei – sportcsarnok, főzőkonyha, strand- és termálfürdő – használnak fel. A kivitelezési munkák előrehaladott
állapotban vannak, a metángázos kiserőmű
2019. év végére már energiát termelhet,
mai állapot szerint 95 %-os készültségben
van.
Szintén uniós forrás igénybevételével
elkezdték a szabadidőpark és csónakház
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építését, mely területileg és funkcionálisan
is szorosan kapcsolódik a termálfürdőhöz.
Az önkormányzat ez esetben is komoly
önerőt biztosított a kivitelezéshez, illetve
mintegy 85 millió forint értékben többlettámogatást is kaptak ehhez. A szabadidő-

is lesz az érdeklődők számára, és még
grillezési lehetőséget is biztosítanak a
piknikezők számára. Két tavat alakítottak
ki a területen, melyet a fürdőből kikerülő,
tisztított termálvíz fog táplálni, mely innét
a Bábolna-Bana vízfolyásban hagyja el a

parki fejlesztés és a csónakház építése települést. A nagyobb tó partján épül a
is befejeződik ez év végére. A csónakház csónakház, melyben közösségi helyiségek
már tető alatt van, a futó- és a teniszpályák és büfé kerül kialakításra. A készültségi fok
burkolata is kész, megépültek a fahidak és jelenleg 60-65 %-ra tehető.
esőbeállók, illetve dolgoznak a kertészek
A strand- és termálfürdő teljes befejezése
és parképítők. Sétáló utakat is kialakítanak, 2021. áprilisában várható. Nagy valószínűide egy új funkcionális edzőpálya is kerül, és séggel a téli rész már idén télen fogadhatja
egy szánkózó dombot is építenek. A BMX a vendégeket, és a nyári strandrészen is
pályának is itt találtak helyet, tanösvény lehet már fürödni jövő májusától. A külső
és belső munkálatokkal jól haladnak az
építők, a medencék csempézését is végzik
már. Hamarosan elkészülnek a szaunákkal
gőzkabinnal és a sóterápiával. A téli időszakban három medence fog működni. Az
egyik egy termálvizes, élményelemekkel
ellátott, közel 100 négyzetméteres, illetve
még kettő, melyben 32-36 celsius fokos
gyógyvíz lesz majd. A nyári strandidőszakban három medence kapcsolódik hozzájuk.
Egy „tocsogó felület”, mely a vízbuzgároknak köszönhetően jó szórakozást nyújt
majd a kisgyermekes családoknak, illetve
egy gyerek-, valamint egy 200 négyzetméteres nagymedence 28 fokos termálvízzel
feltöltve. Ez utóbbiban lesznek élményelemek, csúszda, de lehetőség nyílik úszásra
is. A strand készültségi állapotát 65 %-osra
becsülik. Az önkormányzat megtalálta a
megfelelő vezetőt is a fürdő élére, és már
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a projektek, épületek üzemeltetésével, azok működtetésével
foglalkozik, bérlőket keres azokhoz. A projektet az önkormányzat
saját költségvetésű beruházásban valósítja meg a Városgazda
Kft-n keresztül, ehhez 1,2 milliárd forintos hitelre is szükség volt.
Az elmúlt négy-öt évben már folyamatosan takarékoskodott a
város, illetve a nagyobb bábolnai vállalkozások is segítették a
megvalósítást.
Dr. Horváth Klára polgármestertől megtudtuk, az egész projekt
mintegy 3,5 milliárd forintos összeget képvisel, ebből kb. 1 milliárd
forint az uniós támogatás, 1,2 milliárd forint hitelt vett fel az önkormányzat, az összes többit pedig Bábolna Város Önkormányzata
adja hozzá a megvalósuláshoz.
A fürdőhöz kapcsolódóan, a sportcsarnok mellett kihagytak egy
közel ötezer négyzetméteres területet, ami a leendő tanuszoda
helyszínéül szolgálhat majd. Az állam ígérvényben biztosította a
várost, hogy tanuszodát épít, melyben egy 6x8 m-es tanmedencét és egy 15x25 m-es úszómedencét alakítanának ki. A két évvel
ezelőtti állami költségvetési törvényben már szerepelt a bábolnai
tanuszoda, így bízhatunk abban, hogy a fürdő befejezését követően ez a projekt is elindulhat.
Az önkormányzat július 18-án képviselőknek, a bizottságok
tagjainak és az intézményvezetőknek tartott tájékoztató jellegű
bejárást a beruházások helyszínén, ahol az önkormányzati hivatal
műszaki előadója és a kivitelezést végző cég vezetője kalauzolta
végig a vendégeket az építkezésen.
A bábolnai vállalkozások, szállásadók, kereskedők és vendéglátással foglalkozók képviselői számára augusztus 28-án rendeztek tájékoztatót a közös önkormányzati hivatal dísztermében a
projektek jelenlegi állásáról. A tájékoztatás mellett a rendezvény
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célja volt, hogy szorosabb együttműködést tudjanak kialakítani
azon helyi vállalkozókkal, akik szélesebb partner- és vendégkörrel
rendelkeznek annak érdekében, hogy a Bábolnán rendelkezésre
álló szórakozási és élmény lehetőségeket összehangolhassák.
Elsőként dr. Horváth Klára polgármester ismertette a résztvevőkkel a beruházás történetét és jelenlegi helyzetét, majd Huszár
Anett, a fürdő igazgatója beszélt a bábolnai termál hazai fürdőstruktúrában elfoglalt helyéről, a megcélzott vendégkörről és a
működési lehetőségekről. Mód nyílt kérdések, ötletek felvetésére
is. A jelenlévők elsősorban a későbbi bővítés lehetőségeiről, a helyi
és környékbeli cégekkel, vállalkozásokkal, szálláshelyekkel történő
együttműködésről, a belépőjegyek kategóriáiról, árbesorolásáról,
illetve az étterem, a kávézó és a büfé üzemeltetési módjairól érdeklődtek. A polgármester és a fürdő igazgatója csupán a belépőjegyekkel kapcsolatos kérdésre nem adott még konkrét válaszokat
- ezekről a képviselő-testület szeptember végi ülésén tárgyalnak
majd -, a többi kérdésben viszont már határozott elképzelések
vannak. Mint mondták, a vállalkozásokkal történő együttműködésre nyitottak, melyre a tájékoztatón több ötlet is elhangzott.
Ezek mindkét fél számára előnyös feltételeket biztosíthatnak majd
a fürdő használatában, akár céges rendezvények lebonyolításáról,
akár a cégek partnereinek, dolgozóinak pihenéséről legyen szó. A
résztvevők egyetértettek abban, hogy a fürdő megnyitása új lendületet adhat mind a vállalkozások, mind pedig Bábolna számára
az idegenforgalom, gasztronómia és a gazdaság számos más
területén is. Ezeknek az új lehetőségeknek a minél hatékonyabb
kiaknázása érdekében pedig a jövőben még szorosabban együtt
kívánnak működni közös gondolkozással, közös promóciókkal és
közös tervezéssel.

Pénzkereset!
otthoni csomagolás, stb.
elérhetőségei
hívás: 06 90 603 607
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06 20 910 4517
www.btv.hu
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Megbecsülést érdemelnek
Semmelweis Ignác születésének 201.
évfordulója alkalmából, július 4-én az egészségügyi dolgozókat ünnepelték városunkban is a Kardirex Egészségügyi Központban.
Nagy Lehel Csaba, a Kardirex Egészségügyi
Központ Bábolna Kft. orvosigazgatója
köszöntőjében elmondta: a mai magyar
egészségügy az európai elitbe tartozik,
mely annak köszönhető, hogy az egészségügyben dolgozók szeretik a munkájukat,
elhivatottak, és nagyon komoly tenniakarás
van bennük. Arra is kitért, hogy a központban dolgozók stabil csapatot alkotnak,
melynek erénye az állandóság, ezért évről
évre ugyanazokkal az arcokkal találkoznak
a páciensek. Beszélt az önkormányzat segítő
hozzáállásáról is, arról a finanszírozási háttérről, amellyel az egészségügy működését
segítik.
Nagy Lehel Csaba hozzátette: ünneplésre ad okot az egészségügyi központ
villamossági hálózatának korszerűsítése is.
Mint elhangzott: a felújítással évtizedekig orvosolhatóak a korábbi üzemzavarok,
zavartalan lesz az épület működése. A kivitelezés zökkenőmentességében az egészségügyi dolgozóknak is nagy szerepe volt.
Ezt is megköszönte az orvosigazgató, aki
köszönetet mondott mindenkinek, aki a
beruházásban szerepet, feladatot vállalt.
Dr. Horváth Klára polgármester a rendhagyó Semmelweis-napi ünnepen arra
is kitért, hogy az elmúlt egy évben a belügyminisztériumtól kapott kilencmilliós
támogatáshoz a bábolnai önkormányzat
komoly forrásokat tett hozzá a betegellátást szolgáló épület felújítása érdekében.
„Több mint 41 millió forintba került
a villamossági felújítás, a festés és az
egyéb technikai munkálatok további
három-négymillió forint költséget

jelentettek, de a végeredménnyel elégedettek lehetünk, mondta el a polgármester,
aki az ünnepségen megköszönte a felújítás során mutatott
fegyelmezettséget
és türelmet, amit
az egészségügyi
munkatársak és a
betegek egyaránt
tanúsítottak. A
városvezető úgy
fogalmazott: bízik
abban, hogy az itt
dolgozók komfortosabb körülmények
között végezhetik
majd munkájukat,
és hogy a beruházás energiamegtakarítást
is eredményez majd a jövőben. Dr. Horváth
Klára az önkormányzat nevében emléklappal ajándékkal köszönte meg a kivitelező
cég helytállását. Külön szólt az egészségügyi dolgozókhoz, akiknek az áldozatos és
odaadó munkájukért mondott köszönetet.
Popovics György megyegyűlési elnök
arról beszélt, hogy kivételes az az egészségügyi intézmény, amely a bábolnai
lakosok egészségét szolgálja. Az ugrásszerű fejlődésből az egészségügy sem
maradt ki, mely örvendetes a megyegyűlési elnök szerint.
„Az egészségügy érzékeny terület, mindenki találkozik vele előbb-utóbb. Az ott
elért színvonal befolyásolja a lakosság
közérzetét, ezért sem mindegy, hogy mikor
jutnak hozzá és milyen ellátást kapnak,
mondta.
A megyei vezető azt is hozzátette: a
bábolnai Egészségügyi központba bizalommal jönnek a gyógyulni vágyók, ami
az itt dolgozók érdeme.

