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Kukorica Fesztivál sztárfellépőkkel, gyermek
és kulturális programkavalkáddal
Idén is sikerrel zajlott le a Kukorica Fesztivál, a város
legnagyobb kulturális rendezvénye. A programok sora
szeptember 10-én, pénteken a Bábolnai Alkotók Tárlatának megnyitójával kezdődött, majd Edda koncerttel
folytatódott. Ezután szombati program kavalkád és
sztárfellépők még a legkritikusabb szemlélődőket is
elégedettséggel tölthették el.
Ezt a Kukorica Fesztivált már tavasszal elkezdte szervezni a
művelődési intézmény vezetője, Hajnal Dóra és munkatársai a
polgármesteri hivatal dolgozóinak segítségével, és az akkor még
hatályos járványügyi intézkedések és zárások ellenére optimistán
álltak a rendezvényhez. Ezért is alakult úgy, hogy a korábbi évektől
kicsit eltérően, most más látványkép fogadta az ide érkezőket.
A korábbi évektől eltérően a Bábolnai Alkotók Tárlata idén a
Helytörténeti Gyűjteményben kapott otthont. Viszont nem csak
helyszínében újult meg. A kezdetekhez képest teljesen más struktúra mutatkozott meg, más művészeti ágak domináltak és számos
fiatal kiállító nevével találkozhattak a kiállítás iránt érdeklődők.
A nagykoncertre idén az Edda Művek érkezett. Fantasztikus
esemény volt, nagyon sokan érkeztek és kitűnő hangulatban telt
a fellépés mind a zenekarnak, mind a rajongóknak. A zenekarnak
is nehéz volt a járványidőszak miatt kiesett időt pótolni, de tavasz
óta folyamatosan koncerteznek. A mai napig rengeteg rajongójuk
van, köszönhető ez annak, hogy a kezdetek óta töretlenül ugyan
azzal a szenvedéllyel zenélnek. A covid-időszakban 22 új daluk
született, ezekből decemberben lesz egy nagykoncert, hozzánk
régi nagy slágereikkel érkeztek.
A szombat kora délelőtt hagyománya a termelői piac. Helyi
és környékbeli őstermelők szívesen hozzák ide portékáikat. A
legnépszerűbb termékek hamar elkeltek, így a sajtok, tejtermékek,
házi rétes és aprósütemények, termelői méz és a friss házi tojás.
Szezonális termékekkel is jelentkeztek az őstermelők, kapható
volt lekvárok, befőttek és savanyúságok széles választéka, de a
virágpalánták sem hiányoztak.
A Kukorica Fesztivál programjainak többsége a városközpontban került megrendezésre, azonban két rendezvénynek
a Szabadidőpark adott otthont. Az egyik egy állandó helyszín
lesz ezentúl, ugyanis a park hátsó részén egy íjászpálya került
kialakításra. A Bábolnai Íjászok nevében Nagy Gergő köszönte
meg a város önkormányzatának, hogy kérésük megvalósulhatott.
Az ünnepélyes átadón dr. Horváth Klára polgármester elmondta,
még sok a tenni való annak érdekében, hogy egy versenyképes
pálya álljon a bábolnai íjászok rendelkezésére. A helyi íjászat egyik
alapítójáról, a nemrég elhunyt Pauer Jánosról is megemlékeztek,
akinek emlékére egy kopjafát fognak elhelyezni a pálya mellett,
és egy emlékverseny szervezése is tervben van. A Szabadidőpark
másik rendezvényét a Sokoró-R/C Modell csapata adta hajókkal,
autókkal, repülőkkel és drónokkal, melyeket a gyermekek és a
felnőttek kézbe is vehettek.
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A gyermekprogramok Écsi Gyöngyivel kezdődtek meg, aki az
autentikus nép gyermekjátékok és énekek képviselője. Egy bábmesével, a Szőlőszem Kálmán cíművel érkezett hozzánk, elvarázsolva
gyermeket, felnőttet egyaránt. Őt követte a gyermekek sztárzenekara, az Alma Együttes. A fellépőknek is nagy öröm volt hozzánk
jönni, hiszen ennyi gyermek egyszerre ritkán jön össze a színpad
előtt. A délelőtt folyamán a gyermekek homokképet készíthettek
a Szabó családdal, a Szivárvány Kölyökkuckó pedig egész nap változatos kézműves foglalkozásokkal várta a legkisebbeket is.
A felnőtteknek szóló programok a helyi csoportok fellépésével
kezdődtek. Ez már visszatérő program, hiszen legátfogóbban
itt tudják megmutatni a helyi csoportok, mit alkottak az elmúlt
időszakban. Megmutatták magukat a nyugdíjaskorúakból álló
senior örömtáncosok és a Vadvirág együttes tagjai, akiket Török
Sándor tanított be. Őket a Cseperedők Néptánccsoport követte,
akiknek Török Márton tanította be a táncot. A fellépésekre több
csoporttal szoktak érkezni, de jelenleg csak a nagyok és a középső
korosztályuk mutatkozott be. Széles repertoárral rendelkeznek, a
Kukorica Fesztiválra erdélyi táncokkal érkeztek. A helyi csoportok
fellépéseinek sorát a Tiamo moderntánccsoport zárta. Az őszi
időszakban nagy akadály, hogy sok gyermek betegszik meg, így
több koreográfiájukat is újra kellett tervezni, ez azonban nem
akadályozta őket a színvonalas fellépésben.
A Bábolnai Borbarátok Egyesülete is állandó résztvevőként van
jelen a Kukorica Fesztiválon. Ahogy már a település lakói és az ide
látogatók megszokhatták, egy külön kis sátorban kaptak helyet.
Mindig finom, minőségi borokat hoznak a zsíros kenyér mellé, a
felhőtlen hangulatról pedig ezúttal a móri Wittner-Greskó duó
gondoskodott. A borokat Tárkányról, Banáról, Szákszendről és
Ácsról hozták a 2020-as évjáratból.
A fesztivál programjainak összeállításánál a szervezők mindig
figyelnek arra, hogy mindenki megtalálja a saját ízléséhez közel
álló fellépőket, koncerteket. Igyekeznek minél szélesebb körben
válogatni a zenei műfajokból, és mindig színesíteni a meghívottak
listáját. Így került idén terítékre a felvidéki For You Acapella, akik
zenei kíséret nélkül adtak elő mai hazai és külföldi slágereket.
Őket követte Egyházi Géza és Mahó Andrea, akik musical dalokkal
érkeztek hozzánk. A kora este sztárfellépője Márió, a harmonikás
volt, majd gazdára találtak a tombolatárgyak is. Az egész fesztivál
zárásaként a Griff Zenekar érkezett hozzánk, akik egy fergeteges
utcabállal koronázták meg a kétnapos rendezvényt.
Dr. Horváth Klára polgármester lapunk számára elmondta,
ezúton is köszöni mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Rengeteg pénzügyi és tombola támogatás
érkezett, és ezekért a felajánlásokért hálás szívvel mondott köszönetet mindenkinek, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.
Mellettük természetesen köszönet jár a művelődési intézmény
dolgozóinak, a háttérszemélyzetnek, a polgárőröknek, a rendvédelmi dolgozóknak, a mentősöknek, a kiszolgáló személyzetnek
és a Bábolna TV munkatársinak.
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Jótékonysági családi nap
– az óvoda és iskola báljai helyett
Hosszú idő után újra jelentkezett a Bábolnai Hölgyek
Egylete egy nem is akármilyen rendezvénnyel. Az
óvoda és az iskola jótékonysági báljainak helyettesítésére családi napot szerveztek szeptember 18-án a
Szabadidőparkban.

