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Kukoricafesztivál:
a városi együttlét öröme
Kiállítások, koncertek, gyermekjátékok és vásári forgatag
Bábolnai alkotók szemet gyönyörködtető műveit szedte
csokorba az a tárlat, melynek megnyitója indította az
idei, 21. Bábolnai Kukoricafesztivál eseménysorozatát.
A három napos, szórakoztató ünnep szeptember 12-én
vette kezdetét.

A nulladik nap első igazi csemegéje volt a képzőművészeti
kiállítás a helyi alkotók köréből. A már visszatérő tárlat most is
bebizonyította településünk sokszínűségét. Rávilágított arra,
hogy milyen fontos szerepű Bábolnán az alkotás, hogy milyen
sokan fordítják szabadidejüket a szabad alkotásra, mellyel
nézők sokaságának okoztak örömet a nyitónapon. A kiállítást
dr. Horváth Klára polgármester nyitotta meg, aki részletesen
méltatta az alkotók munkáját, illetve megköszönte, hogy ily
módon is a város szellemi értékeit gazdagítják. A polgármester
kiemelte: a művek bábolnai érzések alapján születtek.

A rendezvénysátorban már a nulladik napon is volt koncert az
estében, amikor a Follow the Flow szórakoztatta a bábolnaiakat
és a környékből érkezőket. Az együttes csapatmunkában készíti
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szerzeményeit. Műfajukat nem határolják szűk keretek közé, így
a mindenevőknek is ideális a hangzásviláguk. Rengeteget koncerteznek, videoklipjeiket nagy igényességgel tálalják, akárcsak
a Kukoricafesztivál idején kínált zenei programjukat.

Pénteken a KicsiÓriás zenekar indította a fesztiválműsort a
rendezvénysátorban. A zenekar – ahogy az nevükből is kitűnikgyermekmuzsikával kedveskedett. Repertoárjukkal a család
minden tagjára gondoltak. Műsorukban híres gyerekdalokat
és saját szerzeményeket is felsorakoztattak, koncertjükön lufikkal a kezükben táncoltak a bábolnai gyermekek. A KicsiÓriás
együttes koncertjét követően a hivatalos megnyitóra került
sor, amikor dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a kukoricafesztivál látogatóit. A színpad ezután a Vadvirág együttesé,
majd a Cseperedők néptánccsoporté volt. A két formáció idén
egymást váltva birtokolta a színpadot, a szépkorúak műsorszámában hathatós segítséget nyújtott Török Sándor. Az apácás
koreográfia kellően felpezsdítette a hangulatot.

A Cseperedők Néptánccsoport, a magyar hagyományokat
hűen őrző táncegyüttes mindig nagy sikert arat színpadi
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bemutatkozásaival. Most sem okoztak csalódást közönségünknek. Török Márton táncostól megtudhattuk, hogy a színpadon
látott műsorszámba a tavaly felújított koreográfiát adaptálták:
a nagyok gagybátorit, a középsők somogyit, a kicsik játékfűzést
adtak elő a nézők kedvében járva.

Akik nem vágytak a sátor forgatagába, azok is találhattak
maguknak kikapcsoló programot. Főleg, ha kisgyermekkel
érkeztek, hiszen nekik kedveskedett a Szivárvány Kölyök-Kuckó
foglalkozása, valamint Józsy Judit és a Szabó család kézműves
játszóháza. Volt itt arcfestés, népi játszótér, légvár és színezés. Aki
pedig valódi izgalomra és látványra vágyott, azok felkereshették
a rendezvénysátor melletti füves területet, ahol ekkorra már a
karatékák tartottak bemutatót. Tóth Gábor edzőtől megtudtuk,
a karate sportág egy életstílus, amit minden tanítványuk megérezhet, átélhet a rendszeres testmozgás mellett. A gyerekek
számára nemcsak erőnlétet biztosít ez a sport, de önbizalom
növelő hatása is van. A klub számára jó bemutatkozási lehetőség
a Kukoricafesztivál alkalma, hiszen a szakmai megmutatkozással
sokakban felkeltették most is a sportág iránti érdeklődést.

2019. október
A 21. Kukoricafesztivál első napjának egyik fénypontja a
tűzijáték volt, az estében a városi padkaszt is bemutatkozott.
Sebestyén Szabolcs bakeltilemez-gyűjteményéből válogatva
régi slágerekkel szórakoztatott, a nagysátorban pedig Dj Felber
Gyula retro slágereire mulathatott a nagyközönség. A retró világ
nagy zeneszámait forgatta a lemezlovas, így penderítve táncra
a fesztiváli látogatóit.
Szombaton is folytatódott a jó hangulat. Már korán reggel
adta magát a megszokott kiváló minőséggel a termelői piac. A
délutánban sorra kínálkoztak a gyermekprogramok: a ládavasút,
a játszópark és a virtuális valóságsátor. Ez utóbbi kipróbálására
elsősorban a gyerekek vállalkoztak, de akadtak játékos szemléletű
felnőttek is. Volt itt egy térgörbítő szemüveggel teljesítendő akadálypálya is, az enyhe részegséget szimuláló szemüveg trükkös
játékra, bátorságpróbára adott lehetőséget.
A virtuális valóság és napjaink technikai vívmányaival párhuzamosan a régi idők csodái is teret kaptak a Kukoricafesztiválon.
Rengetegen üdvözölték az oldtimer járművek kiállítását. Döbrösy
Zsolt gyűjtő elárulta, a régi vasak szeretetét édesapjától örökölte.
Az autószerelő úriember örömmel mutatta be büszkeségre okot
adó gyűjteményét, amelynek rengeteg csodálója akadt. A legnagyobb sikere a dongónak volt. Minden járgány egy bemutató
lapot is kapott, így egyfajta időutazásként kalauzolta a múltba
a kiállítás résztvevőit.

Volt kutyás bemutató is a Brilliáns kutyaiskola jóvoltából. A
négylábúak ügyességi bemutatója is sok nézőt vonzott. A délutánban a színpadon a budapesti Búgócsiga Zenede szolgáltatta

Péntek este a sztárfellépő Zoltán Erika volt, akit népes tömeg
várt a sátorban. A nagy múltú énekes többször járt már Bábolnán,
ezúttal élőkoncerttel szórakoztatott. A népszerű énekesnő egy
bábolnai rajongói nevet is megemlített. Mint elárulta, a bábolnai
Csillag Vivien is tagja a Zoltán Erika Fan Klub-nak, zárt csoportnak,
így ő is szavazott Zoltán Erikára, hogy láthassa a színpadon. Az
előadóművész rendkívül aktív napjainkban is, régi dalai egyértelműen hódítanak, a lemezlovasok nagy kedvence, gyakorlatilag generációk hallgatják és táncolnak zenéjére. Bábolnán is
nagy sikert aratott az előadóművész, akárcsak két táncosa és
zenésztársai.

a gyermekmuzsikát. A zenetanárokból áll formáció nem felejtette
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el bemutatni hangszerparkjuk darabjait sem, de a legnagyobb
hangsúlyt a csemeték szórakoztatására fektették.
A szombati programban koncertezett a Ritmus Koncert Fúvószenekar, majd a Tiamo Modern Tánccsoport szórakoztatta a
népes közönséget.
A Bábolnai Általános Iskola udvarán autó, repülő és helikopter
bemutatóval kápráztatták el az irányítással működő modelljárművek iránt érdeklődőket. Az idelátogatóknak városi barangolásban is része lehetett a Zsuzsi vonattal.

A várva várt és szerencsét hozó tombolasorsolás mindig eleme a
fesztiválnak, hiszen a tombolatárgyak a helyiek gáláns hozzáállását
is megmutatja. Mindig sok önzetlen felajánlás érkezik a szervezők
irányába, így hosszú percekig húzták most is a nyereményt ígérő
szerencsés számokat. A legszerencsésebb: Szilágyi Sándor a 788-as
számú tombolával egy utazást nyerhetett. A szerencsés nyertesnek
tehát a Kukoricafesztiválról egyenes út vezetett a nyaralásba.

A tombolasorsolást követően Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
pezsdítette a hangulatot a színpadon. Rockival készültek, a hűvös
estében rá is fért a közönségre a mozgolódás és a pezsdítő muzsika.
A táncra penderítő dallamokból nem volt hiány műsorukban.
Az estében nagy népszerűségnek örvendett a Bówly Roll
zenekar. A közönség örökzöld slágerekre mulathatott kifulladásig.
A borkóstolás jó élménye sem maradt ki a Kukoricafesztivál felhozatalából, a jó bor mellé a borosok sátrában a Wittner-Greskó
duó szórakoztatott. A szüret idején a gazdák is elfoglaltabbak,
ezért ezúttal kicsit kevesebben vettek részt a Borbarát Egyesület
tagságából a vigasságban. Az idei bortermés azonban majd mindenkit kárpótol. Cseh László, a Bábolnai Borbarátok Egyesületének
vezetője jó minőségű bort ígért az idei esztendőre. Mint elárulta, a
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bábolnai borsátorban az idei mezőnyben díjat nyert borok szerepeltek kóstolóként. A hagyományos borversenyeken elhangzott kritikák
hozzátettek ahhoz, hogy a borosgazdák egyre jobb minőséggel
tudnak kiállni ilyenkor. Az új bor is egészen ígéretes, vallotta Cseh
László. A hagyomány idén is folytatódott a borosgazdák sátrában:
a kiváló borok mellé zsíros kenyérrel is meglepték a kóstolókat.
A tavalyi jubileumi városünnep után az idei, a 21. alkalom is jól sikerült, a városlakók kedvére téve. Lehetett ez azért, mert már idejekorán felmérték a helyi igényeket a szervezők. Török Sándor szervező
és csapata rendkívül sokat dolgozott azért, hogy mindenki jól érezze
magát a többnapos városünnepen. Összességében elmondható,
hogy a város legnagyobb ünnepe mindhárom napon jól vizsgázott.
A becslések szerint a rendezvényt közel ötezren keresték fel.

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a színpadi előadókat közönségszavazással választották ki, úgy tűnt a felhozatal
is színesre sikerült, így minden korosztály talált magának való
programot. A városvezető is pozitívan szólt az eseménysorozatról,
és a támogatók hozzáállásáról is, hiszen minden évben sokat
segítenek a helyi vállalkozások még színvonalasabbá tenni az
ünnepnapokat. Az idei Kukoricafesztivál megvalósításához egy
sikeres pályázata is volt a városnak.