Az ünnepség folytatásában a Semmelweis-napi, jubileumi elismerések átadására
került sor. Dr. Vámos Gábor fogorvos 35

éves szolgálatáért vehetett át ajándékot, és
ugyancsak 35 éves szolgálati időt töltött el
az egészségügyben Törökné Sipos Andrea,
aki ennek okán részesült elismerésben. Az
ajándékot dr. Horváth Klára polgármester
adta át. Az egészségügyi dolgozókat egy
szál virággal köszöntötte a városvezető a
Kardirex Egészségügyi Központ orvosigazgatójával közösen. Gratulált és köszönetet
mondott az egészségügyi munkatársaknak
Dr. Vasas István, a Kardirex Egészségügyi
Központ főigazgatója is, aki a pohárköszöntő pillanataiban kiemelte: az egészségügyben a pácienseknek is nagy szerepe
van, hiszen az egészséget nem csak akkor
kell helyreállítani, amikor már elveszett,
hanem akkor is, amikor még megvan,
fogalmazott rávilágítva a prevenció, a
megelőzés felelősségére. A főigazgató
is köszönetet mondott az önkormányzat
által bonyolított felújításért, melynek vélhetően lesz még folytatása. Az ünnepség
arra volt hivatott, hogy az egészségügyi
munkatársaknak közvetítsék: munkájuk
érték, mely megbecsülést érdemel.

Nyár végi kerti partira invitálta a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ nyugdíjasainkat augusztus 22-én
az Idősek Klubjának udvarára. Már a parkolóban
érezhető volt a grillkolbász ínycsiklandozó illata,
melyet a központ vezetője, Berkesné Szűcs Ágnes
sütött. Szép számban összejöttek idős lakosaink,
a naponta klubba járók mellett a rendezvények
rendszeres résztvevői ültek az asztaloknál baráti
társaságokban. Házisütemény, egy kis bor, üdítő
egészítette ki a grillezett ételeket, melyeket az
alapszolgáltatási központ dolgozói kínáltak.
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Minden gyermek ajándék
Egy gyermek születése határtalan
boldogság a család számára, amelyben a
település is osztozik. Nem véletlen az sem,
hogy időről időre, negyedévenként meghívást kapnak a település legifjabb polgárai.
Így történhet, hogy karonülők gőgicsélésétől lesz hangos a polgármesteri hivatal.
Így esett július 31-én is a soron következő
Babazsúr alkalmával, amikor dr. Horváth
Klára polgármester személyesen, kézfogással is gratulált az újszülöttek világra
jöveteléhez. A gyermek a jövő záloga,
minden gyermek születése a városnak is
üzenet, hogy van miért, van kiért kitaposni
a fejlődést szolgáló utat. Ezt a szellemiséget közvetíti dr. Horváth Klára is minden
alkalommal.
Július 31-én az április-május-június
hónapokban született csecsemőket és szüleiket köszöntötte a városvezető. Tizenöt
család kapott meghívót az alkalomra,
akiknek a polgármester a város családbarát szolgáltatásairól, valamint a babakötvény lehetőségéről is beszámolt. Minden
édesanya egy szál virágot is átvehetett az
önkormányzat vezetőjétől.
Április15-én született Horváth Szilárd,
Ónodi Ivett és Horváth Róbert gyermeke.

Április 25-én jött világra Felleg Júlia,
Június 4-én született Kajdi Dominik, KörFelleg-Debreczeni Éva és Felleg Barnabás mendi Annamária és Kajdi Péter Ákos kisfia.
gyermeke.
Június 18-án jött világra Szabó Bence
Április 26-án született Széles-Budai Benedek, Szabóné Krajnyák Alexandra és
Zétény, Széles Budai Andrea és Széles Szabó Péter gyermeke.
Zoltán gyermeke.
Június 18-án született Pacsics Mira, Kiss
Április 26-án született Mucsi Zeline, Fanni és Pacsics Péter gyermeke.
Mucsi-Roth Viktória és Mucsi László
Június 25-én érkezett a világra Pintér Lola
gyermeke.
Boglárka, Nagy Alexandra és Pintér Tibor kislánya.
Május 17-én látta meg a napvilágot
Június 26-án született Juhász Marcell,
Járóka Levente, Járókáné Tóth Beatrix és Váczi Tünde és Juhász Márk kisfia.
Járóka Zsolt gyermeke.
Június 29-én született Szücs Mira, Szücs
Május 27-én született Gottlieb Sára, Ilona és Haraszt Zsolt gyermeke.
Takács Nóra és Gottlieb Márton gyermeke.
Gratulálunk a családoknak!

A legszebb konyhakertek
Létezik egy program Magyarországon, mely a családi házak
kertjeit igyekszik visszahelyezni eredeti funkciójába.
Kovács Szilvia, Karcag Város
alpolgármestere 2012-ben
indította útjára a „Magyarország legszebb konyhakertje”
mozgalmat. Szerinte kincset ér
a konyhakert, ha abban zöldségeket, gyümölcsöket, fűszereket és minden olyan növényt
termelünk, amire a konyhában
szükség lehet.
Bábolna Város 2015-ben kapcsolódott a kezdeményezéshez,
összekötve azt ingyenes vetőmagok juttatásával, a résztvevők számára ugyanis ingyenesen biztosítják a vetőmagokat.
Településünkön elsősorban a
nyugdíjasok körében népszerű
a program, hiszen legtöbbjük
eleve tradicionálisan foglalkozik kertműveléssel, de idejük

és türelmük is nagyobb a fiatalokéhoz képest. Idén minden
eddiginél többen, tizenegyen
jelentkeztek a programra,
köztük négyen először neveztek.
Kővári Ferenc, Trescsik Tiborné,
Alapi Lászlóné és Szántó Zoltán
újoncként vettek részt a mozgalomban, de ez nem jelenti
azt, hogy ők nem lennének régi
kertművelők. A régiek – özv.

Soós Józsefné, Tóth Józsefné,
Füzi Gézáné, Kocsis Andrásné,
Király András, Szedlacsek
Sándor és Varga Imre – kertjeik
nem csak küllemben gondozottak, de mindent megtermelnek,
mi szem szájnak ingere. Mindannyian hagyományos konyhakerti kultúrában termelik a
háztartásokban nélkülözhetetlen zöldség- és gyümölcsféléket,

többen különlegességekkel is
büszkélkedhetnek. Legtöbben
öntöznek és komposztálnak is
kertjükben.
Az önkormányzat megbízottai júliusban és augusztusban
lefényképezték és összeírták
a kertekben termelt növényeket, majd elküldték a
főszervezőnek.
Helyben is díjazzák a helyi
kertészeket, az Idősek világnapja alkalmából rendezendő
ünnepségen részesülnek majd
jutalomban.
A szervezők remélik, jövőre is
lesz ilyen program, és ilyen szép
számban jelentkeznek bábolnai lakosok. A régiek mellett
várják az új résztvevőket, akik
kedvet kaptak a kertműveléshez, annak népszerűsítéséhez.
A programban bárki részt vehet,
a részvételnek nincsenek különleges feltételei.
www.btv.hu
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Arborétumi séta fülbemászó dallamokkal
Augusztus 20-át megelőzően már bevált
esemény a Zenélő Arborétum rendezvény,
amelyhez idén is kegyes volt az időjárás. Szép,
meleg időben érkezhettek az arborétum
festőien szép környezetébe mindazok, akik
szeretik városukat és a zenét. Bábolna természeti értékét és a muzsikát, mint kikapcsolódást és szórakozást nyújtó közeget ötvözi ez
a kedvelt esemény, amely idén is több zenei
műfajt vonultatott fel.
– Idén négy helyszínen hallgathattak
muzsikát a bábolnaiak. A népzenét a 13
esztendős, kiváló hangú Dávid Eszter népdalénekes képviselte. Évek óta visszatérő
zenészeink a bábolnai harmonikások, a klaszszikus zenét pedig Bégány Réka fuvolista, a
Bécsi Konzervatórium hallgatója szolgáltatta,
a modernebb műfajban pedig Tóth László
gitárost hallgathatták a látogatók, magyarázta Török Sándor szervező, aki elsősorban
művészbaráti köréből invitálta az előadókat.
Mint elmondta, a Zenélő Arborétum egyre
népszerűbb esemény, még akkor is, ha
ezúttal a tavalyinál kevesebben jöttek el a
programra. Ezért ugyanis csupán a négynapos ünnep okolható, hiszen ezt a hosszú,
ünnepi hétvégét még sokan kihasználták
utazáshoz, a nyár végi kiránduláshoz, strandoláshoz, sokan elhagyták a város határait.

Aki azonban augusztus 19-én szánt időt
a zenés alkalomra, az bizonyára nem csalódott, mert fülbemászó dallamokat hallgatva
szívhatta magába az arborétum nyári illatát.
Török Sándor kiemelte, örömteli, hogy sokan
családosan érkeznek az eseményre, így a
gyerekek is bekapcsolódhatnak a könnyed,
nyáresti programba.
A szervező eltökélt szándéka, hogy a
Zenélő Arborétum eseménye jövőre is folytatódjon. Örömmel fogalmazta meg a rendezvény célját is, miszerint népszerűsítse az
élőzenét, a hangszeres tudást, mely nemcsak

a hangszer művelőit, de annak hallgatóit is
szórakoztatja.
– Én úgy gondolom, hogy ez a csoda,
mikor valaki egy hangszert fog a kezében és
mindenféle elektronikus és egyéb segítség
nélkül maga játszik azon, mondta el Török
Sándor szervező.
Talán az sem feledhető, hogy a Zenélő
Arborétum kiváló közösségi esemény, mert
aki kilátogat ide, az bizonyára találkozik itt
barátaival, szomszédaival, ismerőseivel, így
a jó levegőn tett séta közben jóízű beszélgetések is szebbé varázsolhatták az alkalmat.