Kicsivel több, mint egy éve vette át Antos Zsófi helyét Lőrik-Markovics Kitti a hölgyegylet élén, azonban a pandémiás időszak miatt
ez volt az első rendezvény, amit már az ő vezetésével szerveztek.
Mivel a járványhelyzet nem engedte meg a bálok megszervezését,
ezzel a jótékonysági nappal igyekeztek segíteni a helyi oktatási
intézményeken. A járványügyi ajánlásokat továbbra is figyelembe
vették, ezért szabadtéren bonyolították le a rendezvényt.

Az intézmények dolgozói is kivették részüket a munkából. Az
óvodapedagógusok a kézműves asztaloknál várták a gyermekeket.
Az általános iskola részéről sportos családi csapatversenyen vehettek részt a legkisebbek szüleikkel, illetve a szülői munkaközösség
és a nevelők az ebéd főzéséből vették ki részüket. Az ebédnek
nagy sikere volt, mind a gulyásleves, mind a paprikás krumpli
pillanatok alatt elfogyott. Ezekhez igyekeztek szponzorációból
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beszerezni a hozzávalókat. A kenyeret az Árkád ABC adta, a
pogácsát pedig a nyugdíjas klub ajánlotta fel. Mellettük pedig
a szülők segítsége is hatalmas volt, rengeteg sütemény érkezett
be a süti vásárra. Ezentúl fröccsterasz és málnaszörp várta az ide
érkezőket. A termékeket támogató árral kínálták a látogatóknak,
melyet aztán az óvoda és az iskola kapott meg fele-fele arányban.

Egész napos programokkal színesítették a rendezvényt a szervezők. A legkisebbeknek reggel ringató foglalkozással indult a
nap, az óvodás és kisiskolás gyermekeket táncos bemutatóval és
csillámtetkóval várták, illetve volt ugráló vár is. A nagyobbaknak
henna-festésre volt lehetőségük, mellette pedig az élő csocsót
próbálhatták ki. Konczi Tamás, a gyermekönkormányzat polgármestere közvetítésével győri gördeszkások tartottak bemutatót,
Lázár János drónjaival és repülőmodelljeivel vett részt a rendezvényen. Az egyik legsikeresebb program a bűvészbemutató volt,
melynek nem csak a gyerekek, de a szüleik is részesei lehettek.