A 21. Kukoricafesztivál szép időben, kellemes hangulatban, programokban gazdagon telt el. Az évről évre visszatérő esemény
elkönyvelhető sikere, hogy mindig meg tudott újulni. Számos
új színfolt jelent meg a programkínálatban idén is. A kukoricás
hagyományok ugyan már kopni látszanak, de a városünnep
kiválóan kiszolgálta a szórakozni vágyók igényeit. Ezen túlmenően nagy erénye a háromnapos ünnepnek, hogy ilyenkor az
ismerősök, baráti társaságok, közösségek egymásra találnak, a
kötelékek erősödnek.
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Önkormányzati híradó
Szeptember 26-án ülésezett a képviselő-testület a 2014-2019-es önkormányzati ciklusban ebben a felállásban
utoljára. A grémium határozatképesen
ült a tárgyalóasztalhoz, a kiadott írásos
napirendi pontok mellé további megtárgyalandó ügyeket is felvettek.
A hagyományok szerint az első napirendi
pont a két ülés között történt eseményekről,
a lejárt határidejű határozatokról, valamint
a bizottságok által hozott döntések beszámolóiról szólt. Szó esett a Komáromi Rendőrkapitányság július hónapra vonatkozó
tájékoztatójáról, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökének ismertetőjéről, miszerint a Megyei Értéktárba vették
a bábolnaiak által jelölt helyi értékeket: így
Fadlallah el Hedad Mihály, valamint Pettkó-Szandtner Tibor emlékhelyét, ezeket a
Kulturális Örökség kategóriájában terjesztette fel az önkormányzat.
Ezt követően a bizottságok által már
megtárgyalt, de napirendi pontokat
nem érintő ügyek kerültek górcső alá:
így például a Cserháti utcában található
szennyvíz-gerincvezeték helyreállítása,
amit az elkövetkezendő időszakban végez
el az ÉDV Zrt. Szó volt a farkaskúti lakosok
vízellátásáról, miután a város levált a
baromfitelep ivóvíz hálózatról, a lakosok
már a kajándi kútról kapják az ivóvizet.
Ezen felül még néhány háztartás csatlakoztatása, rákötése válik esedékessé. Bérleti
szerződések meghosszabbítása is porondon volt, valamint utak síkosságmentesítésére vár árajánlatokat a városvezetés, mert
a korábbi szerződő már nem kívánja ezen
munkálatokat elvégezni.

Az ülés további menetében az Ács Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, valamint
a Bábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolója következett. A két szervezet
munkája során szorosan együttműködik. A
részletes beszámolókat követően kérdések
és válaszok, felvetések is elhangzottak.

beruházásai voltak terítéken. Ezek közé
emelte be a városvezetés a Kajándi kút
vastalanító épületének megvalósítását, ez
mintegy 4-5 millió forintos beruházási összeget feltételez az önkormányzat részéről.

Foglalkozott ingatlanvásárlásra vonatkozó kérelmekkel is a grémium. Valamennyi
A továbbiakban a Bábolnai Stand és kérelmet támogatta a városvezetés. A tesFürdő üzemeltetésének ügyei kerültek tület továbbra is fenntartja a lehetőséget,
előtérbe. Huszár Anett, a létesítmény igaz- hogy éljen a visszavásárlás jogával amen�gatója „konkurencia elemzést” végzett a nyiben a vevő a vásárlást követő két éven
környező fürdőkre is kitérve, ennek ered- belül az építést nem kezdi meg, illetve öt
ményét is ismertette, valamint a jegyárakkal éven belül az építést nem fejezi be.
kapcsolatos előterjesztése és a kedvezméCsatlakozott ismét a város a Bursa
nyekre vonatkozó ajánlása is napvilágot
Hungarica
felsőoktatási önkormányzati
látott. Ezen kívül szúnyoghálók és szalagösztöndíj
programhoz,
majd házszám
függönyök elkészítésére árajánlatok bekémegállapításokkal
foglalkoztak.
Minden
rését készítették elő, illetőleg mozgáskorláingatlan
(beépített
és
beépítetlen
is) a
tozottak részére beemelő berendezéseket
rendeltek meg a létesítménybe. A témáról helyrajzi számhoz házszámot is kapott a
bővebben a következő oldalon olvashatnak dr. Köves János utcában.
Az Egyebek napirendi pontban a szarészletesen.) Az igazgatónő elképzeléseit
támogatta a testület, illetve további felhasz- badidőparki fejlesztéshez kapcsolhatóan,
nálói kedvezményeket is javasoltak.
rendezvények lebonyolítására szóló árajánAz Integrált Városfejlesztési Stratégia latokat bírált el a testület. A Bábolnai Városvégrehajtásáról szóló beszámoló követ- gazda legkedvezőbb ajánlatát fogadták el.
kezett a sorban, majd megemelték 300
Bemutatkozott az ülésen Kovács Katalin,
millió forinttal a Bábolna Városgazda Kft. a Bábolnai Polgármesteri Hivatal pénzügyi
törzstőkéjét annak érdekében, hogy a csoportjának új vezetője, aki szeptember
kivitelező munkáját, számláját határidőre elsején kezdte meg a munkáját a hivatalban.
finanszírozzák, teljesítsék.
Utolsó testületi ülés révén minden képA képviselő-testület asztalán volt a viselő felszólalt az eddigi tevékenységét
folyamatban lévő beruházásokról és összegezve és a jövőbeni terveket ecsepályázatokról szóló tájékoztató is. Fontos- telve. Dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra
sága ennek abban rejlett, hogy az eddigi nem indul jelöltként, a korábbi képviselők
beruházásokat még a jelenlegi testület mindegyike az új ciklusra is megméretteti
indítványozta, így egyértelmű volt a téma magát jelöltként. A városvezető köszöneösszegzése. A szabadidőparki fejlesztés és
tet mondott az eddigi munkájukat illetően,
a csónakház építése európai uniós forrásamellyel a várost gazdagították, illetve
sal valósul meg, december végi kivitelezési
tolmácsolta köszönetét az intézményhatáridővel. Október végére a metángávezetők, intézményi dolgozók felé 5 évi
zos kiserőmű is megkezdheti az üzemet.
munkájukért, a lakosság irányába, az észA strand és fürdőfejlesztés saját erőből és
revételekért, építő javaslatokért, amelyek
hitelből létesül, az önkormányzat reménye
ugyancsak hozzájárultak a város sikereihez.
szerint az idegenforgalmi jelentőségű léteZárt ülés keretében kitüntető címek
sítmény jövő év elejére a próbaüzem után
adományozásáról
is döntöttek. Az elismemegkapja az engedélyeket. Kisebb pályárések
átadására
a
városavató
ünnepségen,
zatokat is gondoz a város, lapszámunkban
október 4-én került sor.
ezekről bővebben beszámolunk.

A folytatásban civil szervezetek beszámolóira került sor. Beszámolt csoportja
tevékenységéről, a Cseperedők Néptáncegyüttes munkájáról Török Sándor vezető,
Berkes István, az Ölbő-tavi Aranyhal
Horgászegyesület vezetője a horgászok
tevékenységéről, Cseh László, a Bábolnai
Borbarátok vezetője a borosgazdák, borbarátok munkájáról, valamint Bihari Gábor
a Bábolnai Mérföldkő Turisztikai csoport
vezetője a természetjárók elmúlt évi tevéAz önkormányzati választások október
kenységéről, pénzügyi gazdálkodásukról.
A Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervA képviselő-testület egyhangúlag támo- részének elfogadására is sor került. Az ÉDV 13-án lesznek, a szavazatokkal a város fejgatta a beszámolókat.
Zrt. 2020-2034 közötti időszakra tervezett lődését támogatják a lakók.
www.btv.hu
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Bábolna Strand- és Termálfürdő – kialakultak a
jegyárak, bábolnaiaknak 10% kedvezmény jár
A szeptember 26-i képviselő-testületi ülésen a grémium külön
napirendi pontban kapott tájékoztatót a Bábolna Strand- és
Termálfürdő építésének legfrissebb állapotáról és az üzemeltetésre vonatkozó konkrét elképzelésekről. A napirendi
pontban dr. Horváth Klára polgármester bevezetőjét követően
Huszár Anett, a fürdő igazgatója számolt be a beruházásról.
Ami a jövőt tekintve talán a legérdekfeszítőbb téma volt, az árak,
a belépőjegyek kérdése. A fürdőigazgató elmondta, az árakat
a térségben elhelyezkedő fürdőkkel összehasonlításban határozták meg. Hangsúlyozta, a konkurenciaelemzésben a 2019-es
összegeket vették figyelembe, nem számoltak az esetleges emelésekkel, módosításokkal. Ennek függvényében megtervezték
a bevételeket is, ami egyelőre csupán iránymutatóként szolgál,
hiszen egy újonnan induló fürdő esetében ezt csak megbecsülni
lehet. A becslések alapján határozták meg a főszezonban és
mellékszezonban lehetséges belépők számát, így alakultak ki a
jegyárak. Hozzátette, jelenleg még keresik azokat a szolgáltatókat,
akikkel a jövőben együtt tudnak dolgozni, melynek következtében további bevételekre számítanak.
A fürdő vezetője részletesen is ismertette a különböző típusú
jegyárakat. Az alábbi táblázatokban közölt összegek bruttó árak,
tehát az áfát már tartalmazzák, az aktuális jegy megvásárlásakor
ennyit kell kifizetni.

A főszezonon kívüli jegyárak:
Jegytípus
Felnőtt
Nyugdíjas/ Diák
Gyermek (4-14)
Családi (2f+1gy)
+ további gyermek
Percdíj

Egész napos
/Ft/
2500
1900
1100
4900
600

Időkorlátos
(3 órás) /Ft/
1900
1500
750
3900
400
10 Ft/ perc

Egész napos
/Ft/
3100
2300
1300
6100
750

Időkorlátos
(3 órás) /Ft/
2300
1800
900
4800
500
10 Ft/ perc

Egész napos (Ft)
22500
56250

3 órás (Ft)
17100
42750

17100

13500

42750

33750

A főszezon jegyárai:
Jegytípus
Felnőtt
Nyugdíjas/ Diák
Gyermek (4-14)
Családi (2f+1gy)
+ további gyermek
Percdíj