Természetesen, barátságban
Július 6-án a nyár és a barátkozás jegyében egy kellemesen
eltöltött délutánra invitálta városunk Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzata a helyi ifjakat. A Szabadidőközpontban megtartott
rendezvény egy, a környezetvédelemmel kapcsolatos kiállítás
megnyitójával vette kezdetét, majd izgalmas programok sokasága várt a fiatalokra.
Sebestyén Szabolcs, a GYÖK felnőtt segítő mentora elárulta,
hogy a „Természetesen Bábolna – a környezet mi vagyunk” elnevezésű pályázatra beérkezett alkotásokat bemutató tárlat és a
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nyárújító barátkozás programjai egy sikeres pályázat keretében
valósulhattak meg. Az így elnyert erőforrásból első körben az
óvodásokat és az általános iskolásokat lephették meg különféle
rajzeszközökkel. A számukra kiírt rajzpályázatra a Madarak és fák
napja, a Víz világnapja és a Föld világnapja témakörében az ovis
csoportok és osztályok közösen csillogtathatták meg tehetségüket. Később a felnőtt korosztályt is mozgósították, az elkészült
alkotások szintén teret kaptak a repertoárban. A környezettudatos programsorozat egész évben tart, a szervezők a jövőben
egy értékes nyereményekkel kecsegtető kvízjátékkal szeretnék
meglepni a település lakosságát.
A természetbarát szemléletben készült kiállításon a színpompás gyermekrajzok és természetfotók mellett természetes
anyagokból készült kézműves alkotásokat is megcsodálhattak az
érdeklődők. Az újrahasznosítást népszerűsítve különféle papírból
font kosarak és kreatív zoknibábok mellett hulladékvasból kovácsolt szobrok is gazdagították a gyűjteményt. A helyi alkotók
keze nyomán készült kreációk a Kukorica Fesztivál keretében
megrendezett tárlaton szintén helyet kapnak.
A szemet gyönyörködtető műremekek megcsodálása után
izgalmas közösségi programok vártak kicsiket és nagyokat egyaránt. A rodeóbika, élő csocsó és a kuriózumként megrendezett
rekeszmászás mellett a háttérben szóló retro muzsika gondoskodott a remek hangulatról.
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Élménydús vakáció
Élményekkel teli héttel
gazdagíthatták városunk alsó
tagozatos gyermekei a vakáció
időszakát a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ által szervezett táborban. A minden évben
megszervezett tábor változatos
programokkal készülve segíti
a szülőket a nyári szünet alatti
gyermekfelügyeletben. A tábor
minden napján négy étkezést
biztosítottak a gyermekek
számára, melyeknek ízletességét az általános iskola konyhája
garantálta.
A július első hetében megrendezett programkavalkád
bázisául a Szabadidőközpont

a kicsiknek, akik a felszerelések
vagy az autók kipróbálásának
élménye mellett hasznos információkkal is gazdagodhattak.
A hét közepén rögtönzött
tekebajnokságon próbálhatták
ki ügyességüket, másnap pedig
Balatonfűzfőn egy kalandos
kirándulás során mérettették
meg magukat. A tábor zárásaként közös kerékpártúra
keretében az Ölbői-tóhoz látoszolgált, a reggelivel egybekö- igazi közösséggé kovácsolta gattak, ahol a szabad levegőn
tött gyülekezés után izgalmas a 27 lelkes táborozót. A hét eltöltött napot sorversenyek
foglalkozások vártak az aprósá- további napjain a rendőrség és és különféle kültéri játékok
gokra. Az első nap ismerkedéssel a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó mellett a fűben piknikezve
telt, a csapatépítő játszóház és Egyesület munkatársai szolgál- elköltött finom ebéd tett még
az azt követő néptáncbemutató tattak élménydús elfoglaltságot élvezetesebbé.

Bábolna fejlődéséhez a megyei önkormányzat is hozzájárult
Bábolna fejlődéséhez a megyei önkormányzat is hozzájárult
Bábolnán élni biztonságot, támaszt
ad. A közösségben otthon érzem magam,
ezért megyei elnökként is azon dolgozom,
megyei településeink mások számára is
még otthonosabbá váljanak – mondta
el Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke.
„Hiszek az együttgondolkozásban, a
közös céltartás eredményességében –
ezeknek köszönhetően az elmúlt időszakban Bábolnán évtizedes álmok valósulnak
meg. A város okosan, jól átgondoltan tervezett, így egy komplett beruházási kört
valósíthat meg. Tudom, nem könnyű előteremteni a fejlesztések költségeit a mai világban. Örülök, hogy a helyi önkormányzattal
együttműködve a megyei önkormányzat
ezen a területen is segíteni tudta Bábolnát.
Az általunk koordinált Területi- és Települési
Operatív Program (TOP) forrásai segítségével megvalósuló bábolnai beruházásokról a
kiemelt részben olvashatnak” – tette hozzá.
A megyei önkormányzat elnöke kifejtette: a megyei önkormányzatnak nem csak
a fejlesztési igények felmérése és véleményezése, a TOP-os projektek koordinálása
a feladata. „Azon dolgozunk, hogy további
programokon keresztül is hozzájáruljunk
megyénk kiemelkedő eredményeihez,
amelyek tartósan az élvonalban tartanak
minket! Támogatjuk a turizmusfejlesztést,
és előkészítjük a kerékpárutak kiépítését.
Célunk, hogy kiemelt témává tegyük a
klímaváltozás kérdését. Részt veszünk az

Interreg Határon Átnyúló Szlovák-Magyar
Program nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. A megyei önkormányzat társalapításában működik a Rába-Duna-Vág
Európai Területi Társulás, amelyen keresztül további források érkeznek megyénkbe
– Bábolna testvértelepülésével, Hidaskürttel együtt kétnyelvű kisfilmek készítésére,
könyvkiadásra és honlap fejlesztésre nyert
támogatást az ETT által kezelt Kisprojekt
Alap forrásaiból. Sikertörténetünk a
Megyei Foglalkoztatási Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű munkanélküli
juthatott képzési támogatáshoz és kapott
esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk
a SacraVelo határon átnyúló kerékpáros
zarándokút kialakításában. A megyénkben
működő nemzetiségi önkormányzatokra
is különös figyelmet fordítunk. Kiemelt
feladatunknak tekintjük, hogy a megyei
közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a településre legyünk

büszkék, ahol élünk, de az is jusson
eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is
az otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk
körül megyünk körül” című identitás projektünk segít minket. A program keretében
Bábolna-Tát páros találkozóra is sor kerül,
mely reményeink szerint jó alkalom lesz
az új ismeretségek kialakítására, egymás
megismerésére. Azon dolgozunk, hogy
Bábolna a megye segítségével még otthonosabb hely legyen, és a két önkormányzat
a következő években is együtt munkálkodjon a város és megyénk fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell tartani és
a jövőben arra használni, hogy az itt élők
javát szolgálja!” – mondta el.
Tudta -e? Ebben segített a megyei önkormányzat Bábolnának!
Támogató döntésünkkel a TOP keretében
négy projekt nyert támogatást a településen, összesen több mint 1 milliárd forint
érkezett a városba fejlesztésekre:
• a forrásból elsőként a Százszorszép
Óvoda újulhatott meg
• a legjelentősebb összegű beruházás a
régi téglagyári terület hasznosítása
• szépen halad a többfunkciós csónakház kivitelezése
• fontos a metángázos kiserőmű építése
is, mely hatalmas energiamegtakarítást és környezetkímélő megoldást
jelent a városnak
• mindezek együtt új munkahelyeket,
aktívabb turizmust, több kikapcsolódási lehetőséget jelentenek
www.btv.hu
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Megjelenés a helyi
médiában
Amint azt valószínűleg olvasóink tudják, Áder János köztársasági elnök 2019. október 13-ra tűzte ki az önkormányzati
választásokat. A Bábolnai Fórum a korábbi választásokhoz
hasonlóan ingyenes és fizetett hirdetési lehetőséget biztosít a jelöltek számára októberi választási mellékletében.
A választási időponthoz igazodva októberi lapszámunktól
függetlenül, október 1-jén kezdjük el a lakossághoz eljuttatni újságunk választási mellékletét.
Ezért kérjük a megjelenést igénylő jelölteket, politikai hirdetéseiket legkésőbb szeptember 20-án 12 óráig juttassák el
szerkesztőségünkbe. (Elérhetőségeinket az impresszumban
láthatják.)
Karakterszámok:
1/4 oldal fotóval: 1300 karakter, fotó nélkül: 1500 karakter
1/2 oldal fotóval: 2600 karakter, fotó nélkül: 3000 karakter
1 oldal fotóval: 5300 karakter, fotó nélkül: 6100 karakter
A Bábolnai Televízióban is nyílik lehetőség ingyenes politikai reklámok közzétételére.
A képviselőjelöltek általános – ingyenes – bemutatkozása
maximum 5 percben, a polgármesterjelöltek általános
– ingyenes – bemutatkozására maximum 10 percben biztosítunk lehetőséget.
Mindkét médiára vonatkozó szabályrendszer megtekinthető a Bábolnai Televízió, illetve Bábolna Város weboldalán,
vagy átvehető Kocsis Gábor jegyzőnél. A polgármester- és
képviselőjelöltetek automatikusan megkapják az említett
nyomtatványt.