Sok új tag csatlakozott a Bábolnai Hölgyek Egyletéhez, akik remek
csapatot alkotnak. A jövőben is szeretnének minél több, minél
színesebb programmal előrukkolni, és reményeik szerint még
több új taggal bővülhetnek.
www.btv.hu
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Önkormányzati híradó
2021. szeptember 30-án
városunk Képviselő-testülete ismét nyilvános ülés
keretében tárgyalta a település fontos ügyeit. Ezúttal
15 napirendi pont került
terítékre, majd zárt ülés
keretében két kérdésről is
értekezett a grémium.
A napirendi pontok tárgyalása
előtt a Testület megemlékezett
városunk volt polgármesteréről,
Kovács Józsefről, aki 1991 és
1998 között állt településünk
élén. Kovács József augusztus
30-án hunyt el, Tatán helyezték
örök nyugalomra.
Az első napirendi pontban
a két ülés közötti események,
lejárt idejű határozatok, valamint a bizottságok által napirendi pontot nem érintő döntések kerültek terítékre. Ekkor
esett szó a Napsugár Művészeti
Iskoláról, mely a 2021/2022-es
tanévben hat gyermeknek
biztosít színvonalas zenei oktatást településünkön. Ezután a
napirendi pont keretében foglalkoztak még többek között
az Akácfa utcában értékesített
hat telekkel, amelyek közművesítése már zajlik. A Testület
elé került továbbá a Petőfi
utca lakosainak kérelme, mely
esetében a sebességkorlátozó
táblák kihelyezése és a 3,5 tonnánál nagyobb gépjárművek
kitiltása megtörténik. Szóba
került még ugyanezen utcában
a házszámosítás kérdése, valamint a Petőfi közben élők kérése
is. Ezután nyilatkozatot adtak ki
a megépülő Bábolna-Nagyigmánd kerékpárút fenntartásáról,
valamint a három utcát érintő
belvíz rendezési projekt tekintetében projektmenedzseri
feladatok elvégzésére irányuló
szerződést fogadtak be.
Az előterjesztésben kiküldött
anyagok között szerepelt még
a Komáromi Rendőrkapitányság június hónapra vonatkozó
www.btv.hu

beszámolója, melyet a Testület
elfogadott. Itt hangzott el a
tájékoztatás, mely szerint Dr.
Bolehradsky Szilveszter kapitányságvezető október elsejétől
Oroszlányban folytatja munkáját, a komáromi rendőrkapitányi
tisztséget pedig Kiss Sándor
korábbi oroszlányi rend
őr
kapitány tölti be a jövőben.
Foglalkoztak a busz- és vonatközlekedés menetrendjével
kapcsolatos tájékoztatásokkal
is. Örömteli hírként számoltak
be arról, hogy a Bábolnai Életfa
bekerült a Komárom-Esztergom
Megyei Értéktárba, valamint
szintén örömükre szolgált, hogy
Varga Ákos gokartos további
szép eredményeket ért el
Bábolna színeiben.
A folytatásban szó esett a
Bábolnai Fórum példányszámának emeléséről, melyből
a nagy érdeklődésre való
tekintettel ezután 800 darabot
fognak kihelyezni a város frekventált pontjain. A biztonságos
közlekedés érdekében megtörtént a kamionok parkolását
tiltó táblák kihelyezése az Ácsi
út Wesselényi és Kazinczy
utca közötti oldalán, továbbá
elhangzott egy tájékoztató a
komposztálási projekt jelenlegi állásáról is. Polgármester
Asszony felhívta a lakosság
figyelmét a faültetési mozgalomra, melyre október 15-ig
lehet jelentkezni. Emellett
foglalkoztak még a társasház
építési projekttel, melyről a
közösségi oldalon és a honlapon is tájékoztatják a helyieket
október vége körül.
Számottevő érdeklődés
mutatkozott a fürdőre vonatkozólag, ezzel kapcsolatos
tájékoztató is elhangzott az
ülés keretein belül: A K53-as
kút kármentesítési munkálatai
eredményesen befejeződtek,
kútfúrás és savazás után a kút
ismét működik és a korábbiakhoz képest magasabb

vízhozammal rendelkezik,
valamint pozitivitása is vis�szatért. A folyamat eredményeképp a kút helyreállítási
munkálatai, a fertőtlenítés és
a vízmintavétel befejeződése
után terveik szerint november végén-december elején
ismét megnyílhat a Bábolnai Strand- és Termálfürdő.
Szó esett továbbá a Jubileumi
Városavató Ünnepségről is,
mellyel kapcsolatban szintén
a lakosság megértését kérték,
mivel a Sportcsarnok tűzvédelmi szabályzatai és a járványvédelmi előírások sajnos
nem teszik lehetővé 500 főnél
nagyobb létszámú rendezvény szervezését.
A második napirendi pontban a jogszabályi előírásoknak
megfelelően a 2021. évi költségvetési rendelet módosítására került sor, majd a harmadik
és negyedik napirendi pontban
a szociális és térítési díjakról
szóló rendeletek újraalkotása,
valamint a házasságkötéssel
kapcsolatos rendelet módosítása került terítékre.
A folytatásban a beszámolók kerültek a középpontba: a
helyi civil szervezetek közül a
Cseperedők Néptánc Egyesület,
az Ölbő-tavi Aranyhal Horgász
Egyesület, a Bábolnai Borbarátok Egyesülete, valamint a
Bábolnai „Mérföldkő” Turisztikai Csoport is számot adott
az elmúlt évben folytatott
tevékenységéről. Utánuk az
Ácsi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és a Bábolnai
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
beszámolói következtek.
A továbbiakban a Bábolnai Százszorszép Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítását tárgyalta a Testület, mely döntés során a
bölcsőde létszámát 14 főre
emelték. Szintén támogatást
kapott az intézmény kérelme,