Bérletárak:
Bérlet típus
Felnőtt 10 alkalmas
Felnőtt havi bérlet
Nyugdíjas / diák
10 alkalmas
Nyugdíjas / diák havi
6
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Huszár Anett arról is említést tett, hogy további kedvezményekkel is igyekeznek idecsábítani a vendégeket. Csoportok
számára külön kedvezményt biztosítanak, illetve a városban, és
a térségben működő vállalkozásokkal is terveznek egyedi megállapodásban rögzített kedvezményes jegyárakat. A fürdő tervei
közt szerepel ezen kívül akár céges, akár családi rendezvények
lebonyolítása is, mellyel megfelelő környezetben színvonalas
szolgáltatást kívánnak nyújtani.
A beszámoló során szóba került a mozgáskorlátozottak
kiszolgálása is. A fürdőigazgató kiemelte, az épület egésze akadálymentesített, ezért fontosnak tartották, hogy a medencébe
történő bejutást is megkönnyítsék a rászorulók számára. Mint
mondta, a mai kor kihívásainak megfelelően egy motorizált
elektromos szerkezet fog ebben segíteni, mely minimális külső
személyi kezelést igényel. Normál működésnél ezt egy medencéhez rendszeresítik, de esetleges üzemzavar, medenceleállás
esetén át lehet helyezni másik medencéhez.
A vendégek fürdőbe történő bejutásához, a jegyek azonosításához beléptető rendszert építenek ki, a munkálatok hamarosan
megkezdődnek ezen a téren is. A népszerűsítés, a kommunikáció
megkönnyítése érdekében weboldal is készül, mely várhatóan
online jegyek beszerzésére is alkalmas lesz. Az önkormányzat
keresi még a büfé, kávézó és az étterem üzemeltetőjét. A vendéglátó egységekkel kapcsolatban elhangzott, hogy azok nem
csupán a fürdővendégek számára elérhetők, de kívülről, belépők
nélkül is használhatók majd.
A beruházás jelenlegi készültségi fokáról is kaptunk információkat. Mire lapunk megjelenik, talán már végeznek a három
medence burkolásával. Ezután Huszár Anett szerint már víz is
kerülhet beléjük, ezzel párhuzamosan bevizsgáltatják a vizet,
illetve elkezdik a gyógyvizünk ismételt minősítési eljárását is. A
nyári részleg 200 négyzetméteres nagymedencéjét már betonozzák, majd elkezdik a gyermekmedence és az úgynevezett
tocsogó építését. Az épületben már kész a szaunavilág, a többi
helyiség burkolási és festési munkálatai is terv szerint haladnak,
valamint az étterem és kávéház berendezése zajlik.
Ezzel párhuzamosan természetesen gőzerővel dolgoznak a szabadidőparki beruházáson is. A futópálya rekortánja már körbeért,
befejezéséhez közeledik a tenisz- és a BMX pálya építése. A parkban
új edzőeszközöket használhatnak majd a sportolni vágyók, a régi
funkcionális edzőpályát pedig a fürdő területére költöztették át.
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Bővülő testvértelepülési kapcsolatok
Zlata Koruna cseh településsel alakul Bábolna új együttműködése.
A város vezetése egy évvel ezelőtt Budapesten a Prágai Magyar Nagykövetségen történt rendezvényen találkozott a cseh partnerrel. A találkozást
követően a bábolnai városvezetés meghívást kapott a csehországi Zalata
Koruna második világháborús megemlékezésére, miután a harcokban
magyar katonák is életüket áldozták. A május 8-ai ünnepség az ismerkedésre is lehetőséget adott. A cseh polgármester és a csehországi küldöttség a Gazdanapok idején látogatott Bábolnára, ahol a házigazda település
polgármestere és képviselő-testülete szívélyesen fogadta vendégeit.
Dr. Horváth Klára elmondta, a cseh küldöttséget a város legnagyobb
ünnepére, a Kukoricafesztiválra, valamint a Gazdanapokra is meghívták.
A vendégek ez utóbbi rendezvényt választották a találkozásra.
– Úgy véltük, hogy a település intézményeit, az önkormányzatot is
meg kell mutatni az ideérkező delegációnak, így megtekintették a
Bábolna TV stúdióját, a helytörténeti gyűjteményünket, rövid látogatást
tettünk a Bábolna Nemzeti Ménesbirtokon, látták a tűzoltószertárt,
a bölcsődei és óvodai intézményünket, mondta el a városvezető, aki
abban bízik, hogy a két település együttműködése hivatalosan is kialakul. Számtalan lehetőség mutatkozik a partnerségre a Visegrádi Alap
támogatásával is, ehhez azonban a testvértelepülési kapcsolat hivatalossá tétele is szükséges. Erre leghamarabb – a cseh barátok invitálására
– májusban kerülhet sor, amikor világháborús megemlékezésüket tartják.

A dél-csehországi partner rendkívüli természeti adottságokkal,
valamint gazdag történelmi háttérrel rendelkezik. Mint ahogy a cseh
polgármester fogalmazott: az együttműködésük Magyarországgal
már 1945-től élő.

– A második világháború végharcaiban magyar katonák segítették
megmenteni a falu lakóit, a gesztust minden évben megköszönjük,
közösen, nagy tisztelettel gondolunk rájuk, magyarázta Milan Stindl,
Zlata Koruna polgármestere.
A cseh fél is a turizmus fejlesztésében lát lehetőségeket, így sok
közös téma válik megtárgyalhatóvá a települések között.

Pályázattal mélyülhet el az energiatudatos szemlélet
Tavaly decemberben 4,6 millió forintos támogatást nyert
el a Bábolnáért Közhasznú Közalapítvány energiatudatos szemléletformálásra pályázati forrásból.
A projekt célja az energiahatékonysági fejlesztések és a megújuló energiák alkalmazásának ismertetése a településen. A Kukoricafesztivál
pénteki napján, szeptember 13-án a projekt megvalósítói egy standot
alakítottak ki, ahol zöld gondolkodásra ösztönző előadások vártak az
érdeklődőkre.
A rendezvénynek gyermekek, fiatalok és felnőtt érdeklődői voltak,
akik teszteket töltöttek a témakörben. A teszteket helyesen kitöltők
között ajándékokat osztottak. A projekt még az idén lezárul, de a zöld
szemléletű gondolkodás remélhetőleg: beágyazódik. A város ugyanis
továbbra is népszerűsíteni kívánja az energiatudatos magatartást.
A témát illetően dr. Horváth Klára polgármester elmondta: „Bábolna
önkormányzat hosszú évek óta egy összetett és egymásra épülő munkát
végez az energiamegtakarítást jelentő lépések tükrében. Még a kétezres
években az intézmények nyílászáróinak cseréje volt, majd a hőszigetelési,
tetőszigetelési feladatokat is megoldottuk intézményeinkben. Új beruházásként említhető a metángázos kiserőmű projekt, mely európai uniós
támogatással valósul meg. A strand és fürdőben alkalmazandó termálvizünk egyike metángázos, ezt kell lebontani ahhoz, hogy hasznosítható
legyen a létesítményhez. Az erőmű erre alkalmazható. Az itt termelt
elektromos és hőenergiával az épület mellett lévő sportcsarnokot és
főzőkonyhát is el tudjuk látni, illetve a strand és a fürdő területén is alkalmazzuk majd, így az ingatlanok üzemeltetési költségei is mérsékelhetőek.
A település energiafelhasználásakor a világításról is szólni kell. A közvilágítás tekintetében több utcában szigetüzemű napelemes közvilágítási
rendszert telepített a város, mellyel ugyancsak csökkenthető az energiafelhasználás. Ilyen korszerűsítés érintette például a Kőrisfa utcában
az önkormányzati ingatlannál, a Kisfaludy lakóteleptől az IKR épületéig

tartó útszakaszon, valamint a hamarosan üzemelő szabadidőparkban
is ilyen közvilágítás kerül az út mentére azért, hogy az esti időszakban
is látogatható legyen a park. Ezen intézkedésekkel jelentős költségek
spórolhatók meg. Az új testület dolga is lesz az energiatudatos lépések
folytatása a további megtakarítások érdekében. Szándékunkban áll az
intézményeknél a napelemes rendszerek kiépítése, ezekhez azonban
még pályázati forrásokat keresünk.”
A cél nem csupán az „Energiahatékony önkormányzat-cím” elérése.
Ez is nyomós indok, de még inkább fontos a város költséghatékony
működtetése. Mindehhez párosul a lakosság szemléletformálása is,
hiszen egységben az erő alapon az energiahatékony életmód valódi
kihívás. Ehhez járul hozzá és nyújt segítséget az európai uniós program,
mely a zöld szemlélet elsajátítását és elmélyítését szorgalmazta. A
projekt idén zárul, de az energiatudatos szemlélet, illetve a költséghatékony működtetés mindannyiunk érdeke, így a jövőbeni tervek
középpontjában is a tudatos és a takarékos energiafelhasználás áll majd.
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Gazdanapok: a magyar agrárium ünnepe
Idén 32. alkalommal látogathattak az érdeklődők a Bábolnai
Gazdanapokra, mely ebben az évben a 79. OMÉK társrendezvényeként tért vissza.

Idén is több mint húszezer négyzetméternyi kiállítói területen,
több mint 200 kiállító, négy napon át várta a szakmai és az érdeklődő közönséget. A nyitóünnepségen felszólalt Haál Gábor, a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezető igazgatója, Zászlós
Tibor a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, Ondré Péter, az
Agrármarketing Centrum igazgatója, majd a kiállítást Nagy István
agrárminiszter nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy csak a
tudásalapú mezőgazdaság képes választ adni a kihívásokra. Mint
fogalmazott: a magyar agrárium nagyon erős alapokra, hagyományokra tud építkezni. Mint elhangzott: az Agrárminisztérium
célja nem más, mint hogy az agrárgazdaság korszakváltásának
minden magyar gazdálkodó nyertese legyen. A tudásalapú
mezőgazdaság az, mely a kihívásokra megfelelő választ tud adni.
„Bábolna üzenete, hogy a 200 éves hagyományokra építve
miként tervezhetünk évtizedekre, évszázadokra előre. Az
Agrárminisztérium célja nem más, mint hogy az agrárgazdaság
korszakváltásának minden magyar gazdálkodó nyertese legyen.
A modernizációt a gazdák tapasztalataira alapozva, a helyi igényeket és természeti adottságokat, termelési hagyományokat
figyelembe véve kell végrehajtani. A szaktárca kiemelt figyelmet
fordít a nemzedékváltásra, hiszen az ágazatban dolgozók között
az 55 év felettiek aránya meghaladja az 50 százalékot, míg a 35
év alatti korosztály alig 6,1 százalék. A szaktárca számos intézkedéssel segíti a gazdaságátadást, a nemzedékváltást, cél, hogy
a vidék gazdasága továbbra is a családi vállalkozásokra épüljön”,
összegzett beszédében az agrárminiszter.

A nyitónap a határon túli gazdák napja is volt, melyre a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről 50 gazda érkezett.
Második napon szakiskolai napot tartottak 14 intézmény részvételével mintegy ezer diák bevonásával. Őket Farkas Sándor
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parlamenti államtitkár köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy
az Agrárminisztériumnak, mint a második legnagyobb oktatási
intézmény-fenntartónak óriási felelőssége van, hiszen a tárca
által fenntartott szakiskolákban tanul a szakirányra jelentkező
diákok mintegy hetven százaléka, és idén közel 7300 elsőéves
kezdte meg mezőgazdasági irányú tanulmányait.

A Bábolnai Gazdanapok alatt zajlott a három napos SmartFarm
precíziós növénytermesztési konferencia. Ezalatt 53 előadás
hangzott el. A konferencián 48 kiállító vett részt és naponta 6
interaktív szántóföldi bemutatót is láthattak az érdeklődők. Idén
is bemutatták az Agrotec által forgalmazott erő- és munkagépeket működés közben. Emellett az érdeklődők megtekinthették a
gépek föld alatt végzett munkájának eredményét egy több mint
harminc méter hosszú talajszelvényben, ahol szakértők segítettek
megválaszolni a felmerülő kérdéseket. A Bábolnai Gazdanapok
egyik legnépszerűbb programja mindig a gyakorlati szántóföldi
gépbemutató, ami Bábolnáról indult 32 évvel ezelőtt.
Immár hagyomány, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottsága is a rendezvény
ideje alatt tartja kihelyezett ülését, továbbá az EXIM Bank is a
Gazdanapokon tartotta Lízing konferenciáját.
Ismét volt a hagyományápolás jegyében látványos lovasprogram, illetve szervezett séta a Ménesbirtok területén. A kiállítás
házigazdája idén is a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok, és szervezője
a Magyar Mezőgazdaság Kft. volt. A kiállítás négy napján több
mint 20 ezer ember látogatott Bábolnára, ami bizonyítja, hogy
sokan kíváncsiak a kiállított termékekre, kínált szolgáltatásokra
és szakmai programokra.
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Együttműködésben a média szereplői
Bábolna-Hidaskürt között média-együttműködés kialakítása
című kisprojekt keretein belül workshop volt szeptember
13-án a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében.
Ez alkalommal mutatták be a média-együttműködést szolgáló
projektet, az azon belül tervezett tevékenységeket, az ugyancsak
tervezett kisfilmek és a kétnyelvű tájékoztató könyv létrehozását.
A pályázatban a Bábolnai Televízió is érintett, műszaki eszközei

újulhattak meg. Cél még egy közös, kétnyelvű honlap fejlesztése,
a gyors információcsere további elősegítésére, illetve elkészül
Bábolna webes felületének teljes szlovák nyelvű verziója is.
Az együttműködés háttere egy INTERREG pályázat, melyben
Bábolna Város Önkormányzata és Hidaskürt Önkormányzata
vesz részt, és osztja fel a tevékenyégeket a településméretekkel
arányosan, mintegy 15 millió forint felhasználásával. A közös
kiadvány egy 160 oldalas könyv lesz, mely bemutatja a települések intézményeit, a turizmust, vállalkozásokat, civileket. A
közös kisfilmek célja hasonló, ezeket a Bábolnai Televízió fogja
elkészíteni. A jövőben, talán januárban írhatják alá a felek azt a
dokumentumot, mely az együttműködés jogi alapjául szolgálhat.
A két település közös vállalásban intézi a projekt megvalósítását.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
valósulhat meg, célja a partnerség építése.