Önkormányzati
választásokról

Tájékoztatjuk Bábolna Város választópolgárait, polgármester- és
képviselőjelöltjeit, hogy a 2019. október 13-i helyi önkormányzati
választáson Bábolnán egyéni
listás képviselőjelölt az lehet,
akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága
ajánlott. Polgármesterjelölt az
szeptember 2-től négy járási hivatalban átszervezi nyitvatartását, hétfőn egy órával
lehet, akit a település válaszrövidebb, csütörtökön egy órával hosszabb ideig tart az ügyfélfogadás.
tópolgárainak legalább 3%-a
2019. szeptember 2-től a nyitvatartási idő a következő lesz:
ajánlott. Bábolnán a megválasztható önkormányzati
képviselők száma 6 fő, a helyi
Járási hivatal
Nyitvatartási idő
önkormányzati képviselő jelöhétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
léshez 30 érvényes ajánlás, a
2890 Kisbér,
8:00-12:00
Zárva
8:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
polgármester jelölt állításához
Angol kert 4.
13:00-16:00
13:00-17:00
88 érvényes ajánlás szükséges.
Az
ajánlóíveket szeptember
2900 Komárom,
8:00-12:00
Zárva
8:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
9-én
16 óráig kellett a helyi
Szabadság tér 1.
13:00-16:00
13:00-17:00
választási
irodának leadni.
2840 Oroszlány,
8:00-12:00
Zárva
8:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
A megyei közgyűlés tagjait a
Fürst Sándor u. 29. 13:00-16:00
13:00-17:00
választópolgárok a jelölő szer2890 Tata, Ady
8:00-12:00
Zárva
8:00-14:00
8:00-12:00
8:00-12:00
vezetek által állított megyei
Endre utca 24.
13:00-16:00
13:00-17:00
listáról választják. A megyei
közgyűlés tagjainak számát a
A NAV-ablakokban a szolgáltatások széles körével várják továbbra is a hivatal munkatársai
megye lakosságszáma alapján
az ügyfeleket. A NAV-nál intézhető ügyek jelentős része a négy kormányablakban továbbra is
a területi választási iroda vezebiztosított lesz, így például az igazolások kiadása, adókártya, egészségügyi szolgáltatási járulék,
tője határozta meg.
adószámla, ügyfélkapu-ügyintézés, a bevallások, beadványok átvétele és a bevallások javítása,
csekk kiadása.
Doktor Imre Zoltán, adószakmai sajtóreferens

Változik a NAV-ablakok nyitvatartása
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Művésztábor, ahol eleven az alkotás öröme
Kilencedik alkalommal invitálta
köreibe Helyes Jenő bábolnai
festőművész kiváló művésztársait a Bábolnai Művésztáborba.
Az alkotók a Közösségi Házban
tevékenykedtek az önkormányzat támogatásával augusztus
21-től 30-ig.. Műveikkel évek óta
bővítik a város szellemi kincstárát,
hiszen műveikből egyet mindig
a településnek ajánlanak fel. A
művésztáborra jellemző a különböző sítlusok keveredése, hiszen
valamennyien másféle műfajban
alkalmazzák a művészet irányelveit. Van köztük tájfestő, van, aki
kollázsokat, grafikákat készít, van,
aki az olajfestékre esküszik, és van,
aki az akvarell szerelmese. A több
mint egyhetes tábor hozadéka,
hogy minden esztendőben egy színes, színvonalas galéria áll össze az itt
készült képekből. Helyes Jenő, a tábor ötletgazdája és életre keltője idén
12 alkotót hívott, az alkotói körbe végül 11-en tudtak eljönni. Az idei
évben két új alkotó is ellátogatott Bábolnára, így számukra új színfolt
volt a bábolnai közeg és környezet. A művészekre jellemző, hogy az idők
során barátsággá érett a művészet erejével létrejött kapcsolatuk. Ez a
tény az alkotói folyamatokra is ráteszi mindig bélyegét. Helyes Jenő úgy
fogalmazott: ez a tábor kifejezetten termékeny volt, mert mindenki az
alkotásra, a művészi teremtésre koncentrált. És bár az estékben jutott
idő a baráti beszélgetésekre is, de jobbára az alkotás körül forgott a világ.
A Bábolnai Művésztábor egy kiváló kezdeményezés, mely valódi
szellemi értékekkel gazdagítja a várost. Létjogosultsága vitathatatlan,
hiszen immár a
kilencedik alkalmat is megélte,
hála a vissza-viszszajáró alkotóknak, valamint az
önkormányzat
és a városvezetés
érzékeny támogatásának. Az
együttműködésből pedig a városlakók is profitálnak, hiszen az
időről időre viszszatérő tábor hétköznapi pillanataiba bárki betekintést nyerhet minden
alkalommal. A művészvilág nyitott szellemiségű képviselői jönnek el
mindig Bábolnára, akik minden esztendőben észreveszik a település
sajátosságait, természeti és épített szépségeit, melyeket képeiken is megjelenítenek, sokszor egyértelmű kifejezéssel, van, hogy gondolatébresztő
módon. Így elevenednek meg sorra a bábolnai épületek, a zöld környezet,
az Ölbő tó, a bábolnai lovak szertelen és csodálatos világa alkotásaikon.
Minden kép mögött ott áll egy ember, egy alkotó, egy megörökített
pillanat, egy érzés és élmények sokasága. Az így megszületett rendkívüli alkotások pedig visszatekintenek ránk a Helytörténeti Gyűjtemény
épületében létesült tárlatban.

Helyes Jenő azt reméli, hogy a Bábolnai Kukoricafesztivál idejére
is meghívhatja művészbarátait, hogy a rendezvény keretein belül
egyfajta nyitott műhelyben is alkothassanak együtt, így téve a bábolnaiak kedvére.
A művésztábor idei résztvevői: Helyes Jenő, Marcali Kiss Melitta,
Koppány Attila, Bárány Terézia, Homolya Gábor, Csizmadia Zoltán,
Czanik Ferenc, Győrffy Sándor, Revák István, Kőrösi Papp Kálmán,
Pék Eszter Anna.
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Nyílt nap és járműátadó az óvodában
Nyílt napot tartottak az óvodában augusztus 28-án, a nevelési
év megkezdése előtti héten. Az intézmény minden évben két
alkalommal is invitálja a szülőket, hogy betekintést nyerhessenek
gyermekük egy délelőttjébe, hosszabban is elbeszélgethessenek
az óvónénikkel. A nyár végi nyílt nap emellett jó szolgálatot tesz
azoknak, akik először viszik csemetéiket oviba, ezúttal is sokan
ismerkedtek az itt zajló élettel.
A nyílt nap résztvevőit a délelőtt vége felé járva az intézmény
udvarára invitálták, közelebbről a KRESZ-parkba, ahol már sok-sok
kisméretű jármű sorakozott. Rövid átadó ünnepségre került sor,
mely a nagycsoportosok műsorával vette kezdetét. Lipótné Horák
Valéria intézményvezető szólt ezután az egybegyűltekhez. Mint
elmondta, 2017-ben egy pályázatnak köszönhetően épülhetett
meg az óvoda udvarán a KRESZ-park, amit nem tudtak teljes mértékben kihasználni, mert nem voltak hozzá járműveik. A szülők
jóvoltából kaptak ugyan néhány járgányt, amivel a gyermekek

róhatták köreiket, de ez még kevés volt ahhoz, hogy több apróság
is egyszerre játszhasson. Most szintén pályázati forrásból sikerült
annyi kis biciklit, triciklit, rollert, autót és görkorcsolyát beszerezni,
ami egyszerre több óvodás szórakozását is kielégíti, és nem mellékesen biztonságos körülmények közt közlekedési ismereteiket
is gyarapítja a gyakorlatban.
Dr. Horváth Klára polgármester is részt vett az eseményen,
aki örömét fejezte ki a kis járművek átadásával kapcsolatban.
Kiemelte, hogy az eszközök jól szolgálják majd a gyermekek
óvodai fejlődését, emellett a sportszeretet és a mozgás iránti
vágy is megfogalmazódhat bennük. Az apró járművekhez balesetmentes használatot kívánt, majd hivatalosan is átadta azokat
az ovisoknak, akik boldogan vették birtokba a közlekedési eszközöket. A KRESZ-pálya megtelt élettel, zsibongással, a biciklik,
triciklik, rollerek és a tűzoltóautó gyorsan gazdára talált és gurult
a kanyargós utakon.

Eltelt a nyár, ismét becsengettek az általános iskolában, megkezdődött a 2019-2020-as tanév. A tanévnyitó eseményt szeptember 2-án tartotta meg az intézmény, az ünnepség a Himnusszal, majd szavalattal vette kezdetét. Az iskolaigazgató Bajcsainé
Hajagos Ildikó köszöntő beszédében kiemelte, az idei jubileumi esztendő, mert az iskola fennállásának 150. éves évfordulóját
éli. Az évforduló kapcsán elhangzott: egész éves munkájuk, programjaik ennek a jelentős iskolatörténeti évfordulónak a
fényében telnek majd. 18 osztályban 325 tanuló kezdte meg a tanévet. A székhelyintézményben 305, a banai telephelyen
pedig 20 kisdiák.

Tanévnyitó és vizesblokkátadás
Az első évfolyamon 49 diák ismerkedik
az iskolai intézménnyel. Az iskolaigazgató
a nagyobbacska tanulókat tanulásra, versenyzésre buzdította, az újonnan érkezőket
arra biztatta, hogy szerezzenek barátokat,
és ne féljenek az új környezettől. Az igazgató köszönetet mondott az óvónőknek
is a korábbi gondoskodásért és felkészítésért. Az óvodások beköszönő műsora után
a kicsik köszöntő emléklapot vettek át,
majd a nyolcadikba lépő tanulókhoz szólt.
Számukra az idei tanév a továbbtanulás
miatt különösen fontos. A szülők felé az
együttműködés és partnerség fontosságát közvetítette beszédében. Az elsősök
osztályfőnökei: Pillérné Fekete Andrea és
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pályázat keretében, két darab interaktív
panel is érkezett az iskolába.
Befejeződött a bábolnai székhelyintézmény vizesblokkjának teljeskörű felújítása
is. Fenntartójuk, a Tatabányai Tankerületi
Központ biztosította a felújítási és karbantartási munkákra az anyagi támogatást. A
két ütemben megvalósult beruházás 19
millió forintba került. Az új mosdóhelyiségeket – a települések polgármestereinek
Bors Erika tanítónők, a banai telephely elsős
közreműködésével – hivatalosan is átadták,
kisdiákjainak osztályfőnöke Vincze Attiláné.
így birtokba vehették a gyerekek és a
Az egyéb technikai jellegű információkon munkatársak. A beruházás lebonyolítóinak
túl elhangzott: a nyár során több tantermet külön is köszönetet mondott az igazgatónő.
is kifestettek. Az „EFOP 3.2.4-16-2016-00001
A tanévnyitó a másodikosok ünnepi
pályázat- Digitális kompetencia fejlesztése” műsorával zárult.
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Bátran kijelenthető, hogy Bábolna közössége sokszínű. A város kreatív, gondolkodó és alkotásra nyitott lakók otthona.
Ilyen alkotásra kész, értékteremtő ember Molnár Imre is, aki szemet gyönyörködtető kovácsolt vas munkáival vívhatja ki a
városlakók elismerését. A sokoldalúság, a gyűjtőszenvedély és a szeretetteljes alkotás is szerephez jut, ha életét boncolgatjuk.
Portrésorozatunk interjúalanya, Molnár Imre kiváló példakép.