melyben a fejlesztőpedagógus
2021. december 31-ig történő
foglalkoztatását kérték a
képviselőktől.
A tizedik napirendi pontban
a Kardirex Egészségügyi
Központ 2021. negyedik
negyedévi működése került
terítékre, melyet természetesen támogatott a Képviselő-testület. Ezután az Akácfa
utcában új út kialakítására
meghirdetett közbeszerzési
eljárás tárgyalása zajlott le,
melynek következtében a
kedvezőtlenül magas árajánlat
miatt az eljárás megismétlésére irányuló döntés született.
A következő napirendi
pont során ingatlanvásárlási
ajánlattal foglalkoztak, mely
a Lobkowitzhoz kivezető út
megújításához benyújtandó
pályázat miatt vált szükségessé.
Ezután Csemerháza puszta
ivóvíz ellátása került szóba.
Döntésük alapján az ÉDV Zrt.
megkeresésével, a Gördülő
Fejlesztési Tervbe delegálva
ágaztatnának el egy vezetéket,
segítve az ott élők számára
az egészséges ivóvízhez való
hozzájutást. Támogató döntés
született a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról is, mely során a
fiatalokat szólítják meg.
Az Egyebek napirendi
pontban a Bábolna Városgazda
Kft.-re vonatkozó könyvvizsgálati szerződést fogadtak el
a következő három évre nézve,
valamint villamosenergiabeszerzési tenderről döntöttek.
A Képviselő-testület ezután
zárt ülés formájában folytatta
munkáját, ahol a városavató
ünnepségen átadandó kitűntető címek adományozásáról
határoztak, valamint Energiaközösségi projekt létrehozásáról tárgyaltak. Erről a
későbbiekben tudnak bővebb
információt nyújtani.
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Lóerők bűvöletében Bábolnán – a jövő agráriuma
mutatkozott be a 34. Bábolnai Gazdanapokon
A lélegzetelállító lovasbemutatóktól a precíziós gazdálkodásban használható drónokig mindent látni lehetett
a 34. Bábolnai Gazdanapokon, ami a mezőgazdaságban
hagyományos érték, vagy éppen újdonsága miatt érdekes.

A gyakorlati gépbemutatókon a szervezők igyekeztek teljes technológiai sorokat bemutatni, ezzel is megkönnyítve a gazdálkodók
tájékozódását. Csúcskategóriás modelleket próbálhattak ki a
tesztvezetésre jelentkező látogatók. Közéjük tartoztak azok a
diákok is, akik tizenkilenc szakközép-, illetve szakképző iskoláA Bábolna Nemzeti Ménesbirtok és a Magyar Mezőgazdaság Kft. ból érkeztek a harmadik alkalommal meghirdetett Szakiskolai
közös programsorozata az OMÉK társrendezvényeként végig Napokra szeptember 10-én.
ragyogó időben és teltházzal zajlott szeptember 9-11-én.

„Nemcsak a gépeknek és a technológiának,
hanem nekünk magunknak is változnunk kell”
– mondta Nagy István a rendezvény megnyitóján. Az agrárminiszter
kiemelte, hogy ha a magyar gazdák meg akarnak felelni a mezőgazdaság előtt álló komoly társadalmi és természeti kihívásoknak – a
klíma, az állatjóléti és -védelmi előírások, a fogyasztói szokások, a
technológia és az informatika folyamatos változásának –, akkor nyitottá kell válniuk az új információk és tudás készséges befogadására.
Az eseményen Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, a kiállítás házigazdája, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint Gyuricza Csaba, a Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora is köszöntőt mondott.
A rendezvény alkalmából Miniszteri Különdíjban részesült az
Agro-Alfa Kft., amely évek óta kiemelkedő kiállítója a Bábolnai
Gazdanapoknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíját
vette át a Fliegl Abda Kft. ügyvezető igazgatója, és rendezői különdíjban részesült a Bábolnai Gazdanapok legnagyobb múltú és
leghűségesebb kiállítója, a Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt.
A szervezők a legjobb marketingmunkáért elismerésben részesítették a Marton Genetics Cégcsoportot, szakmai elismerést vett
át dr. Kiss Erzsébet, Antos Gábor és Szakmai Program Különdíjban
részesült az Agrotec Magyarország Kft.
„A 2021-es év magyar mezőgépe” díjat a NorAn Kft-nek ítélte a
szakmai zsűri a kiállító hazai gépgyártók közül. Az elismerést a cég
saját innovációja, a folyékony műtrágya-injektáló berendezés vívta ki.
6