Megyezászlót kapott városunk
A Kukoricafesztivál idején, a rendezvények forgatagában
adta át Popovics György megyegyűlési elnök a hatvanadik megyezászlót.
A megyei közgyűlés vezetője a fesztivál színpadán gratulált a
város rohamos fejlődéséhez, majd arról szólt, hogy a megye
egy európai uniós pályázat lehetőségével adományozhat 76
település számára megyezászlót. A megyei identitás erősítését
célzó pályázat keretében megyénk minden települése megyei
lobogóval gazdagodik. Az első zászló Esztergomnak jutott, a
falvak közül először Vértessomló tűzhette ki a lobogót. ”Erős
közösségek által válik erős megyévé Komárom-Esztergom
megye! A megyei önkormányzat ezért nagy hangsúlyt fektet a
megyei identitás és az összetartozás erősítését célzó programok,
aktivitások és közösségépítő rendezvények megvalósítására.”
A megyegyűlés elnöke, Popovics György részletezte a zászlón
található címerek történetét és üzenetét.

díszoklevelet is kapott a lobogó mellé. A polgármester ígéretet
tett arra, hogy a hatvanadik megyezászlót megőrzi a település és
méltó módon a Polgármesteri Hivatalban helyezik el. A városvezető elérzékenyülten köszönte meg a megye segítő támogatását,
majd a bábolnaiak támogatását, segítő hozzáállását, mely kiemelt
jelentőségű ilyen nagy horderejű fejlesztések megvalósítása
idején. Végezetül a megyezászló átadását egy közös fotóval is
megörökítették az utókornak.

– Nem vonatkoztathatok el attól, hogy itt élek köztetek,
bábolnaiként. Így számomra a Bábolnának átnyújtott zászló a
legfontosabb… A 76 település összefogása jó alap arra, hogy a
megye két része: a komáromi és az esztergomi rész még nagyobb
sikereket tudjon elérni. Bábolna is egyre inkább kiemelkedik
töretlen fejlődésével a megyei települések közül, fogalmazott a
megyegyűlési elnök az átadón. Dr. Horváth Klára polgármester és
Popovics György megyegyűlési elnök is tűzött szalagot a zászlóra,
majd Bábolna első embere is szólt a jelenlévőkhöz. Bábolna egy
www.btv.hu
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Megyénk büszkeségei – gazdára találtak a megyei közgyűlés díjai
TATABÁNYA A tatabányai Vértes Agorájában tartotta

ünnepi közgyűlését a megyei önkormányzat – a nagyszabású
gálán dr. Rákossy Balázs államtitkár közreműködésével 23
kitüntetést adtak át, köztük a gazdasági díjakat és kitüntető
címeket, a Komárom-Esztergom Megyéért, a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat és a Vályi Díjat is.

Házigazdaként Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere köszöntötte
az ünnepség résztvevőit, majd dr. Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium európai uniós források felhasználásért felelős államtitkár
tolmácsolta ünnepi gondolatait. „Komárom-Esztergom megye nehéz
örökséget kapott, ebből kellett kihozni a legtöbbet. Mára kimondhatjuk, hogy mindez sikerült, ez az itt élő emberek szorgalmát és munkáját dicséri” – emelte ki. Popovics György, a megye közgyűlés elnöke.
Ünnepi beszédében hangsúlyozta, minden évben olyan személyek
kapják az elismerést, akik valóban nagyon sokat tesznek szűkebb vagy
tágabb környezetükért, embertársaikért, közösségükért. „Megtiszteltetés, hogy itt élnek, alkotnak, munkálkodnak Komárom-Esztergom
megyében. Ezt a folyamatos alkotást, teremtést szeretnénk Önökkel
együtt folytatni a megye fejlődése érdekében a jövőben is”– mondta.
A gálán rajtuk kívül jelen volt és díjat adott át Czunyiné Dr. Bertalan Judit és Bencsik János országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba
kormánymegbízott, valamint a díjazottakkal együtt ünnepeltek az
együttműködő gazdasági érdekképviseleti szervezetek képviselői, a
megyei közgyűlés és számos település képviselője, polgármestere is.
Az ünnepség folytatásában a 2019-ben felvett megyei értékek
emléklapjainak átadása következett – ebben az évben 19 érték került
lajstromba, köztük több dorogi, esztergomi, tatai és bábolnai is. Ezt
követően a megyei közgyűlés által alapított díjak átadására került sor.
Az idei évben is 8 gazdasági díj talált gazdára – azokat a vállalkozásokat
ismerték el, akik az elmúlt évben átlagon felüli teljesítményt nyújtottak. A
díjazottak a korább évekhez hasonlóan dr. Szunyogh László szobrászművész által készített bronz emlékplakettel és oklevéllel lettek gazdagabbak.
A rendezvény hátralévő részében a megyei önkormányzat olyan személyeket és csoportokat részesített elismerésben, akik tevékenységük során
kiemelkedő szakmai munkát végeztek és maradandó értéket alkottak. A
gála ünnepi műsorát eközben a Népház Show Formációs Táncegyüttes és
Demeniv Mihály harmonikaművész biztosították. Az ünnepséget a díjak
kiosztása után végül egy baráti hangulatú állófogadás zárta.

DÍJAZOTTAK
MEGYE GAZDASÁGÁÉRT KITÜNTETŐ CÍMEK
Komárom-Esztergom Megye Gazdaságért Életműdíj
Schwarzenberger István, a Güntner-Tata Kft. alapítója
Komárom-Esztergom Megye egyéni vállalkozója
Farkas Árpád, a Tatabánya Szénbányák Vállalat Kertészet vezetője
Komárom-Esztergom Megye agrárvállalkozása
Agrowitt Kft. – Wittmann Antalné
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Komárom-Esztergom Megye kisvállalkozása
Balom Bt. – Balom Győző
Komárom-Esztergom Megye nagyvállalkozása
PCE Paragon Solutions Kft.- Tálos Péter
Komárom-Esztergom Megye kézművese
Mihov-Pánczél Marianna ékszerkészítő
Komárom-Esztergom Megye középvállalkozása
Botlik-Trans Kft.- Botlik Roland
Komárom-Esztergom Megye szakképzője
Dobos Krisztián, egyéni vállalkozó
KÜLÖNDÍJ
Babits Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Babits Mihály
SPORT DÍJAK
Komárom-Esztergom Megye Fogyatékkal Élők Sportjáért
Humanitas SE Para Boccia Szakosztály – Baranyai Lilla
elnök és Szabó Istvánné a szakosztály vezetője
Komárom-Esztergom Megye Sportjáért
Korpási Bálint, kötöttfogású birkózó
SZAKMAI MUNKÁT DÍJAZÓ KITÜNTETŐ CÍMEK
Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése 2008-ban alapította a
„Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója, Polgárőre, Rendőre,
Katasztrófavédelmi dolgozója, Vám-és Pénzügyőre” kitüntető címeket
a megye területén példaértékű szakmai teljesítményt nyújtó személyek
munkájának elismerésére.
Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója
Kurdi Balázs, állomásvezető mentőápoló
Komárom-Esztergom Megye Rendőre
Tóth Gábor, rendőr alezredes
Komárom-Esztergom Megye Polgárőre
Bedecs János, a Nagyigmándi Polgárőr Egyesület elnöke
Komárom-Esztergom Megye Vám- és Pénzügyőre
Tóth Attila, pénzügyőr főhadnagy
Komárom-Esztergom Megye Tűzoltója
Füssi Attila, tűzoltó főtörzszászlós
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2011-ben alapította a „Vályi
István Díjat” az Esztergom-Budapest Főegyházmegye romapasztorációval foglakozó segédpüspökének kezdeményezésére a hátrányos
helyzetű cigány gyermekekkel, diákokkal és felnőttekkel foglalkozó
pedagógusok, továbbá az oktatás, nevelés és közösségszervezés területén tevékenykedők elismerésére.
Vályi István Díj
Pappné Vidák Erzsébet
Komárom-Esztergom Megye Közgyűlése 2001-ben „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat” alapított azon személyek, csoportok
elismerésére, akik kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak, vagy
tartósan átlag feletti eredményes szakmai munkát végeztek.
Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj
Tárkányi Polgárőr Egyesület
Országos Mentőszolgálat Kisbéri Mentőállomása
Tatai Hódy Sportegyesület
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1992-ben alapította a
Komárom-Esztergom Megyéért díjat olyan személyek és csoportok
munkásságának elismerésére, akik a megye életében munkásságukkal,
életművűkkel maradandó értéket alkottak.
Komárom-Esztergom Megyéért Díj
Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége
Pálmai József pedagógus
Komáromi Nőklub
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A játékos nevelés kulcsfontosságú
Az új nevelési év nyugtatóan indult
a Százszorszép Óvodában. A 20152016-ban született gyermekek létszáma örömre ad okot.

Három óvodapedagógus a nyáron nyugdíjba
ment. Egy álláshelyre már van szerződéses
alkalmazott óvodapedagógus, a két másik
álláshelyet főiskolás óvónő hallgatók töltenek
be. A nevelési munkát segítő álláshelyek mindSzeptemberben az óvodai intézmény hétegyike jelenleg betöltött. A bölcsődei elhelyeköznapjaiban a beszoktatás, az úgynevezett
zés is megoldott az intézményben, így segítve
befogadás körül forog minden tevékenység,
a munkába álló szülőket. Az ellátás maximális
nem könnyű ez az időszak senkinek. Sem a
létszámmal „üzemel”. Tizenkét kisgyermek felgyermeknek, sem a szülőnek, aki aggodalvehető a bölcsődébe, négyen várólistán vannak.
makkal teli, és a pedagógusnak sem, hiszen
A nevelési program nem változott, kiemelt
ebben az időszakban az ismerkedés folyik, a
barátkozás az új környezettel. A Százszorszép Bábolnán a művészetek eszközeivel, hagyoÓvodába szeptemberben több mint 120 mányőrző programokkal való nevelés, illetve a
beíratott gyermek jár, decemberig azonban figyelem középpontjában lesz a mostani nevea bölcsődéből is vesznek át nebulókat, illetve lési évben is az országos elvárás: az egészségnefolyamatosan érkeznek újak. Tavaszra – úgy velés, a környezettudatos nevelés, az anyanyelvi
gondolják- akár a 130-as létszámot is nevelés. A játék azonban fontos kelléke a hétköznapoknak. A szabad játék kulcsfontosságú, a
meghaladhatják.
játékba integrált tanulás minden területet érint,
Az új gyermekek beszoktatása változó ritfejlesztve a készségeket és képességeket.
musban történik. Van olyan gyermek, aki kön�nyebben és zökkenőmentesen szokik hozzá az
óvodai környezethez, van, akinek több idő kell.
A nyár során az intézmény is tevékenykedett
már előrelátó módon. A szülőknek szervezett
játékos ismerkedés mellett a nemrégiben
vásárolt gyermek járműveket is átadták. Ez a
program valamelyest már egyfajta élményt
adott a kicsiknek és a szülőknek is egyaránt.
Lipótné Horák Valéria óvodavezető elmondta,
Bábolnán is érezhető a pedagógushiány.