Miniatűr nyers erő
Molnár Imre bácsi Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot, ahol később
lakatos végzettséget szerzett. 1956-ban
egy augusztusi kirándulás alkalmával, igazi
romantikus filmbe illő módon ismerkedett
meg tősgyökeres bábolnai feleségével: a
fergeteges bálon szerelemre lobbant nem
csupán a felesége, hanem Bábolna iránt is,
így két évvel később a településre költözött. Nyugdíjazása előtt többek között az
autójavító műhely munkáját segítette szaktudásával. Szakmájából adódóan mindig jó
kapcsolatot ápolt a fémekkel, megmunkálásuk a szenvedélyévé vált.
Imre bácsi immár 22 éve készíti szebbnél
szebb műremekeit, melyeket vashuzalból,
hajlítgatással formáz. Első szobra unokája
kérésére született, aki a kisgyermekek
őszinte csodálatával adózott egy hasonló,
vasból kivitelezett műremek előtt. Szerető
nagypapaként mindent elkövetett, hogy
teljesítse unokája kívánságát, így hamarosan már egy pici talicska büszke tulajdonosává válhatott a csöppség.
A talicskát később számtalan különféle
formájú és méretű kerékpárok sokasága
követte, melyek közül többen az ismerősök
körében, ajándékként találtak gazdára, míg
mások Imre bácsi udvarát díszítik. Művei
között megjelennek a régmúlt idők kerékpárjai, de a mai modern változatokra, különlegességekre is rábukkanhatnak a kíváncsi
szemek. A díszes alkotások dekoratív funkciójuk mellett akár virágtartóként, illetve
egyéb használati tárgyként is megállják a
helyüket.
Imre bácsi lapunknak elárulta, az összes
általa készített huzal-bicikli egy létező
kerékpármodell kicsinyített és élethű
másolata, melyekhez ötleteket a különféle
újságokból, katalógusokból hirdetésekből, vagy akár csak az utcán sétálva merít.
Repertoárjának érdekességei azok az amerikai típusú kétkerekűek, melyeket egy
népszerű televíziós sorozatban látott meg,
majd készített el. Az aprócska vaskreációk
elkészítése rendkívül nagy türelmet igényel:
Imre bácsi minden részletre ügyelve, aprólékos gondossággal dolgozza ki alkotásait.
Egy-egy alkotás megszületése a fél órás
időtartamtól akár a három napig tartó
munkáig is terjedhet.

Egykori mestersége is rendszeres alkotómunkára sarkallja. Hátsó kertjében a szín
alatt kisebb kovácsműhely található annak
minden kellékével. Kovácsoltvas kerítések,
dísztárgyak készülnek itt, de ott jártunkkor
egy aranyozott szélkakas volt a satuban,
melynek aprólékos, minden részletre kiterjedő felújítását végezte Imre bácsi.
A sokoldalú alkotó egy másik egyedülálló hobbival is büszkélkedhet: különleges,
téglákból álló gyűjteményében kivételes
darabokat is találhatunk. A legrégebbi
építőanyag az 1600-as évekből származik,
méghozzá a győri püspöki rezidencia épületéből. A ritkaságok között fellelhetőek
továbbá szlovák és osztrák, illetve természetesen bábolnai gyártmányú darabok is.
Magyarországon a téglagyártás több
évszázados hagyománnyal rendelkezik,
szervezeti kereteit a 14. századtól a céhes
ipar jelentette. Az elkészült építőanyagokat
gyakran megjelölték, az úgynevezett téglabélyeg az eredet azonosítására szolgált. A
téglavetés földesúri vagy városi privilégium
volt, sok helyen megtalálhatóak példának
okán az Eszterházy család nevével égetett
téglák. A 19. században a téglagyártásban
is meghonosodtak a vállalkozások. Kőbányán 1837-1838-tól kezdtek működni a
téglagyárak, míg a körkemencés égetőmódszer a kiegyezés után terjedt el. A 19.

század utolsó éveiben csak Budapesten 12
téglagyár működött, de Győrben és Bábolnán is üzemeltek téglagyárak. Manapság
már nem jelölik a kiégetett építőanyagokat,
így főként a régmúlt időkben égetett és
bélyegzett téglák lelhetőek fel.
Imre bácsi mindig egy szatyorral és
nyitott szemmel járva, házbontásokkor
talált rá a legtöbb kincsére, sokat azonban
barátai ajándékoztak számára. Az ország
többi téglagyűjtőjével jó kapcsolatot
ápol, a róluk megjelent újságcikkeket
lelkiismeretesen archiválja. Közös szenvedélyük összeköti őket, és egymást segítik,
egymás között cserélgetik a különlegesebb darabokat.
Imre gyűjteményében hazánk szinte
minden pontjáról találhatunk beszédes
tárgyi emlékeket. Precízsége a téglák nyilvántartásában is megmutatkozik, hiszen
minden példányt gondosan kategorizál. Az
összegyűjtött darabok melléképülete falát
és udvarát díszítik, sokból dekoratív kerti
kemencét vagy oldalfalat épített.
Imre bácsi jó egészségnek örvend,
nyugdíjasként is aktív életet él. Gyermekei,
unokái és dédunokái boldogsággal és
vidámsággal töltik meg a házat. A családi
programok mellett gyakran látja vendégül
baráti társaságát is egy kis főzőcskézésre,
kikapcsolódásra.
www.btv.hu
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Egy szórakoztató találkozó jóembereknek
Első ízben került sor Bábolnán, az
Ölbő-tó szép környezetében Országos
Jóember találkozóra augusztus 17-én
és 18-án. Első hallásra érdekesnek
tűnik a kezdeményezés: összehívni a
segítő szándékú, természetkedvelő
jóembereket, de Ruskó József szervező,
ötletgazda, úgy tűnik, nem ismer lehetetlent. A helyi vállalkozó keltette életre
a Leader parkot, amely az évek során,
sok munkával és elhivatottsággal végül
impozáns szabadidőparkká alakult.
Ruskó József, a Leader park tulajdonosa
az Ölbő-tó mellett megvásárolt területét
példásan építette ki. Mint elmondta,
életvitelszerűen is itt él, de merésznek
betudható vállalkozása révén most mások
is kamatoztathattak a terület adta jó adottságokból. Az új parkot kétnapos, nagyszabású augusztusi eseménnyel igyekezett
bevezetni a köztudatba.
A szervező és csapata a város önkormányzatával karöltve csalogató programokkal várták az érdeklődőket. A megnyitón szombaton a jótevő segítőknek emlék
plaketteket adott át a szervező. Az eseményen dr. Horváth Klára polgármester is részt
vett. Elsősorban a vízi és légi programokra

hegyezték ki a
két napot, miután
Ruskó
J óz s e f
baráti körében
ezek kedvelt elfoglaltságok. A két
nap során hagyományőrző ügyességi vetélkedők,
gyermekjátékok és
gyermekanimátorok várták a kicsiket és nagyokat
egyaránt. Szombaton A mindent látó
királylány meséje került terítékre a Soltis
Lajos Színház előadásában.
Az esemény egyben egy repülőnapként is szolgált, de vízi járműveket is ki
lehetett próbálni. Volt tűzoltó-bemutató
és habparti és egy különleges tengeri
hajó mentőkabint is meg lehetett tekinteni. Nagy sikert aratott a hőlégballonos
függeszkedés is, melynek köszönhetően
mintegy harminc méter magasból lehetett kémlelni a tájat Bábolna felett. Az est
fénypontja nem tűzijáték volt, hanem
vizes fényjáték,úgynevezett vízi-karnevál,
mely különleges látványban részesítette

a jelenlévőket. Másnap a Dogland kutyaiskola is bemutatózott, majd a tűzoltó
autóba is bemerészkedhettek a bátrabbak. A habparti pedig mindkét napon jó
élményt nyújtott.
A kétnapos rendezvényen sztárfellépőkről is gondoskodtak:
Szombaton Soltész Rezső, vasárnap
Dóka Zsuzsa és Bősi László operett előadással szórakoztatták a jóembereket. A
szervező nemes gesztusa révén az érdeklődőket kisvasút szállította a rendezvény
helyszínére, ami már önmagában is egy
kiváló családi programot ígért.
A találkozó sikerén felbuzdulva már a
folytatást tervezgeti Ruskó József szervező.