Kuriózummal szolgált a szántóföldi fajtabemutató, ahová a kukoricák mellé két nemesítőház cirokhibridjei is bekerültek. Itthon
egyelőre kevéssé bíznak a növényben a gazdák, pedig a szemescirok a humán táplálkozásban, a silócirok pedig a téli tömegtakarmány-előállításban is fontos szerephez juthat szárazságtűrése
és alacsony előállítási költségei miatt.
Több mint 20 ezer négyzetméteren közel 150 kiállító mutatta be
termékét, illetve szolgáltatását a rendezvény három napja alatt.
Idén is megnyitotta kapuit a látogatók előtt a XVIII. században
alapított Ménesudvar, és lovaskocsival járhatták be a 16 hektáron
elterülő arborétumot, aminek állatparkjában szarvasok, kecskék
és kíváncsian szemlélődő alpakák legelésznek.
Forrás: Magyar Mezőgazdaság
www.btv.hu
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A 34. Bábolnai Gazdanapok tisztelgett a termelési
rendszereket elindító CPS (Corn Production System) előtt
Fél évszázaddal ezelőtt dr. Burgert
Róbert, az akkori Bábolnai Állami
Gazdaság vezérigazgatója fejlesztési elképzeléseivel forradalmasította a magyar mezőgazdaságot. A
baromfitenyésztés korszerűsítése
mellett amerikai mintára meghonosította az iparszerű kukoricatermelési
rendszert. A Corn Production System
(CPS) hazai és nemzetközi sikere
immár történelem.

Zárt rendszer keretében megteremtették
a feltételeket arra, hogy a nagy hozamot
biztosító kukoricatermesztési technológiával a gazdaságok ne csak termeljenek,
hanem versenyképesek is legyenek. A CPS
ugyan tengeren túli módszert követett, de
a magyar sajátosságát az adta, hogy a termelés minden elemét, eszközét, feltételét
megteremtette.
Az IKR-nek volt köszönhető, hogy
a modern, nyugati technológia

alkalmazásával a 70-es évek elején hektáronként 4 tonnás termésátlagok 10 év alatt
megduplázódtak, s megalakult először a
Nyolctonnások, majd hamarosan a Tíztonnások klubja is, a magyar agrárium pedig
világszínvonalú lett. A MATE szakmúzeumának agrártechnika-történeti kiállításán
azt az 1971-es alaperőgépet is bemutatták,
amely az elsők között érkezett az Egyesült
Államokból Bábolnára CPS-logóval.
Az IKR Agrár Kft. jubileumi emlékülésen idézte fel a hőskort azokkal az akkor
fiatal, kezdő agrárszakemberekkel, akik
a rendszer kialakításánál, vagy közvetlen
azt követően jelen voltak. Díszvendégként
megtisztelte az összejövetelt dr. Burgert
Róbert özvegye, dr. Tóth János – az IKR
első igazgatója – özvegye, dr. Nagy Frigyes
egykori miniszter, Gráf József egykori
miniszter, Farkas Sándor parlamenti
államtitkár, miniszterhelyettes, illetve dr.
Horváth Klára, Bábolna polgármestere.
Természetesen ott voltak a hőskor úttörő
munkát végző agrárszakemberei, akik
természetes elfogódottsággal nézték az
1983-as Bábolnai Napokon készült képsorokat, melyek alatt az akkori agrárium elismert szakértői fejtették ki gondolataikat
Bábolnáról, az IKR-ről. Burgert Róbert ma
is érvényes és mélyen szántó hitvallása is
komoly hatást váltott ki a résztvevőkből.
Antos Gábor, a CPS szervizmérnöke,
a volt IKR műszaki igazgatója nyújtott
történelmi áttekintést a kezdetekről,

melyet korabeli fényképekkel illusztrált a
közönség legnagyobb tetszésnyilvánítása
mellett. Napjaink technológiájáról és a jövő
IKR-jéről Márton Lánárd, az IKK Agrár Kft.
kereskedelmi igazgatója tartott előadást.
A szervezők díjakkal, elismerésekkel
köszönték meg az egykori munkatársak
és partnerek tevékenységét.
Nagy Lajos, az IKR Agrár Kft. ügyvezetője
lapunk számára elmondta, ő nyolc évvel
az alapítást követően került Bábolnára.
Gyakornokként csöppent a nagyüzemi
kísérletek kellős közepébe, ahol a legújabb
gépeket és legújabb termesztéstechnikai
eljárásokat, növényvédő-szereket, műtrágyákat próbálták ki. Kiemelte, egy dolog
végigkísérte az első pillanattól kezdve, ami
áthatotta a gondolkodását, tevékenységét:
Bábolnán dolgozni rangot és felelősséget
jelentett. Rangot jelentett azért, mert amit
itt végeztek, korszakos jelentőséggel bírt,
amely máig hat. Felelősség, mert a burgerti
örökséget viszik tovább, amit komolyan
gondolnak. Hangsúlyozta, az IKR Agrár
csak olyan dolgot ajánl a termelőknek,
amiről cégük meg van győződve. A termelőket nem szabad becsapni, velük bizalmi
kapcsolatot kell kiépíteni, mert hosszú
távon ez vezet eredményre. „Az elődök
örökségét megőrizve, továbbvéve minden
cselekedetünkből az jöjjön vissza, hogy mi
nem egy kerekítési különbözet vagyunk
sem szakmailag, sem emberileg” – fogalmazott az ügyvezető.