Aztán jött a tél a nyárra…
Barnuló falevelekbe öltözött városunk óvodájának emeleti galériája, az őszi
szezon tiszteletére.
A szeptember 12-én megrendezett kiállítás megnyitón Szepesi Tamásné óvodapedagógus
segítségével a gyermekek felidézhették tudásukat a nyár végi, ősz eleji betakarítási teendőkkel, hagyományokkal kapcsolatban. Ezúttal egy mesevilágba invitálták az aprótalpúakat, akik a
Tücsök és a hangya népszerű történetén keresztül töviről-hegyire megismerhették az évszakhoz
kapcsolódó munkálatokat azok fontosságával. A hegedülő tücsök és a szorgoskodó hangya a
tárlat elemeiként is megjelentek.
Az óvónénik nagy figyelmet
fordítanak arra, hogy a kicsik megismerhessék a letűnt idők mindennapi
szokásait is, így a mesejátékhoz diavetítés is társult, igazi, régi diafilmekkel.
Az ódon eszköz nagy sikert aratott, a
gyermekek lelkesen fogadták a ma
már ritkaságnak számító képvilágot.
A pihenésre készülődő természetet idéző csupasz fák, a különféle
gabonafélék termései, vagy éppen
a még zöldellő kukoricatövek igazán
hangulatossá teszik az óvoda emeleti
galériáját, sok szülőnek ötletet adva
az őszt idéző otthoni dekoráció
elkészítéséhez.
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Szentesi Éva: Pedig olyan
szépen éltek
Nyilánszki Mari hétéves. Egy
Tisza-menti kisvárosban
él, fullasztó, szeretet
nélküli közegben. Kopogós
cipőről, Barbie babáról és
arról álmodozik, hogy az
anyukája, amikor nagy ritkán
hozzá szól egyáltalán, ne úgy
szólítsa, hogy „Mari, fiam”.
Nem csoda hát, hogy amint
tud, elmenekül otthonról. Önmagát és a boldogságot
keresi, de vajon képes-e a boldogságra az, akit olyan
hosszú ideig csak boldogtalanság vett körül?
Szentesi Éva író, rákellenes aktivista, a WMN.
hu magazin főmunkatársa. Hamvaimból című
könyvében őszintén és tabuk nélkül írt rákos
megbetegedéséről. Első novelláskötete, a
Kardos Margit disszidál 2017-ben jelent meg.

April Genevieve Tucholke:
Wink, Poppy, Midnight
Minden történetbe kell egy
hős. És kell bele egy hitvány
gonosztevő.
És hogy még mi? Megfejtésre
váró titkok…
Wink egy vörös hajú, szeplős
lány a szomszédból: senki
sem ismeri egészen, a lénye
csupa talány és rejtély. A
szőke, ezüstszürke szemű
Poppy a leggyönyörűbb és egyszersmind a legaljasabb és legkegyetlenebb lány a középiskolában: egy
igazi manipulatív méhkirálynő. És itt van a harmadik,
Midnight, egy édes, de bizonytalan fiú, aki nem tud
választani kettejük közül. Wink. Poppy. Midnight. Két
lány. Egy fiú. És egy rémisztő, veszélyes erdő, ahol egyre
több borzalmas esemény követi egymást. Mi történt
valójában? Van, aki tudja. És van, aki hazudik.

KÖNYVAJÁNLÓ
ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS

OKTÓBER 21-ÉN ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉST SZERVEZÜNK.
Az elektronikai hulladékot az óvoda
kerékpártárolójánál kérjük elhelyezni.
Kérjük, segítsenek minél több hulladékot összegyűjteni, ezzel támogatva
intézményünket. Köszönjük szépen!
www.btv.hu
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Afrikai szavannák állatai a tárlatban – „Zambia egy csodavilág”
Szeptember 19-én nyílt meg Simkó Gyula, Zambia tiszteletbeli konzuljának Afrika kiállítása.

magyarázta Simkó Gyula, aki szívesen mutatja meg a gyilkos elefánt
bikát, mely több mint ezer embert űzött ki otthonából, falujából. Mint
elmondta, az afrikaiak kérték őt, hogy segítsen az elejtésében.
A vadászati kiállítás megnyitóján a trófeák tulajdonosa Simkó Gyula
kameránk előtt elmondta, a megélhetési orvvadászat jelen van Afrikában is, de nagyon szigorú szabályozás védi a vadállományt.
„Csak ott van komoly vadállomány növekedés, ahol a vadászatot
engedik, mert ott felügyelik a vadállományt, ott nincs orvvadászat és
szaporodik a vad”, magyarázta.
A vadász hozzátette: ő nem terepjáróról fogja el a vadat, hanem
mindig gyalogosan vadászik. Ez nála elvi kérdés. Mint elmondta, ez
nem jellemző például az amerikai vadászokra. Ezáltal azonban rendkívüli élményekben és izgalmakban lehet része az embernek, mondta
el a tiszteletbeli konzulnak választott vadász.

A kiállítás összeállítása igen színes. Minden trófeához fűződik
A különleges tárlatnak a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok adott otthont.
egy-egy élmény, egy-egy izgalmas élethelyzet. Simkó Gyulát Zambia
A kiállítás a Simkó Afrika Vadászmúzeum nevet kapta, a kiállításban
tiszteletbeli konzuljának választották. Tették ezt azért, mert Simkó
látható trófeákról, a vadászatról, valamint egyáltalán Afrika varázsáról
Gyula sokat tett azért, hogy a két világ közeledjen egymáshoz, tette
Simkó Gyula személyesen is beszélt köszöntőjében a megnyitón.
– Szerencsés vagyok, úgy gondolom. Húsz évvel ezelőtt voltam először ezt úgy, hogy a hazánknál kilencszer nagyobb országból több zambiai
Afrikában vadászni. Aki egyszer már járt Afrikában vadászni, és meg- diáknak segített magyar ösztöndíjjal megismerni hazánkat. Mint megtudtuk, a zambiai diplomácia különleges megtiszteltetésben részesíti
fogja a varázsa, azt egy életre elvarázsolja. Csodálatos élményt nyújt a
a
tárlat tulajdonosát, aki tiszteletre méltóan Bábolnának ajándékozta
földrész, a látvány, a színek, a szagok… Édesapám is vadászember volt,
a
különleges afrikai világot.
általa a vadászkönyveken nőttem fel. Szinte beleképzeltem magam
A tárlat megnyitó alkalmán a kiállítás tulajdonosa Szívemben Afrika
édesapám vadászataiba. Majd többször jártam Afrikában, először antilopokat, majd bivalyt lőttem és egyre nagyobb vadakra vadászhattam, – egy vadász naplója című könyvét is dedikálta.

2019
Sok szeretettel várunk
minden régi és új vásárlót
idei piaci alkalmainkra:

Október 12.
November 9.
December 14.
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Csengőszó és muzsika
Az eseménydús, táborokban gazdag nyári vakáció után
szeptember 5-én városunk zeneiskolája ismét megnyitotta kapuit a zenészpalánták előtt.

A jubileumi, immár 25. évi tanévnyitón közzétették az idei tanév
órabeosztását. Bánfi Csaba, a Ritmus Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója lapunknak elmondta, az órarendbe újdonságként bekerülő
úgynevezett zongorakíséret egy technikai óra, mely során a gyermekeknek módja van zongorakísérettel színesíteni a fellépésüket.
Az újonnan beiratkozott diákok más művészeti iskoláktól
eltérően itt szolfézs órákkal, vagy azok nélkül is megkezdhetik a
különféle hangszeres tanszakokon zenei tanulmányaikat. A népszerű fafúvós, illetve rézfúvós tanszak, az akkordikus, billentyűs
és a vonós tanszakok változatlanul várják a kis zenészeket.

OKTÓBER 23.
NEMZETI ÜNNEPÜNK
MEGEMLÉKEZÉSRE

A zenetanulás pedagógiailag is nagyon hasznos, az itt elsajátított
készségek és képességek az írás és olvasás tanulását is nagyban
segítik. Érdemes már az óvodában elkezdeni a zenei nevelést, az
iskola erre is biztosít lehetőséget a szülőknek. Minden gyermeknek
figyelembe veszik az adott tehetségét, melyet komoly pedagógiai
háttértudással igyekeznek a lehető legmagasabbra fejleszteni. A
lelkes kisiskolások előtt bőven van példakép az itt végzettek közt:
a zeneiskola több olyan növendéket is útnak engedett, akik később
középfokú vagy felsőfokú tanulmányaikat is ezen a pályán folytatták.

Tanév elején a lovasiskolában
Nyeregbe pattantak városunk lovasiskolájának diákjai
is a szeptember eleji tanévkezdéskor.
A hazánk egyik legszínvonalasabbnak tartott Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
146 lovászjelölttel nyitotta meg a 2019/2020-as tanévet.
Körmendi Csaba igazgató elárulta, az újonnan érkezett 47„kiscsikó”
mellett 14, lovász szakképzettséggel már rendelkező diák is megkezdte belovagló tanulmányait. A tanév menetében idén még nem
tapasztalható jelentős változás, ám a jövő évi rendszerváltozások
a szakképzésben az iskolára is kihatnak majd. Az Agrárminisztérium fenntartása alatt álló intézmény megőrzi önállóságát, ám
várhatóan ezen a területen is kialakulnak szakképzési centrumok.
A nagy szakmai múlttal rendelkező pedagógusgárda két régi-új
taggal bővülhetett, így teljes létszámban állnak a lovászszakma
minden csínját-bínját elsajátítani készülő diákok szolgálatára. A
szakmai elmélet mellett közismereti tárgyakat is oktatnak a tanulóknak. A gyakorlati hátteret a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok
lovai és helyszínei segítik, de az iskola saját lovakkal is rendelkezik.
A tanév során a tanulás mellett rengeteg izgalom és program is
vár a gyermekekre, köztük az új diákok beavatását szolgáló csikóbál,
majd pedig a végzősök életében mérföldkövet jelentő szalagavató.