Újra Kárpátalján jártunk
A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete idén harmadik
alkalommal hirdette meg a
pályázati forrásból támogatott
háromnapos kirándulást a honfoglalók és Rákóczi nyomában. A
csoportunk 43 fővel indult útnak,
nagy örömünkre az Anonim
Drámacsoport 11 iskolás tagja
jelképes térítés mellett vehetett
részt a programban az állami
támogatásnak is köszönhetően.
A határátlépés után Beregszász, a Máramarosi-medence, a
Felső-Tiszavidék szépségeit és
érdekességeit tekintettük meg az
első napon a hosszú utazás során.
Második nap dzsipekkel utaztunk
tovább, majd gyalogosan értünk
el a Fekete-Tisza forrásához. A
Tatár-hágó, majd a Fehér- és Fekete-Tisza találkozása megtekintése
után Husztnál felkapaszkodunk
a várromhoz, ahol a gyerekekkel
közösen elszavaltuk a Huszt c.
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a Szózat és Székely Himnusz
eléneklése és a természeti
szépségben való gyönyörködés
után kitérőt tettünk Szolyvára,
az emlékparkba, fejet hajtva a
sztálini lágerek (malenkij robot)
magyar áldozatai előtt.
Mind a természeti szépségek,
mind a magyar-magyar kapcsolatok, a történelmi emlékek, a
szállásadó családok vendégszeretete mély nyomokat hagytak
a résztvevők szívében: más
emberként, más nézőpontokkal
tértünk haza. A gyermekek is
Az Anonim Drámacsoport a Vereckei-hágónál szaval
egytől egyig nagyon jól érezték
verset, majd elénekeltük a Bol- túrát tettünk a millecentenári- magukat és rendkívül nyitottan
dogasszony anyánk c. nemzeti umra felépített emlékműhöz. fogadták mindazt, amit megisimádságot. A harmadik napon Itt a velünk utazó gyermekek mertek, nagyon büszkék voltunk
Munkácsra látogattunk, a adták elő Sajó Sándor: Magyar- rájuk. Ismét szívünkbe zártuk e
várban tisztelegtünk Zrínyi Ilona nak lenni című versét Veresné szép és hányatott sorsú magyar
és II. Rákóczi Ferenc emléke és Szkocsek Mária vezetésével, vidéket, remélve, hogy lesz még
hősiessége előtt rövid beszéd majd helyezték el koszorúnkat az alkalmunk visszatérni.
Faragóné
és koszorúzás keretében. emlékműnél. Őseink történelmi
dr. Novadovszky Nóra
A Vereckei-hágóra érve rövid múltjának, felidézése, a Himnusz,
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KÖNYVAJÁNLÓ
MICHAEL CRICHTON: A GÖMB
Az 1987-ben megjelent regény a Csendes-óceánon
kezdődik, ahol egy hajóra különféle szakembereket
szállítanak nagy titokban. Egyikük, a főszereplő Norman
Johnson pszichológus, akinek általában az a feladata,
hogy repülőszerencsétlenségek túlélőiben tartsa a lelket.
Most azonban egy tengerbe zuhant űrhajóhoz hívják. A
bökkenő csak az, hogy ez az űrhajó vagy 300 éve az óceán
egy kevésbé mély pontján található – vagyis ez egy idegen
tárgy. Johnson mellé még zoológus, egy matematikus és
néhány katonai személy csatlakozik, hogy lemenjenek a
víz alatti kutatóbázisra és belépjenek az idegen űrhajóba.
A regény egy felfedező-expedíció, ahol semmi sem az, ami elsőre annak látszik.
A címnek megfelelően egy különös felszínű, látszólag ajtó nélküli gömb várja
a csapatot. Hogyan került oda? MIt csinál ez a gömb? Amikor a számítógépen
egy idegen, magát Jerrynek hívó értelem kezd el velük beszélgetni, akkor
kezdődik valódi utazásuk, az igazi mélység, az emberi belső, a lélek felé. Az
írás az olvasót a történethez láncolja, ahol az események menetében nincs
kiszámíthatóság, fordulat fordulatot követ, és letehetetlenné teszi a könyvet.
(forrás: Kánai András)

IDŐSEK BŰN ÉS
BALESETMEGELŐZÉSI
AKADÉMIÁJA
A tavalyi év sikerére való tekintettel idén újra megszervezésre kerül
az ingyenes előadás-sorozat szépkorúaknak, valamint idősekkel
foglalkozó szakemberek számára
Az előadások helyszíne: KEM Kormányhivatal
(Tatabánya, Bárdos L. u. 2.) 2. emeleti konferencia terme
ELŐADÁSOK:
2019. szeptember 3. 10.00-11.30 Áldozatvédelem-áldozatsegítés
Magyarországon • ELŐADÓ: Dr. Gulyás Renáta – Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály vezetője

IRENE ADLER: A FEKETE DÁMA
Elgondolkodtál már azon, mi lett volna, ha a híres
nyomozó, Sherlock Holmes és Arséne Lupin, a gáláns
szélhámos gyerekkori barátok lettek volna?
A történetben Irene Adler kislányként ismerkedik meg
velük Saint-Malóban, egy tengerparti városkában
Franciaországban. Találkozásuk egybeesik egy rejtélyes
gyilkosság, valamint a Pikk Dáma (Martigny asszony)
ellopott gyémánt nyakéke utáni nyomozással. Az eszes
és kíváncsi Irene a ﬁúkhoz csapódik, és a trió tagjainak
hajmeresztő kalandokban van részük.
A csibészes, sodró regényben természetesen győzedelmeskedik a jó, a különc kis ﬁgurák
megismerik az igaz barátság erejét, és azt, hol a határ bátorság és vakmerőség között.
Végül megsejtik azt is, hogy a felnőttek jelenléte és cinkossága néhol igen jótékony
lehet.
A regény elbűvölő utazásra invitál Pat elméjébe, ahonnan ugyan kissé torz, ugyanakkor
szívszorongató és végtelenül szórakoztató is a kilátás. Ahonnan mi is nézői lehetünk
Pat ﬁlmjének, amely néha szomorú, néha vidám, mint maga az élet.

2019. szeptember 10. 10.00-11.30 Az áldozattá válás pszichológiája
• előadó: Forgó Pál klinikai szakpszichológus
2019. szeptember 17. 10.00-11.30 Biztonságos közlekedés időskorban
– balesetmegelőzés • ELŐADÓ: Tímár Zsuzsanna r. őrnagy, KEMRFK Közlekedésrendészeti Osztály munkatársa
2019. szeptember 24. 10.00-11.30 A nagyik százada, avagy a 21. század
nagyszülőkre rótt kihívásai • ELŐADÓ: Dr. Makay-Beró Henrietta kriminalisztikai és vadászati szakjogász, Tata város alpolgármestere
2019. október 1. Idősek világnapja 10.00-11.30 Vagyonvédelem-bűnmegelőzés a szépkorúak körében • ELŐADÓ: Csonkáné Huszár Anita c.r.
alezredes KEMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztályának vezetője
11.45 Oklevelek és ajándék átadása azon hallgatóknak, akik minden
előadáson részt vettek
Kérjük, hogy a terem befogadóképességére való tekintettel,
részvételi szándékát jelezze a 34/517-755 telefonszámon vagy a
bunmeg@komarom.police.hu e-mail cí-men!
Az előadás-sorozat szervezői: KEM Kormányhivatal,
KEM Rendőr-főkapitányság, KEM Baleset-megelőzési Bizottság
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Hulladékinformáció önkéntesen
– palackprések a szelektív szigeteken
Egy ideje szinte naponta olvasható a
facebookon egy bejegyzés, mely a bábolnai szelektív hulladékgyűjtő szigetek
aktuális telítettségi állapotáról számol be.
A bejegyzések gazdája Sebestyén Szabolcs,
önkéntes, „szabadidős” tevékenységként
tudósít a helyzetről. Az ötlet az egyik helyi
információs oldalról jött – mondja Szabolcs
-, ahol rendszeresen olvasta a bejegyzéseket,
kritikákat, nem egyszer durva megnyilvánulásokat arról, hogy az itt lakók nem
tudják elhelyezni szelektált hulladékaikat,
mert a tárolók tele vannak. Elsősorban a
papír és műanyagpalack gyűjtők adják
a legtöbb problémát, ezért elhatározta,
hogy reggelente – ha teheti – kerékpárral
végigjárja az öt szelektív szigetet, és tudósít
azok telítettségéről. Szabolcs nem tekinti
tehernek ezt a tevékenységet, mint mondta,
legalább sportol egy kicsit. A visszajelzések
alapján nagyon sokan használják is ezt a

„szolgáltatást”, és jó kezdeményezésnek
tartják.
Ehhez kapcsolódik Sebestyén Szabolcs
egy másik projektje, melynek köszönhetően
beszereztek négy kültéri palack-prést. Ezekkel

a műanyag flakonokat és az alumínium
dobozokat lehet
könnyedén összezsugorítani, így a
gyűjtőedényekbe
sokkal több fér.
Egyelőre a Kisfaludy lakótelepi, a
Névtelen utcai, a
könyvtár melletti
és a Rózsaerdei úti
szelektív szigetekhez helyezték el a
préseket. Mivel nem
horribilis összegű
ezek beszerzése – a pénzt a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat környezettudatossági
pályázatából biztosították –, ezért hamarosan
az ötödik szigethez is kerül prés, melyeket a
közmunkások szereltek rendeltetési helyükre.

Ferenc Jóska nyomdokain a Rax Alpokban…
Ugyan belefáradtunk már az idei (ki tudja hányadik?) hőhullám növényt/állatot/embert próbára tevő szorításába – augusztus utolsó napját illetően senki nem bánta volna a folytatást: a
Mérföldkő Csoport tagjaiként bizakodással vártuk az Ausztriába
tervezett túránk helyszínére prognosztizált időjárási adatokat! Bár
kedvező előjelek mutatkoztak, de tudtuk, hogy a Keleti Alpok 1644
méter magas Rax – fennsíkján semennyi idő alatt változás állhat
be: feltámadhat a szél, hirtelen zivatar kerekedhet, csökkenhet a
hőmérséklet, stb. Dicséretes körültekintéssel ezért valamennyien
váltócipőkkel/meleg pulóverekkel/esőkabátokkal felszerelkezve
foglaltuk el kora reggel hatkor a Budapestről kiállt autóbuszunkat.
Nagy szerencsénkre a helyszínen is maradt a kánikula - ezek a váltó
cuccok mind az autóbuszban maradtak, sőt! szinte valamennyink pólóra vetkezve bandukolt a fennsíkon egészen a fél hetes
buszindulásig!
Megérkezésig az út alatt az egyik profi túravezetőnk ismertette
teljes részletességgel a napi ütemtervet. Földtörténeti/földrajzi
ismertetést is kaptunk az Alpok kialakulásáról, a buszból látható
hegyek, vízfolyások neveiről. Érdeklődéssel hallgattuk, hogy az alig
100 km-re lévő Bécs ivóvíz ellátását ezekből a hegyekből látják el
és a közelség miatt kedvelt kirándulóhelye nem csak a jelenlegi
bécsieknek, de az volt a Habsburgoknak is! Megtudtuk azt is, hogy
futóverseny miatt momentán délnél előbb nem volt ajánlatos a
fennsíkra felmennünk. Ezért aztán fél órai távolságon belül egy
3 km hosszú, jól kiépített, jól karban tartott lépcsőkkel/hidakkal
tűzdelt, kényelmes szurdoktúrát ajánlott alternatívaként. Bizony,
hálásak voltunk a futóverseny szervezőinek, mert így részesülni
tudtunk mindabban a gyönyörűségben, amit a würflachi Johannesbachklamm szurdok bejárása jelentett! Nagyon szép volt – kár
lett volna kihagyni!
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Átgurulva a Rax-fennsik aljától induló felvonó állomáshoz,
pár perces „lebegés” után ámulva tekintettünk körbe. A látvány
leírhatatlan: hatalmas hegyek, alant nagy völgyek, azokban
megbújó települések, kanyargó utak, üdén zöldellő fenyvesek,
közöttük dús legelők és a levegő - azt szinte harapni lehetett!
Összevárva a teljes csapatot (hiszen a felvonó egy kabinjában
nem fértünk valamennyien) kényelmes ütemben megkezdtük
az enyhe emelkedőkkel tarkított kavicsos úton/ösvényeken
utunkat a kilátó felé. Na, itt volt aztán csak látnivaló: még magasabb csúcsok, még mélyebb/szűkebb völgyek, még dúsabb
színorgia! Ráadásul itt nem lehetett emberi jelenlétet felfedezni
(praktikusan előttünk/alattunk nem voltak települések, házak,
aszfaltozott utak, vezetékek, stb.) Bár órákig nézelődtünk volna,
de folytatnunk kellett túránkat. Mintegy órányi baktatás után
végre feltűnt az Ottó hütte, ahol is válaszút elé lett a csapat
állítva: a vállalkozóbbak még felkapaszkodhattak a Kereszt
csúcskilátóhoz, a törődöttebbek, kényelem szeretőbbek itt
pihenhették ki fáradalmaikat. (találós kérdés: na, én melyik csoporthoz tartoztam, én láttam-e közelről a keresztet?) A kiadós
pihenés után megcéloztuk a felvonó felső állomását, az utolsó
járattal lemenve és buszba szállva a tervezett időben 18.30 –kor
hazaindultunk Magyarország felé! Szerencsére, a határon is
simán, várakozás nélkül átjutottunk, így 21.15 magasságában,
rendben Bábolnára érkeztünk.
Összegezve elmondhatjuk, hogy a 48 fő sporttárs príma időben,
gyönyörű helyszíneken járva teljesítette a mintegy 15 km hosszú
hegyi szakaszt. Az Önkormányzatunk nagylelkű támogatása
mellett is kissé húzós volt ugyan a részvételi díj, de elmondhatjuk,
hogy megérte!
Katona László
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Kedves
Bábolnai
Szépkorúak!