1971-ben, pontosan 50 évvel ezelőtt alakult
meg a CPS-Zug AG társaság, amelynek
koordinálásával 11 gazdaságban, mintegy
30 ezer hektáron kezdődött meg a kísérleti
jelleggel az iparszerű kukoricatermelés
kipróbálása. A több ütemű kísérleti szakaszt lezárva, 1973-ban létrejött a Bábolnai
Iparszerű – CPS – Közös Vállalat, amelynek
vezetésével a magyar kukoricatermelés
rövidesen a világ élvonalához csatlakozott.
Későbbiekben a cég a magyarosított IKR
(Iparszerű Kukoricatermelési Rendszer) nevet
vette fel. Ezt a mozaikszót és az évek során
felhalmozódott szaktudást viszi tovább az
IKR Agrár Kft., mely cégelnevezésében és
működésében a mai napig büszkén hirdeti
a nagy elődök eszmeiségét, szellemiségét.
www.btv.hu
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Újra van gyógyvizünk
– az eltömődött kút ismét termel
Ismét folyik az immár 55
Celsius-fokos víz a Lobkowitzi erdő mellett fúrt
K53-as kútból, ami a tavaly
átadott fürdő melegvizes
medencéit volt hivatott
ellátni gyógyvízzel. Egy
technológiai hiba miatt
mintegy 1200 méter
mélyen eltömődött a csővezeték, melyet kéthetes
munkával tettek szabaddá.
A tavaly nyáron átadott
Bábolna Strand és Termálfürdő a megnyitását követő két
hónapban nemvárt népszerűségnek örvendett, a termálés gyógyvíznek és a meleg
nyári időnek köszönhetően
nagyszámú vendéglétszámot
produkált. Aztán szerencsétlen időszak vette kezdetét. Az
akkori fürdővezetőtől megvált
az önkormányzat, majd a pandémia miatt be kellett zárni a
létesítményt.
De még mielőtt továbbmennénk, dr. Horváth Klára polgármester kérdéseinkre válaszolva
egy kicsit visszakanyarodott a
régmúltba. Mint mondta, a
gyógyvízkutat, a termálkutat
és egy hidegvizes kutat még a
2000-es évek végén kapta meg
Bábolna Város Önkormányzata
az Állami Vagyonügynökségtől. Az 1980-as évek elején-közepén fúrt kutak romos,
lezáratlan állapotban voltak,
tele mindenféle törmelékkel,
szeméttel. A 2010-es évek
elején az önkormányzat egy
kutak fúrásával, kezelésével
foglalkozó céget bízott meg a
tisztítással, akik elmondásuk
szerint jórészt „lenyomták” a
kúttalpra a dugulást okozó törmeléket, ennek következtében
elkezdődhetett a kutak működtetése, a fürdő tervezése. Az
elkészült fürdőt aztán az első
vezető után váltotta a második,
aki szintén továbbállt. Így született meg az önkormányzat
8

újabb döntése, miszerint a már
korábban is üzemeltetésre
jelentkező Rába Quelle Kft-re
bízta a fürdő működtetését.
A cég 2021 nyarát sikeresen
zárta, de kizárólag a szabadtéri- és gyermekmedencét
tudták használni, hiszen ekkor
már nem volt gyógyvíz. Üzemeltetési tapasztalataiknak
és hatékony marketingtevékenységüknek, illetve a meleg
nyárnak köszönhetően ismét
népszerű volt a fürdő.
De térjünk vissza a gyógyés termálvízhez. A város
vezetője beszélgetésünk
során kiemelte, hogy a K52-es
jelzésű metángázos kút jól
működik, vizet és gázt is
egyaránt termel, melynek
következtében az erőmű
elektromos- és hőenergiát állít
elő. Természetesen a karbantartás ennél a kútnál is hamarosan időszerűvé válik. Múlt év
decemberében a most megjavított gyógyvizes kút szivat�tyúja meghibásodott, melyet
Amerikából történő beszerzéssel lehetett pótolni. Sajnos
a járványhelyzet miatt a tengerentúli szállítások elakadtak,
így a kút berendezés nélkül

maradt. Mindeközben az
akkori második fürdővezető
2021. januárjában a távvezetékben kénsavas fertőtlenítést
végeztetett, mely tömény
maró anyagot a kútba is bejuttatták. A kénsav megtette ártó
hatását, a kút csővezetékének
faláról lemaródott vas és
egyéb oldott anyag leülepedett a kúttalpra, ahol kemény,
vastag réteggé állt össze. Az
új szivattyú sajnos nem tudta
elkezdeni a gyógyvíztermelést, a kompresszorozással
történő tisztítás nem hozta
meg a várt eredményt. Ekkor
került sor kamerás vizsgálatra,
ami megállapította, hogy az
eredetileg 1274 méter talpmélységű kút mindössze
1144 méterig „járható”, eltömődött, ezért nincs víz. Az
önkormányzat ezt követően
megbízott egy szakmérnököt
a kút kármentesítésének kidolgozásával, aki megkereste azt
a céget, mely végrehajtotta
a feladatot. A hajdúszoboszlói Olvisz 98 Kft. megfelelő
szakértelemmel és technikai
háttérrel, mintegy kéthetes
megfeszített munkával átfúrta
a dugót, kitakarította a kutat,
sósavas kezelést hajtott végre,