Időpont: 2019. október 22. – 16 óra
Helyszínek:

- ’56-os emlékmű (Ácsi út - Kinizsi utca sarka) – 16.00 óra
Ünnepi műsor:
Közreműködik az Anonim Drámacsoport
Koszorúzás
- Régi temető (kopjafa) – 16.30 óra
Koszorúzás

www.btv.hu
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Egy nap a természetben
Régi hagyománnyá vált az általános iskolában, hogy
az alsó tagozatos kisdiákok mielőtt igazán belevetnék
magukat a tanulásba, őszköszöntő rendezvénnyel színesítik a tanévkezdést.
Ezúttal szeptember 27-én az Arborétumban tartották meg a jeles
napot, mely során a 142 alsós gyermekkel nem csupán közösséget építettek pedagógusaik, hanem sok új ismerettel is gazdagították őket.
A játékos formájú tanulás központi témája a természet volt. Az
őszi termések és fák párosításával felelevenítették a már megszerzett tudásukat, majd a költöző madarakhoz kapcsolódó
feladvány segítségével is tesztelhették tájékozottságukat. Az
ősz változásaihoz kapcsolódó feladatok között szerepet kapott a
mozgás, így született meg a legnagyobb sikert arató foglalkozás,
a „parasztolimpia”, mely során a mezőgazdaságban használatos
eszközökkel ismerkedhettek meg közelebbről a diákok.
A gyermekek előzetes feladattal is készültek az eseményre,
mely során a 2020-ban az év madarának választott fülesbagolyról
gyűjtöttek információkat, melyek segítségével plakátokat készítettek. Az őszköszöntőn minden tanuló bizonyította hozzáértését
a pihenni készülő természettel kapcsolatban, ebben az óvodai
környezeti nevelésnek és a szülők által nyújtott információknak
is hangsúlyos a szerepük.

A sikeres nap zárásaként a gyermekek tanítóikkal közösen, a
Vértesi Erdő Zrt. jóvoltából egy fát ültettek, a környezettudatosság mellett örökre emléket állítva az iskolai őszköszöntőknek. A
pedagógusok is a rendezvény aktív részesei voltak, a szervezésben ezúttal Görözdiné Major Gyöngyi, Patakiné Rezsek Gabriella
és Vasné Hun Judit tanítónők vállaltak oroszlánszerepet.

28 (szelíd) betyárral a Bakonyban…
Az éves programunknak megfelelően szeptember 28-án, a
szokott helyről indult a Mérföldkő Turista Csoport 28 sporttársa
a Gaja Szurdok meghódítására, illetve a hajdan volt bakonyi
betyárok (Savanyú Jóska, Sobri Jóska, Milfajt Ferkó) valamikori
„életterének” részleges és borzongató megismerésére. Bár nemsokára itt az október, de nagy szerencsénkre kiváló kiránduló idő
mutatkozott és tartott is ki végestelen végig, mivel csak Bábolnára meg érkeztünkkor kezdett szitálni az eső!
Bakonynánát elérve rátértünk a Csengő-bongó Tanösvény kezdetben eléggé meredek – de különben jól járható, kijelölt
útvonalára. A kapaszkodást kipihentük a Csengő –hegyi Kilátóra
fellépcsőzve, hiszen előttünk terült el a Kelet-Bakony csodálatos
panorámája! Az uzsonnázás közben azt a hírt is örömmel fogadtuk,
hogy innen már csak lefele (maximum: vízszintesen!) visz tovább
az utunk! Pár száz méter erdei út megtétele után az Ördöglyuk,
Csengő-zsombor víznyelő barlangszerű képződményt is megtekinthettük. Csodálatos gyertyános/bükkös erdőn keresztül haladva
nagy nevetések mellett arról beszélgettünk, hogy a valamikori
betyárok bizony elég szűkösen élhettek, hiszen nem lehetett
valami fergeteges forgalom erre fele utazó gazdag áldozatokból!
Az erdőn áthaladva egy rövid szakaszon aszfalt úton ballagtunk, ahol is sajnálatos és váratlan esemény történt: az egyik
nagyon kedves, mindenki által szeretett útitárs megbotlott egy
aszfalt gyűrődésben és hasra esve megütötte az orrát valamint a
homlokát! A jelentős vérzést dicséretes összefogással, szakszerű
segítséggel sikerült megállítani, a sebeket bekötözni és az ijedelmet közös erővel leküzdeni! Köszönet érte!
Kis pihenő után így tovább folytathattuk utunkat a Gaja patak
egyre mélyülő szurdokjának jobb partján kanyargó kényelmes
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és hangulatos ösvényen a Római Fürdő felé, mely elnevezésnek
semmi bizonyítható köze sincs a rómaiakhoz! Egyszerűen valakik,
valamilyen okokból így nevezték el a Gaja patak sziklák közé
préselt vízesését. Út közben „látványfák” keretezték az ösvényt,
melyeknek hatalmas gyökerei, mint összegabalyodott kígyók
türemkednek ki a völgyoldalból és hálózzák be, fonják keresztül-kasul a talajt. Ezen látványfáknál pihenőt tartva kölcsönös
fényképezésekkel örökítettük meg úgy egymást, mint ezeket a
különlegességeket. Elérve a Római Fürdőt szerencsére az elmúlt
hónapok (évek?) súlyos aszálya, illetve a több hullámban támadó
kánikula ellenére is gyönyörködhettünk a csordogáló vízesésben
és a szurdok két oldalán meredező mohás sziklafalak sokat sejtető
látványában. Megpróbáltuk elképzelni, milyen is lehet nagy vízhozamnál a sárosan, agyagosan lezúduló patak látványa/hangja?
Betelve a látvánnyal folytattuk utunkat és egy kényelmes, jól
járható, nagyon szép ösvényen kanyarogva kiértünk a Bakonynána határában várakozó járművünkhöz. Egyhangú közös szavazás után (mivel nálunk valós a demokrácia!) kitérővel , a zirci Pepe
Cukrászda felé fordítva a busz orrát - vettük magunkhoz a (luxus)
kalóriákat és rendben, 17 órára Bábolnára érkeztünk.
Összegezve elmondható, hogy ez a szervezett programunk is
kitűnő volt, hiszen jó időben, jó társasággal, érdekes helyszíneken
tölthettük együtt, 12 km megtételével!
Itt hívom fel az érdeklődők figyelmét, hogy október 19.- re
szervezzük következő – Geotúra elnevezésű Balatonfüred /Aszófő
közötti – utazásunkat. Ha részt akarsz rajta venni, időben jelentkezz!
Katona László
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Színházi bérletsorozat

Színházi előadások

Bábolna Város Önkormányzata 2019. november – 2020. március
időszakában színházi bérletsorozatot hirdet. Az előadások helyszíne a Bábolnai Szabadidőközpont lesz. A sorozat 4 előadásból
fog állni, melyek a következők lesznek:
2019. november 21. (csütörtök) 18 óra
– Jövőre, veled, ugyanitt 2.
(vígjáték 2 részletben, Spirit Színház)
2020. január 16. (csütörtök) 18 óra – Páros hármas
(zenés vígjáték, Spirit Színház)
2020. február 20. (csütörtök) 18 óra – A miniszter félrelép
(vígjáték, Bánfalvy Stúdió)
2020. március 19. (csütörtök) 18 óra – Örökösök, avagy ki
fut a lány/c után?
(vígjáték, Pódium Színház)
A 4 előadásra, helyre szóló bérletek ára 5000 Ft, a fennmaradó
férőhelyekre a belépőjegyeket előadásonként 1500 Ft-ért lehet
megvásárolni a Városi Könyvtárban.

Bábolna Város Önkormányzata 2019. november – 2020. március
időszakában színházi bérletsorozatot hirdet, Az előadások helyszíne a Bábolnai Szabadidőközpont lesz. A sorozat 4 előadásból
fog állni, melyre a bérletet a következőképpen lehet megvásárolni
a Városi Könyvtárban:
2019. október 24-én 16 órától
bábolnai lakosok részére (lakcímkártya szükséges)
max. 5 db/fő
2019. november 5 – november 13-ig
más települések lakónak is
A 4 előadásra, helyre szóló bérletek ára 5000 Ft.
A november 21-ei előadásra a belépőjegyeket
november 14-étől
lehet megvásárolni a Városi Könyvtárban.
A belépőjegyek ára 1500 Ft.
A belépőjegyeket mindig az aktuális előadás előtt 1 héttel
lehet megvásárolni a könyvtárban, nyitvatartási napokon.

Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt!
Bábolna Város Önkormányzata és Bábolna Városi Könyvtár,
Művelődési- és Sportközpont munkatársai

Szeretettel várunk minden Kedves Érdeklődőt!
Bábolna Város Önkormányzata és Bábolna Városi Könyvtár,
Művelődési- és Sportközpont munkatársai

A Provident Pénzügyi Zrt.
munkatársat keres

Kereskedelmi
munkatárs
munkakörbe

Az állás a tied lehet, ha

• Van tapasztalatod az ügyfélkiszolgálás, értékesítés
és pénzkezelés területén;
• Jó a kommunikációs készséged;
• Képes vagy önállóan és csapatban dolgozni.

Amit mi nyújtunk:
Miért jó nálunk dolgozni:

• Tagja lehetsz egy olyan profi csapatnak, amely többször
is elnyerte a Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat.
• Kötetlen munkarendben végezheted a munkádat, így
a magánéletedet is könnyebben szervezheted.

Feladataid lesznek:

• A Társaság pénzügyi termékeinek értékesítése,
a törlesztőrészletek átvétele.
• Kiváló szolgáltatás nyújtása ügyfeleinknek.

• Teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatást,
• Fix alapbért és bónuszt (akár br. 390.000 Ft*),
• Kötetlen munkaidőt,
• Céges mobiltelefont,
• Munkavégzéssel összefüggő
üzemanyag-költség térítést,
• Élet és balesetbiztosítást minden
munkavállalónk számára,
• Sikerorientált, vidám csapatot.

Munkavégzés helye:

Bábolna és Komárom környéke

Jelentkezés
Karrier.provident.hu
* 2018-ban teljes munkaidőben ebben a munkakörben az átlagos
jövedelem br. 390.000.- Ft volt melynek több mint fele fix alapbér.
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BÁBOLNAI ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT
Bábolna, Zrínyi u. 15.
Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:
hétfő: 8-15 óráig
kedd: 13-15 óráig
szerda: 8-15 óráig
csütörtök: 13-15 óráig
péntek: 8-12 óráig
(ebédidő: 12:30-13 óráig)

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU

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.