KENYÉRSZENTELÉS
Szent István királyra és az államalapításra emlékezett augusztus 20-án a bábolnai hívő közösség.
Dr. Szalai Gábor katolikus plébános a szent mise alkalmával prédikációjában az új kenyérről is szólt,
mely a megélhetést és az életet jelképezi. Szent István korát is idézve úgy fogalmazott: István király
felismerte, hogy az emberek elméjére sokszor a sötétség borul és kicsapongásra adják magukat.
Ebből kifolyólag mindannyiunk számára az életforma váltás, a krisztusi útra való lépés mutat kiutat.
A példabeszédben arra világított rá, hogy tanuljunk mások hibáiból, ne építkezzünk homokra,
csakis erős sziklára. A plébános megáldotta az új, nemzeti színű szalaggal átkötött kenyeret, amit
Veresné Szkocsek Mária alpolgármester szegett meg. A kenyérrel a híveket is megkínálták.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben
nyilvánította október 1-jét Az
Idősek Világnapjává. Bábolnán,
hagyományainkhoz híven,
ebben az évben is köszönteni
fogjuk idős lakosainkat. Minden
érintettnek, vagyis azoknak,
akik 65 évesek, vagy annál idősebbek meghívót fogunk eljuttatni az ünnepségre. Természetesen, amennyiben az érintett
házastársa, partnere még nem
időskorú, szintén részt vehet az
ünnepségen, szeretettel várjuk
őt is. Önkormányzatunk színvonalas műsorral készül, melyre
örömmel vennénk, ha minél
többen eljönnének!
Berkesné Szűcs Ágnes,
intézményvezető

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK
a bábolnai protestáns templomban
minden vasárnap 11 órakor.

2019. szeptember hónapban
01-én vasárnap
Évközi 22, vasárnap

8.30 órakor rózsafűzér ima
9.00 órakor szentmise

08-án vasárnap
Évközi 23. vasárnap

8.30 órakor rózsafűzér ima
9.00 órakor szentmise

15-én vasárnap
Évközi 24. vasárnap

8.30 órakor rószafűzér ima
9.00 órakor szentmise

22-én vasárnap
Évközi 25. vasárnap

8.30 órakor rózsafűzér ima
9 órakor szentmise

Igét hirdet Simon Norbert református lelkész.
Elérhetősége: 06 30/336-3734.
Parókia: 34/597-459.
Gondnok Farkas Károlyné,
harangozó Böröcz Ferenc.

29-én vasárnap
8.30 órakor rózsafűzér ima
Évközi 26. vasárnap 9.00 órakor szentmise
Szentírás vasárnapja (biblia, hozsanna szentelése, vásárlási
lehetőség)
A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános 20/410-0511
Sekrestyés: Gergely lajosné 20/5123-560
Elsőáldozásról készült DVD lemez kapható, jelentkezni a bábolnai templomban mise előtt, vagy utána, vagy a: 20/512-3560
telefonszámon.
www.btv.hu
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Közgyűlést tartott a Bábolnai Sportegyesület
Az egy évvel ezelőtt megválasztott
ügyvezető, Zsidi Sándor nyitotta meg a
Bábolna SE közgyűlését július 18-án a Szabadidőközpontban. Az eseményen részt
vett dr. Horváth Klára polgármester és
Popovics György megyei közgyűlési elnök,
illetve jelen voltak a szakosztályvezetők és
sportolók is.
Az előzetesen meghirdetett napirendi
pontok szerint az egyes szakosztályok
vezetői számoltak be éves tevékenységükről. A legnépesebb sportág, a labdarúgás
képviseletében Tornyos Ferenc ismertette
a velük történteket, majd a kézilabda
szakosztály szüneteltetéséről adott hírt
Hajdú János szakosztályvezető. A tekések
háza táján is adódtak problémák, de első
csapatuk maradt az NB I-ben, a második
gárda pedig a Győr városi bajnokságban
szerepel. A kosárlabdázók a Győr megyei
bajnokság élmezőnyének tagja, a lovas
szakosztályban pedig Buza Patrik Zoltán
tavaly egyéniben megyei bajnoki, illetve
csapatban országos bajnoki címet szerzett. A közgyűlés résztvevői elfogadták
a felügyelő bizottsági és az ügyvezetői
beszámolót, majd megszavazták az egyesület 2019. évi költségvetését.
Zsidi Sándor szerint az eltelt egy
évben stabil anyagi háttérrel működött a
sportegyesület. Igyekeztek kihasználni a
TAO pályázatok nyújtotta lehetőségeket,
a BSE 100-as Klub támogatásai is jelentős
előrelépést jelentettek, illetve nem utolsó
sorban legnagyobb támogatójuk, Bábolna
Város Önkormányzatának éves dotációja
és a pályázatokhoz nyújtott önrész adta
költségvetésük végösszegét. Az ügyvezető üzleti és személyes kapcsolatainak

köszönhetően több olyan szponzori lehetőséget is meg tudott újítani egy éves
működése alatt, melyek korábban működtek, ám évekig nem álltak rendelkezésre.
Összességében a sportegyesület mintegy
58 millió forintból gazdálkodhatott.
Több, mint 300 ember sportol a BSE
különböző szakosztályaiban – hangsúlyozta lapunk számára dr. Horváth Klára
polgármester –, ez a város lakosságának
7-8 %-a. Ezen kívül sokan sétálnak, futnak,
kerékpároznak, túráznak, illetve máshol,
másféle sportágakat űznek, ezért elmondható, hogy Bábolna sportos település. Az
önkormányzat is komolyan támogatja a
sportot, mindent megtesz azért, hogy a
sporton keresztül az itt lakók egészségmegőrzéséhez hozzájáruljon. Bábolna
Város Önkormányzata 2019-ben már 8
millió forinttal támogatja a sportegyesületet, ezen túlmenően a TAO pályázatok
önrészét is biztosította, és biztosítja a
jövőben is, illetve a sportlétesítmények –
sportcsarnok, tekepálya, labdarúgópálya

– működtetésének költségeit is az önkormányzat viseli.
A BSE 100-as Klub alapítója, a megyei
közgyűlés elnöke, Popovics György lapunk
számára elmondta, a klub az eltelt egy
évben mintegy 2 millió forinttal segítette
a bábolnai sport előmenetelét. Büszke arra,
hogy a 2019-es első 100 ezer forintról szóló
szerződést a megyei önkormányzat és a
Bábolna SE kötötte. Az új ügyvezető egy
éves tevékenységéről elismerően szólt, a
TAO támogatásokról pedig kijelentette,
az egyesület elsősorban infrastrukturális
fejlesztésekre és működésre tudta fordítani a kapott összegeket. Elnök úr beszélgetésünk során hangsúlyozta, minden
sportegyesület számára fontos, hogy
megfelelően felkészült edzők foglalkozzanak a sportolókkal, ami az utánpótlás
nevelésben a legjelentősebb. Amiben
hiányérzete van, az a kézilabda szakosztály
működésképtelensége, de úgy gondolja,
hamarosan megtalálják a lányok, a hölgyek
sportolási lehetőségeit is.