végül kompresszorozással
megindult a tiszta, immár 55
Celsius-fokos gyógyvíz.
Dr. Horváth Klára polgármester hangsúlyozta, a kút a korábbinál nagyobb teljesítménnyel
dolgozik és magasabb hőfokú,
tisztább, hazánkban ritkaságnak számító jód- és brómtartalmú gyógyvizet termel. A
víz nem csak szivattyú által,
hanem önállóan is képes a
felszínre törni. A következő
lépcsőben szakértő cég vizsgálja meg a kút teljesítményét, a víz hőfokát és minden
tulajdonságát, ami szükséges
a hivatalos működtetéshez,
majd visszaépítik az üzemeltetéshez szükséges műszaki
berendezéseket. A teljes vezetékrendszer és a fürdő medencéinek fertőtlenítését is el kell
végezni, a vízmintákat jóvá
kell hagyatni a hatóságokkal,
és ezután nyithat meg ismét a
fürdő. A polgármester reményei szerint november végén,
december elején teletölthetik
a melegvizes medencéket
gyógy- és termálvízzel, az üzemeltető is felkészült a nyitásra,
így télen birtokba veheti a
nagyközönség a fürdőt.
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„Csak úgy lehet, hogy egy kicsit
mindenki hozzátesz a közöshöz.”
Többéves előkészület és kemény munka előzte meg azt a
hosszú folyamatot, mely során a KopiTrans Kft. jóvoltából megújulhatott városunk egykori malomépülete és annak környéke.

A helyi prominens cég egy évvel ezelőtt kezdte meg a tulajdonába került épület külső és belső felújítását, majd az objektum
környezete is takaros külsőt kapott. A létesítmény megszépülését
a szomszéd cégek és vállalkozások is örömmel támogatták, az
elért látványhoz mindenki hozzájárult.
A beruházás előkészítését és kivitelezését nehezítette, hogy a
létesítmény örökségvédelem alatt állt, ezért hosszú ideig tartó

egyeztetés és kompromisszumkötés vált szükségessé az állami
hivatalokkal. „Vállaltuk, hogy meghagyjuk az épület jellegét,
megőrizve régi kinézetét.” - árulta el Koppendorfer Tamás, a
vállalkozás ügyvezetője. A cég jelenleg raktározásra használja
az ingatlant, mely a kialakult nagy belmagasság miatt remekül
betölti eme funkcióját.
Az egykori malom és a focipálya környékén végrehajtott változásokat szintén többszöri egyeztetés előzte meg. A cég megvásárolta a labdarúgópályával szemközti aszfaltos terület nagy részét.
Bábolna Város Önkormányzata és a környékbeli cégek is az ügy
mellé álltak, így létrejöhetett a rendezett, fákkal és növényekkel
beültetett, kiépített kamionparkolóvá átépített terület. A zöld
részek locsolásáról a területhez tartozó kút segítségével gondoskodnak, melyet a cég szintén megvásárolt. A közel száz éves kút
szintén teljes körű felújításon esett át, működése lehetővé teszi
esetleges tűz esetén az oltáshoz szükséges nagy mennyiségű víz
felvételét is, valamint természetesen a kút használatát igénylő
cégeknek továbbra is biztosítják a hozzáférést.
A malom épülete, valamint a cég területén lévő tűzoltószertár
felújításával még nem fejeződött be a terület szépítése, önkormányzatunk jóváhagyásával a környező raktárépületek övezete
is zöld színt, valamint kellemes megjelenést kapott.

Haris Róbert a megye mentődolgozója
A megyei közgyűlés kitüntetését adták át szeptember 10-én
délelőtt. „Komárom-Esztergom Megye Mentődolgozója –
2021” kitüntetettje Haris Róbert mentőtechnikus volt.

Haris Róbert 2005. őszén kezdte mentős karrierjét, előtte a mezőgazdaságban dolgozott, ahol hobbi szinten a mai napig tevékenykedik. Kezdetben gépkocsivezető volt, majd ezzel párhuzamosan
elvégezte a szükséges iskolákat, és jelenleg gépkocsivezető és mentőtechnikus ápoló munkakörben dolgozik a bábolnai mentőállomáson. A sürgősségi betegápolás első szakaszában való helytállásra
www.btv.hu