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2019. október hó
13-án vasárnap
Évközi 28. vasárnap

8:30 órakor
9 órakor

rózsafüzér imádság
szentmise

20-án vasárnap
Évközi 29. vasárnap

8:30 órakor
9 órakor

rózsafüzér imádság
szentmise

27-én vasárnap
Évközi 30. vasárnap

8:30 órakor
9 órakor

rózsafüzér imádság
szentmise

A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné
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(06 20 410 0511)
(06 20 512 3560)

INGYENES GAZDASÁGI
TANÁCSADÁS
2019. október 28-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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Labdarúgás – a felnőttek egyelőre tartják harmadik helyüket
Szeptember első vasárnapján felnőtt labdarúgóink a tavaly is bajnokságot nyert és idén is 100%-os teljesítményt nyújtó Tatabánya
otthonába látogattak. Félénken, bátortalanul játszottak focistáink,
a kishitűség is rátelepedett a csapatra, de sikerült elkerülni egy
nagyobb arányú vereséget, mint ahogy abba több megyei csapat
is belefutott már Tatabányán. Sőt, az első félidőt még 2:1-es hazai
vezetéssel zárták, de a második játékrészben már nem sikerült
újítani. Tatabányai SC – Bábolna SE 4:1.
A megyei labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában együttesünk
az Oroszlány gárdáját fogadta. A tavalyi ezüstérmes érthetetlen
okokból rendkívül gyengén kezdte az idényt, 4 fordulóból 4
vesztes mérkőzést tudhattak maguk mögött. A mieink természetesen nem vették félvállról a vendégeket, hiszen az Oroszlány
gerincét továbbra is a tavaly szerepelt játékosok adják. Jó iramban
kezdődött a találkozó, ezúttal az ellenfél alakított ki helyzeteket,
melyek sorra kimaradtak. Majd a 10. percben Valkó Miklós két
védő gyűrűjében gurított a kapus mellett a hálóba. Újabb 10
perc elteltével ismét Valkó Miklós kapott nagyszerű labdát, 16
méterről leadott lövése ismét a kapuban landolt. Aztán focistáink
jelentősen visszafogták magukat, az eddig eredményes kontrák
elmaradtak, és ezzel feljött az ellenfél. A góllal sem késlekedtek,
az első félidő lefújása előtt 5 perccel még szépíteni tudtak. A
második játékrészt is a mieink kezdték erősebben. Egy remek
kiugratást követően Valkó Miklós ismét lefutotta a vendégek
védelmét, és a befejezés már nem okozott gondot. Épp, hogy
játékba került a labda a középkezdés után, máris kitűnő bábolnai
akció bontakozott ki, a labda ismét Valkó Miklós előtt volt, de
az ötösön belül fellökték, amiért büntetőt ítélt a játékvezető. A
11-est Soha Mété a felső lécre emelte, az ismétlés már nem sikerült. Ezután az Oroszlány percei következtek, focistáink megint
teret engedtek az ellenfélnek. Némi védelmi megingást követően
szépíteni tudtak a vendégek. Hosszas mezőnyjáték következett,
kissé hitehagyott játékkal. Józsa Péter edző cseréi sem hozták
meg a játék felfrissülését, de a legvégére azért maradt még egy
bábolnai gól, mellyel Doma Márton bebiztosította a hazai győzelmet. Bábolna SE – OBSK Oroszlány 4:2.
A Koppánymonostor gárdája lépett pályára szeptember 15-én
Bábolnán, a szezon 6. fordulójában. A vendégek a 6. helyről várták

a találkozót, míg a bábolnai csapat pillanatnyilag a 3. helyen
állt, ámbár a mieink egy mérkőzéssel többet játszottak. A tavalyi
egymás ellen elért eredmények alapján a Koppánymonostor
volt kedvezőbb helyzetben, akkor mindkét meccset megnyerték
ellenünk. De megfiatalított és jó eredményekkel büszkélkedő
együttesünk komoly eséllyel léphetett harcba a hazai
győzelemért. Az első félidőben adódtak biztató lehetőségek,
de a vendégek védelme, élükön magabiztos kapusukkal, nem
hagyták kibontakozni támadóinkat. Kicsit úgy tűnt, enerváltan
játszanak legényeink, a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, ezzel
feljött az ellenfél. A 45 perces sípszóig nem bírtak egymással a
csapatok, gól nélküli döntetlennel vonultak pihenni. A második
játékrész rosszul kezdődött focistáink számára. Egy monostori
akciót szeretett volna hárítani a 16-oson kívülre kifutó kapusunk,
ám hibázott, amit a vendégek csatára kíméletlenül büntetett.
Bőven lett volna még idő egyenlíteni, vagy megfordítani az
eredményt, de a bábolnai együttes játékában ezúttal nem
látszott a gólveszélyesség. A vendégek ráültek a szűkös előnyre,
és magabiztosan védték meg azt a lefújásig. Fájó hazai vereség,
melynek eredményeképp a Koppánymonostor a 2. helyre lépett
elő, a mieink pedig visszaestek az ötödikre. Bábolna SE – Koppánymonostori SE 0:1.
Felnőtt labdarúgóink két hazai mérkőzést követően szeptember 22-én Vértesszőlősre látogattak. Józsa Péter vezetőedző
szerint nagyszerű csapatmunkával, szervezett védekezéssel és
némi szerencsével sikerült idegenből három pontot elhozni.
Egészen a 80. percig gól nélküli döntetlenre állt a találkozó, a
mérkőzés hajrájában adódó lehetőséget viszont kihasználták focistáink, ezzel a tabella harmadik helyére léphettek elő.
Vértesszőlősi SE – Bábolna SE 0:1.
Szeptember utolsó vasárnapján a Nyergesújfalu gárdája
látogatott Bábolnára. A tavalyi ötödik, a jelenlegi negyedik előtt
egy ponttal álltak legényeink, így komoly rangadóra lehetett
számítani. Valóban nagy iramban kezdett mindkét csapat, de a
mieink előtt adódott több lehetőség is a gólszerzésre. Támadóink
hamar rájöttek a vendégek gyengébb védekezésére, de hiába
sikerült helyzeteket kialakítani, azok sorra kimaradtak. Ahogy az
a nagykönyvben meg van írva, mindez megbosszulta magát, és
Manga Zsolt a félidő hajrájában megszerezte csapatának a vezetést. A második játékrészre kissé felbátorodtak a vendégek, de
komolyabb lehetőségek most is a mieink előtt adódtak. Aztán egy
lesgyanús helyzetből ismét Manga Zsolt iramodott meg, amit természetesen értékesített. Focistáink innét igyekeztek megfordítani
az eredményt, ami izgalmassá tette a meccset. A félidő derekán
Lanczendorfen József kapott remek indítást a szélen, majd három
védőt is becsapva szépített. A bábolnai egyenlítő gól Valkó Miklós
nevéhez fűződik, amikor még tíz perc volt hátra a mérkőzésből.
Talán még meg lehetett volna szerezni a győzelmet is, amiért
legényeink mindent meg is tettek, de a végére már kilenc főre
fogyatkozott a társaság, míg a nyergesiek is tízen fejezték be a
rangadót. Bábolna SE – Nyergesújfalu SE 2:2.
www.btv.hu

17

2019. október

BÁBOLNAI FÓRUM

Pillanatnyi gödörben az U19-es gárda
Az U19-es labdarúgócsapatot a bajnokság elejére szinte
újjá kellett szervezni.
A Karvaj Ottó keze alatt dolgozó fiatalok komoly edzésmunkával
igyekeznek helytállni, de egyelőre tétmeccseken hullámzó eredménnyel szerepelnek. Augusztusban itthon kikaptak Tatától,
majd Nyergesújfaluról is vereséggel távoztak. Aztán hazai
pályán a Mocsa ellen diadalmaskodni tudtak, aztán szeptember elején Kecskéden 8:4 arányú vereséget szenvedtek. Ezután
itthon a Zsámbék ellen 3:3-as döntetlent értek el, majd az Ács
együttesét gázolták 8:0-ra, végül hazai pályán 4:1-es vereséggel
zártak Oroszlány ellen.

Teke – az NB I-es csapat négy
mérkőzésből csupán egy pontot szerzett
Tekézőink számára már javában tart a bajnoki szezon, de
szeptember hónapban különböző okok miatt még nem
játszottak hazai pályán. Eddig öt fordulót bonyolítottak
le a bajnokságból, együttesünk négy meccset játszott
idegenben, az ötödiket pedig október 5-re halasztották.
Augusztusban több felkészülési tornán is részt vettek, ahol
hazai és szlovák szuperligás csapatokkal is találkoztak.
A nyári időszakban három játékos is távozott Bábolnáról. A
tavaly érkezett ifjúsági tekéző Teberi Marcell Oroszlányban folytatja tovább, két ifjúsági lány játékos – Istenes Hanna és Pintér
Dominika – pedig a szuperligában, a Tatabánya SC női csapatában bontogatják szárnyaikat.
NB I-es csapatunk az első fordulóban Csákánydoroszló ellen
lépett pályára, innét 6:2 arányú vereséggel távoztak, majd a
Halogy SE otthonában 4:4-es döntetlent értek el, ami bíztató eredménynek számít. Szeptember 14-én megint idegenben játszottak,
ezúttal Sopronba látogattak. Sajnos most sem koronázta siker a
vendégszereplést, a felnőttek 7:1-es vereséggel tértek haza. A
következő forduló is idegenbe szólította tekecsapatunkat, szeptember 21-én a Péti MTE otthonába látogattak. Sajnos most sem
sikerült vendégként nyerni, ismét 7:1-es vereséget szenvedtek.
Az ifjúságiak számára nem indult felhőtlenül a szezon. A már
említett Teberi Marcell távozására még rátett, hogy Katona Péter
„kiöregedett” a korosztályból, így a még igencsak serdülőkorú
Gregus Máté szállt be a küzdelmekbe nagy lelkesedéssel, és új
versenyzőt, Horváth Attila Márkot is üdvözölhetjük a csapatban.
Négy mérkőzésből hármat elvesztettek, de a Pét ellen Szász
László szereplésének köszönhetően már egy győzelmet elkönyvelhetnek, és a tabella 9. helyén állnak.
A Bábolna SE „B” csapata a Győr megyei Területi Bajnokság
résztvevője. Ők is négy mérkőzésen vannak túl, eddig 50%-os teljesítménnyel. Az első fordulóban hazai pályán kaptak ki az Úrkút
együttesétől, majd Mosonmagyaróváron szenvedtek vereséget.
Aztán két győzelemmel folytatták, itthon a Mosonszolnok ellen
diadalmaskodtak, végül a Fortuna TC otthonában is sikerrel jártak.
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Az utolsó találkozót követően Karvaj Ottó edző meglehetősen
lehangoltan kísérte öltözőbe csapatát. Mint mondta, játékosai
egy igazán kitűnő első félidőt követően homlokegyenest más
szellemben léptek pályára a második játékrészben, melynek
következtében összeomlott a játékrendszer, és bekövetkezett
egy olyan vereség, melynek nem szabadott volna így alakulnia.
Nehezen tudja megérteni az ilyen helyzetet, ugyanis rendkívül
elégedett a játékosok edzéseken nyújtott teljesítményével, az
edzéslátogatottság is kimondottan magas, a focisták technikai
tudása és fizikális felkészültsége is megfelelő. Talán a gyerekek
mentális állapota idézi elő a problémát, melynek feljavítása újabb
feladat elé állítja a mestert.