Labdarúgás
A felnőtt csapat nyolc játékossal erősített, az eredmények
önmagukért beszélnek
Még augusztus közepén sem jártunk, de már elkezdődött a
megyei első osztályú labdarúgóbajnokság. A BSE focistái megújult csapattal kezdték a szezont. Az elmúlt évek legnagyobb
létszámú játékos-igazolását hajtotta végre a szakosztály, nyár
folyamán nyolc játékost sikerült idecsábítani. Elmúlt tavasszal
már komoly létszámhiány sújtotta a csapatot, ezért égetővé
vált ez a probléma, amit ezúttal hosszú évek vajúdása után a
vezetőség sikerrel orvosolt. Józsa Péter vezetőedző kezei alatt
a nyári felkészülési időszakban az újak igyekeztek beépülni a
csapatba, tudásukat edzőmérkőzéseken is megmutathatták.
Végh Dominik Gönyűről érkezett, jobbhátvéd és jobboldali
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középpályás posztokon játszik. Lanczendorfen József már játszott Bábolnán, rá középpályán és a támadósorban számít a
mester. Belső védő, illetve védekező középpályás szerepben
focizik Wiest Dominik, őt Piliscsabáról igazolták, Kuroli Kristóf
pedig gyirmóti nevelés, középpályás játékos. Soha Máté, Balogh
Ádám és Varga Benjámin a fiatal korosztályt képviselik, ők is a
támadósort erősítik. A legígéretesebb igazolásnak a korábban
Ácson focizó Vörös József látszik, aki technikás, robbanékony,
tőle gólok sorát várják.
Több felkészülési mérkőzés után augusztus 7-én Ete ellen
már diadalmaskodott a társaság a Magyar Kupa első fordulójában, majd 11-én a Nagyigmánd gárdáját fogadták hazai
pályán. Számtalan kimaradt bábolnai gólhelyzet, kissé görcsös
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játék jellemezte a találkozó első felét, a vendégek elszántan
küzdöttek, így gól nélkül zárult az első félidő. Már-már úgy tűnt,
visszaköszönnek az előző évad mérkőzései, amikor a kimaradt
helyzetek megbosszulták magukat, és az ellenfél járt sikerrel,
miután kevés lehetőségét kihasználta. Szerencsére ezúttal
nem így történt, ugyanis mindjárt a második játékrész elején
Marcinkó Bálint 16 m-es lövése akadt be a nagyigmándi hálóba.
Ezt követően is számtalan bábolnai akció végződött pontatlan
lövéssel, vagy kimaradt helyzettel. A vezetés megerősítésére
egészen a 84. percig kellett várni, ekkor Fábián Dávid tört be
a büntetőterületre, és ellenállhatatlanul biztosította be a hazai
győzelmet. Bábolna SE – Nagyigmándi KSK 2:0.
Tatára látogattak labdarúgóink a szezon második fordulójában. Lanczendorfen József góljával az első félidő derekán
együttesünk szerezte meg a vezetést, de a hazaiak hamarosan
kiegyenlítettek. További gólok nem estek, így ez maradt a
végeredmény, amivel Józsa Péter vezetőedző akár elégedett is
lehetne. A tapasztaltak alapján azonban a mester véleménye
szerint ott hagytak még két pontot, ugyanis a szokásokhoz
híven ismét számtalan lehetőséget puskáztak el legényeink.
Tatai AC – Bábolna SE 1:1.
Augusztus 25-én aztán a Sárisáp együttesét fogadták labdarúgóink hazai pályán. A vendégek hozzánk hasonlóan komoly változáson
estek át, sok fiatal játékossal, újdonsült csapattal érkeztek. A mieink
ezúttal jónéhány alapembert voltak kénytelenek nélkülözni, őket
szintén fiatalok helyettesítették. Amint az már a találkozó elején
tapasztalható volt, együttesünk kimondottan harcos szellemben
játszott, és az edzői utasításokat is fegyelmezetten hajtották végre.
A felesleges előreívelgetések helyett igyekeztek földön tartani a
labdát, ezzel hatékonyabbá vált a játék. Az első félidőben csupán a
gól, vagy gólok hiányoztak,
csatáraink egyelőre nem
tudták befejezni az akciókat. A második játékrészben
már ígéretesebb bábolnai
helyzetek bontakoztak ki,
mígnem az 54. percben
Valkó Miklós 16 méteres
lövése talált be az ellenfél
kapujába. Három perc elteltével Vörös József hámozta át magát a sárisápi védelmen, és növelte
a hazai előnyt. A 65. perc bábolnai védelmi kihagyása nyomán
Zicsi Adrián révén szépíthettek a vendégek, majd a 74. percben
megítélt büntető, kiállítás, és a 11-est követő szabályértelmezési
problémák borzolták a kedélyeket. Mindez nem vetette vissza
legényeink lendületét, a lefújás előtt 5 perccel Soha Máté szerzett
gólt harcosságának köszönhetően. A legvége is tartogatott még
egy bábolnai találatot, Valkó Miklós hagyta faképnél védőjét, és a
befejezés már nem okozott gondot. A mérkőzés befejezését követően sajnos sportszerűtlen jelenetek is zajlottak a pályán, egyelőre
nem tisztázottak ennek körülményei. A mentő is ellátogatott a
pályára, a vendégek játékosa, Putnoki Bence sérült meg úgy, hogy
őt kórházba kellett szállítani. Bábolna SE – Sárisápi BSE 4:1.

más együtteshez igazolt. Emiatt komoly létszámhiány alakult
ki, és a szakosztály vezetése úgy döntött, visszalépteti ezt a
korosztályt a bajnoki szerepléstől. Az itt maradt focisták az
U19-esekkel edzenek és játsszák mérkőzéseiket. Csongrádi
Péter, az utánpótlás szakmai vezetője elmondta, az eligazolt
játékosok a korosztály meghatározói voltak, nélkülük értelmetlen lett volna a bajnokságban szerepelni. Hollósi Márk és Blitzer
Brendon a Komárom U15-ös csapatában folytatják, Élő Lázár is
Komáromban focizik, ő az U14-es együttes tagja lett, Morvai
Dániel kapus és Tóth Sára pedig a Győri ETO utánpótlásánál
tanulja a labdarúgás fortélyait.
Az U19-es gárda nyári felkészülését a Győrből szerződtetett
Izsáki László edző irányította, de a szakosztály vezetői és edzői
úgy látták, az új mester és a csapat nem megfelelő párosítás.
Ezért az első bajnoki előtt Karvaj Ottó vette át a szakmai
munkát, aki amellett, hogy az 1980-as években Bábolnán
focizott, immár évek óta foglalkozik a helyi utánpótlás nevelésével. Kitűnő empátiával és szeretettel viseltetik a gyermekek iránt, remek pedagógiai érzékkel rendelkezik, határozott,
erélyes, ugyanakkor nem bántó a stílusa. A bajnokság első két
mérkőzése nem sikerült ugyan, de Ottó nem gondolja, hogy
a csapatnak, vagy neki szégyenkeznie kellene. Mint mondta,
valójában nem volt nyári felkészülés, a srácokat szinte úgy
kellett összeszedni az első meccsre, ezért a bajnoki szezon
első három-négy hete szolgálja a felkészülést. Tata ellen
hazai pályán 6:1 arányú vereséget szenvedtek, majd Nyergesújfalun 2:0-ra kaptak ki. Augusztus utolsó szombatján már
ígéretes teljesítményt nyújtottak fiataljaink, Mocsát verték
3:1-re hazai pályán. Az edző kiemelte beszélgetésünk során,
hogy a csapat létszámát is fel kell duzzasztani, ezért igyekeznek visszacsábítani a korábban távozó focistákat, illetve
a megszűnt U16-os csapat 14-16 éves itt maradt játékosait
felzárkóztatni technikailag és erőnlétben egyaránt. Emellett
szoros együttműködésben dolgoznak a felnőtt együttessel,
hiszen több fiatal, 18-19 éves futballista szombatonként az
U19-ben, vasárnaponként pedig a felnőtt csapatban teljesít.
Minden csütörtökön edzői megbeszélést tartanak, melynek
során megtárgyalják, kik, melyik csapatban fognak játszani.
Azt is meghatározzák, hogy az U19-ben szombaton szereplő
felnőtt kerettagok mennyi időt lehetnek pályán azért, hogy
a vasárnapi meccsen is megfelelő teljesítményt nyújthassaU16-os csapatot nem tudott indítani a szakosztály, az U19 nak. Ugyanakkor a két csapat edzéseinek időpontjait is úgy
még csak most áll össze
koordinálják, hogy azok egybeessenek, és a fiatal játékosok
Az utánpótlás korosztályok számára is elkezdődött a bajnoki a felnőttekkel is gyakorolhassanak. Úgy tűnik, a kialakított
szezon. Az U16-os csapat házatáján történt drasztikus vál- szisztéma működik, talán hosszú távon is sikeres lesz mindkét
tozás, ugyanis öt tehetséges játékosuk magasabb osztályba, gárda.
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Július 22-től 26-ig a Bábolnai Sportegyesület táborában tölthette hasznosan az időt az a 32 gyermek, akik számára
sokat jelent a labdarúgás. Csongrádi Péter edző vezetésével több korosztályban napi edzéseken képezték az ifjú
sportolókat. A kézilabda ezúttal hiányzott a kínálatból, de amint az már tudható, egyelőre edző és sportolók híján
szünetel ez a szakosztály.

Harminckét gyermek táborozott
a BSE sporttáborában
Három csoportban napi két edzéssel dolgoztak. A sportcsarnokban és környékén a legfiatalabbakkal Szilágyi Ágnes, Németh
Mátyás és Takács Bálint foglalkozott, míg a 11-től 14 éves korosztályokat a labdarúgópályán Marcinkó Bálint, Takács Kornél,
Karvaj Ottó és Csongrádi Péter edzette két külön csoportban. A
foglalkozások során külön gondot fordítottak az erőnlétre, de az
edzések nagyrészét a különböző technikai elemek gyakorlása
tette ki, ugyanakkor az egymás elleni csapatjáték sem hiányozhatott a programból. A táborozók a megterhelő edzések mellett
játékos formában a labdarúgás szabályrendszerével is ismerkedhettek, illetve szituációs helyzetgyakorlatokat játszhattak el
szintén lazább körülmények közt.
A tábor programjából a játék és a szabadidős tevékenységek
sem hiányozhattak, ezekről Szilágyi Ágnes gondoskodott. Ellátogattak a Ménesbirtokra, ahol megtekintették a múzeumokat, a

Ménesudvart, a lovakat, és még egy kis kocsikázásra is jutott idő. Kerékpártúrán Ölbőre tekertek,
itt kötetlen játékkal, pecázással töltötték az időt,
az ebédet pedig Kiss Sándor főzte bográcsban.
A tábor utolsó napjának délelőttjét a győri ETO
stadionban töltötték. Itt megnézhették a centerpályát, a létesítmény látványosabb helyiségeit,
láthatták a futballcsapat edzését, sőt, maguk is
focizhattak egy jót az egyik edzőpályán. Egy kis
ünnepség keretében díjak átadására is sor került,
megköszönték mindazok segítségét, akik az ifjú
focisták különböző tornákon való részvételét
segítették anyagi, vagy egyéb formában.

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője • Főszerkesztő: Hantos Péter • A szerkesztőség munkatársa: Veresné Szkocsek Mária
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. • Telefon: (34) 222-797, (20) 390-4997
E-mail: btv@babolna.hu • Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr • Lapzárta: minden hónap 25-én.

20

www.btv.hu