Futsal NB II – visszatérés Bábolnára
Miután 2016-ban feljutott a legmagasabb osztályba az
addig Bábolnán játszó Bőny-Szavill Consulting futsalcsapata, kénytelen volt Győrbe áttenni a hazai pályát a
szigorú előírások miatt.
Aztán mozgalmas és viszontagságos három év következett,
mialatt fuzionáltak az ETO Futsal Klubbal, majd az időközben
bekövetkezett szabályváltozások miatt nem tudták és nem is
akarták felvállalni NB I-es pályafutásukat. Visszaléptek az NB II-be,
és visszajöttek Bábolnára játszani és SZC Futsal Klub néven szerepelnek a nyugati csoportban.
Szabó Csaba, a klub tulajdonosa lapunk számára elmondta,
amíg a szabályok nem változnak, nem kívánnak felsőbb osztályba lépni. Közben az a fura helyzet állt elő, hogy az NB II-ből
sem lehet esni, ezért elsőrendű céljuk a labdarúgás és a futsal
népszerűsítése, fejlesztése, illetve a sporton belüli közösségépítés.
Átszervezték a csapatot, ahol mindössze két régi játékos maradt
– Zobák Csaba és Pincés Balázs. Ők az együttes motorjai, mellettük
pedig olyan fiatalok rúgják a bőrt, akik amatőr szinten szeretnék
űzni a sportágat, korábban pedig az U18-as és U20-as csapat tagjai
voltak. Ezáltal létrejött egy fiatal, sikerre éhes társaság.
Szeptember 2-án lejátszották a szezon első bajnoki mérkőzését. A szombathelyi Haladás VSE ellen kikapott ugyan a hazai
gárda, Szabó Csaba, a klubtulajdonos mégsem volt elégedetlen a csapat teljesítményével. Második meccsükön a Hidegkút
SC otthonában értek el döntetlent, majd hazai pályán 5:1-re
kikaptak a Nagykanizsa gárdájától, végül Tihanyban is vereséget
szenvedtek, ott 3:2 lett a végeredmény. Az SZC Futsal Klub együttese négy mérkőzés után a 9. helyen tartózkodik, de a csapatvezető komoly reményeket fűz a felsőházba kerüléshez.

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. Tel.: 34/568-154.
Nyitva tartás:

Terembérlet:

• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00

• 5 000 Ft/óra

• szombat-vasárnap: előzetes
időpont egyeztetéssel.

• rendezvények esetén
megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés:
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
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Új gépjárművet használhat a sportegyesület
A Bábolna – Nyergesújfalu felnőtt labdarúgó-mérkőzés
szünetében rövid átadó ünnepségre került sor.
Egy grafikákkal gazdagon díszített kisbusz gördült a zöld gyepre,
melyet a közelmúltban tudott beszerezni a Bábolnai Sportegyesület TAO támogatás igénybevételével, Bábolna Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával. A résztvevőket Zsidi Sándor, az
egyesület elnöke köszöntötte, köztük dr. Horváth Klára polgármestert, Popovics György megyei közgyűlési elnököt és Tornyos
Ferenc szakosztályvezetőt.
A gépjármű mellett 2012 óta fantasztikus mennyiségű fejlesztés
valósulhatott meg a bábolnai sport terén a TAO támogatásoknak
köszönhetően – ezt már Popovics György mondta, aki számokkal
is alátámasztotta mindezt. Kiemelte, az elmúlt hét évben 91 millió
forint támogatás érkezett a BSE-hez, melyhez az önkormányzat
27,5 millió forint önrésszel járult hozzá. Ebből lett kút, öntözőberendezés, felújították a lelátót, megújult a műfüves pálya, felemelték a pályát körülölelő vaskorlátot, megtörtént az öltözők felújítása,
az épületek energetikai korszerűsítése, vettek fűnyírótraktort,
fűszellőztetőt, illetve legutóbb azt a kisbuszt, mellyel szállítani
tudják a szakosztályok sportolóit. A BSE 100-as Klub tevékenységét
is méltatta Popovics György. A 2012 óta működő, bábolnai vállalkozókat tömörítő, a helyi sportot támogató program elsősorban
a gyermeklabdarúgás működési feltételeihez elnyert támogatásokhoz nyújtotta az önrészt, mely 16,5 millió forint volt.

Ezután nem maradt más hátra, minthogy dr. Horváth Klára
polgármester átadja a gépjármű kulcsát Zsidi Sándor elnöknek.
A városvezető röviden elmondta, örömteli, hogy az egyesület
sportolóinak egy ilyen autót tudnak rendelkezésre bocsátani,
mellyel kiváltják a szülők sok-sok saját gépkocsis fuvarját. Köszönetét fejezte ki a BSE egy éve regnáló elnökének, hogy az elmúlt
időszakban is a korábbiaknak megfelelő lendülettel zajlottak a
fejlesztések, illetve örül annak, hogy az önkormányzat töretlenül
tudja támogatni Bábolnán a sportolási lehetőségeket.

Díjugratás – kilenc verseny Bábolnán a legkisebbtől a legmagasabb szintig
Hamarosan befejeződik a szabadtéri szezon a díjugrató
szakág számára.
Szeptember 2-a és 22-e között az idény utolsó bábolnai versenyét bonyolították le, mely egyben megyei döntő is volt. 137 lovas 184 lóval indult
a három napos országos, regionális és megyei megmérettetésen. Április
elejétől szeptember végéig kilenc versenyt rendeztek a Ménesbirtokon.
A szakág elnökétől, Szotyori Nagy Kristóftól megtudtuk, a legkisebbtől a
legmagasabb szintig volt itt verseny. A legnagyobb rendezvény a világkupa forduló volt, emellett két kimagasló országos megmérettetés is
zajlott Bábolnán. Áprilisban Grand Prix-vel kezdtek, nemrég pedig a
Championátus döntőjét bonyolították le itt. A kisebb versenyeken olyan
szabadidős lovasok indultak, akik már rendelkeznek rajtengedéllyel, de
még nem érték el a magasabb akadályok ugrásának szintjét.
A szakág számára kiemelten fontos az utánpótlás kérdése, és ahogy
azt Szotyori Nagy Kristóf elmondta, folyamatosan növekszik a kezdő
lovasok száma. Számukra is kiemelten fontos a versenyzés, miután
rajtengedély vizsgát tettek. Ez évben a kezdő lovasok közt sikeres
bábolnai díjugrató is akadt Rózsahegyi Blanka személyében, aki
kategóriájában a megye harmadik legjobbjaként végzett. A felnőtt
megyei bajnoki címet Baumann Bori, a Prosper Lovasklub versenyzője
nyerte el, másodikként a Prosper Lovasklub tulajdonosa, Szotyori
Nagy Kristóf végzett, a dobogó harmadik fokára pedig Kelemen
Kristóf, az Esztergomi Lovas SE díjugratója állhatott fel. A nemrég
visszatért bábolnai Szedlacsek Dóra az előkelő ötödik helyre kvalifikálta magát, ő a Kisbábolna Lovasklub versenyzője.
Az idei versenyszezonban nem láttuk Bábolnán versenyezni Buza
Patrik Zoltánt, aki tavaly az U25-ös csapat tagjaként országos bajnoki
címet nyert, egyéniben pedig 8. lett. Óriási siker volt ez, amit Patrik idén

überelni tudott. Nemrég érkezett a hír, hogy szintén az U25-ös korosztályban megvédte csapatbajnoki címét, ráadásul egyéniben is a dobogó
legmagasabb fokára állhatott fel. A tehetséges bábolnai lovas az elmúlt
szezon végén úgy döntött, a Krucsó Lovardában, a Fejér megyei Baracskán folytatja pályafutását. Amint azt édesapjától megtudtuk, az ország
minőségileg egyik legjobb versenyistállójánál dolgozik, a legkiválóbb
lovakat lovagolja nap, mint nap, ráadásul edzője az a Krucsó Szabolcs,
aki több országos bajnoki cím tulajdonosa, nemzetközileg elismert
díjugrató. Amint az Patrik eredményein látszik, átigazolása beváltotta
a hozzá fűzött reményeit, ráadásul ugyanazzal az Opál nevű lóval lett
bajnok, mellyel már tavaly is versenyzett. Következő szezonban még
korosztályában fog versenyezni, azt követően pedig a szabályoknak
megfelelően már a felnőttek mezőnyében indul. A mércét ott is magasra
állítják, cél akár egy dobogós helyezés elérése is lehet.
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Az emlékezés focitornája
Elhunyt bábolnai labdarúgóknak állít emléket az a már
évről évre visszatérő focitorna, amit Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka szervezett szeptember elsején utánpótlás korú labdarúgók részére. Az idén elhunyt Lukovics
József emlékének szentelt tornán a felvidéki Őrsújfaluról,
Tatabányáról, Kisbérről és Tárkányból érkeztek csapatok.
Lukovics József egykori kitűnő bábolnai labdarúgó hosszú évtizedekig volt a helyi futballcsapat kapusa. Családtagjait is meghívták a szombati tornára, akiket a bábolnai labdarúgópalánták
virággal köszöntöttek. A megnyitón Farkas János, Lukovics
József csapattársa külön szólt egykori labdarúgótársáról, méltatta pályafutását és a labdarúgásban kifejtett tevékenységét.
Példaként állította az ifjú focisták elé, hiszen mint mondta, Jóska
bácsi nem csak jó kapus volt, de jó vezető is. Ő volt az intéző és a
szertáros is egyben. Nagyon jó kapcsolatot ápolt az idősebb és a
fiatalabb korosztállyal is, tisztelték és szerették. Nagy tekintélye
volt a csapat előtt, mint csapatkapitány. Farkas János hosszasan
beszélt a bábolnai sport múltjáról, arról az időről, amikor a
focipályát az 1920-as években még akácos erdő borította. Az
öltöző helyén még takarmánybolt állt, a szomszédban strand
is volt. Szólt az 1950-es évek pezsgő kulturális és sportéletéről,
annak hanyatlásáról, majd újbóli felvirágzásáról. Elfogódottsággal említette azokat a bábolnai labdarúgókat, akik már nem
lehetnek köztünk, de cselekedeteikkel örök nyomot hagytak
a település sportéletében.
Ezt követően két korosztály versengett a BSE pályáján. U11-es
és U13-as focisták küzdöttek a győzelmekért a bábolnai sporttelep zöldfelületén. A szervező 13 csapat részvételére számíthatott, ami azt is jelzi, hogy ide szívesen jönnek versengeni
távolabbi települések sportolói. A hőség ellenére sem lankadt
az ifjú focisták lelkesedése, melynek enyhítésére jól jött a pálya
sarkában felállított párakapu.

Felvidékről Őrsújfalu, környékünkről Komárom, Tárkány,
Tatabánya-Vulkán és Kisbér csapatai vettek részt a tornán a
vendéglátók mellett. A bábolnai labdarúgók rendkívül szépen
szerepeltek. Mindkét együttes dobogón végzett, a nagyobbak
megnyerték a tornát, legyőzve Komáromot is, ahol sokkal jelentősebb létszámú utánpótlás focista ismerkedik a labdarúgással,
az U11-esek pedig a második helyen végeztek Komárom mögött.
A legjobb focistákat különdíjakkal is jutalmazták. Az U11-esek
mezőnyében gólkirályi cím illette a komáromi Gerecs Ádámot,
a legjobb kapusnak járó díjat a bábolnai Lukács Ádám nyerte
el, legjobb hazai játékosnak pedig Somogyi Noelt választották.
Az U13-asoknál a legtöbb gólt Kocsis Gergő lőtte Komáromból,
a legjobb kapus a tárkányi Lakatos Tibor lett, legjobb hazai
játékosként pedig Szűcs Nimród vihetett haza díjat.
Lukovics József felidézett emléke megmutatta az utánpótlás
korosztálynak, megéri a sporttal foglalkozni, csapatban gondolkodni. Ezt tette az egykori labdarúgó is, és valamennyi társa,
akikről ez a torna szólt.
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