az késztette, hogy egy nagyon szép és kihívást jelentő szakma
a mentősök hivatása. Több mint 10 éven keresztül a komáromi
állomáson dolgozott hasonló munkakörben, a bábolnai állomás
építése közben viszont már kérvényezte áthelyezését hozzánk.
Ennek az is az oka, hogy a környékbelieket jól ismeri, így ritkán
adódik probléma azzal, hogy az illető személy hol is lakik pontosan.
Az évek alatt leginkább az az eset rögzült belé, amikor a járványidőszakban olyan embert is vinniük kellett, aki nagyon rossz
állapotban volt. Természetesen mellette sok komoly sérülttel, több
esetben halálesettel is találkoznak a munkájuk során a mentőápolók. Haris Róbert úgy véli, ebben a feladatkörben nem szabad
lelkisnek lenni, mert ha ezt nagyon mélyen magára venné, akkor
előfordulhat, hogy a következő hasonló esetnél a pácienst nem
tudná megfelelően ellátni. Van a mentőszolgálatnál pszichológus,
aki segít feldolgozni az ilyen eseteket, de szerencsére egy olyan
csapat dolgozik nálunk, akik egymást segíteni tudják ebben is.
Volt az állomásunk vezetője is. Miután letelt a mandátuma,
nem vállalta a továbbiakban. Ennek az az oka, hogy meglehetősen megterhelő volt a covid-időszak a számára, ezért igyekezett
helyet adni a fiatalabb generációnak. Vezetői feladatait a pihenő
időben látta el, a vonulások alkalmával ugyan úgy kivette részét
a feladatokból. Helyettesként továbbra is mindenben támogatja
a jelenlegi vezetőt, Kálóczi Tamást. Nem szándékozik elhagyni
ezt a pályát, amíg csak tudja és teheti, végezni fogja a feladatát.
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Egy ipari kolosszus eltűnik
A legnépszerűbb közösségi oldalon már többen megosztották gondolataikat arról az ipari épületegyüttesről, melynek
bontása szeptember elején kezdődött és jelenleg is tart.

Ez az egykori I-es takarmánykeverő tizenkét betonhengerből és
egy toronyból álló betontömbje, mely sokakban egyfajta ikonikus
érzést keltett. Talán kijelenthetjük, hogy ez volt Bábolna legmagasabb, monumentális létesítménye, mely a maga korában valóban
a Nagyigmánd felől érkezőket látványában azonnal lenyűgözte,
az itt működő mezőgazdasági kombinát országos és nemzetközi

Lakossági napelemes
rendszerek támogatása
Kiírásra került a lakosság részére a
„Lakossági napelemes rendszerek
támogatása és fűtési rendszerek
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat,
amellyel 100%-os intenzitással (önerő
nélkül) lehet pályázni az alábbiakra:
Tetőszerkezetre helyezett, saját
fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése
VAGY
Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás
létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése infra- vagy fűtőpanelekkel
VAGY
Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás
létesítése és fűtési rendszer korszerűsítése hőszivattyúval
A pályázati kiírás és pályázati feltételek
az alábbi webcímen találhatók: https://
napelem.palyazat.gov.hu/
A pályázaton való részvételt mindenkinek feltétlenül javasoljuk.
Amennyiben pályázni kívánnak, akkor
az Önkormányzat későbbi, energiamegtakarítással kapcsolatos projektjei
érdekében kérjük, hogy ezt jelezze az
Önkormányzat felé.
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jelentőségét is tükrözte. Az I-es takarmánykeverő üzemet egyébként a kordokumentumok tanúsága szerint 1969 májusában
kezdték építeni és 1970 nyarán, vagy őszén helyezték üzembe.
Érdekesség, hogy akkoriban újdonságnak számított a betonkolosszus építési módszere, melyet úgynevezett csúszózsaluzásos
technológiával építettek. Erre sok bábolnai emlékszik, ugyanis a
zsaluzáshoz használt faanyagot szétosztották a kombinát dolgozói
között. Bizonyára sokan jártak fenn a tornyok legmagasabb pontján
is, ahonnét tiszta időben akár a Bakony magaslatai is látszottak.
A bontásra bizonyára megérett a vasbetontömb, mely évtizedek óta kihasználatlanul állt már, hasznosítása gazdaságtalannak
bizonyult. Az egykori üzem épületeit és a területet a Bábolna
Bio Kft. vásárolta meg évekkel ezelőtt, és üzemcsarnokot, illetve
raktárakat létesített ott. A kártevőirtással és irtószergyártással
foglalkozó vállalat régi bábolnai cégként működik településünkön
budapesti központtal. Számos helyi és környékbeli munkavállalónak teremt kereseti lehetőséget, tevékenységét az utóbbi
időben komoly fejlesztések, beruházások jellemzik. Ennek egyik
velejárója, hogy a tulajdonukban álló telephelyeket átalakítsák,
korszerűsítsék, melyek nyomán újabb üzemcsarnokok, raktárépületek nyújthatnak munkalehetőséget. Úgyhogy ne bánjuk, hogy
eltűnik egy ikonikusnak vélt betontömb, őrizzük meg emlékezetünkben, illetve archív fényképeken, írásokban.

33 telek közművesítése
Bábolnán az elmúlt időszakban megnőtt
a kereslet az építési telkek iránt. Az önkormányzat már korábban megteremtette a
lakóterület fejlesztésének a lehetőségét.
A város északi részén, a 401/9. hrsz. ingatlan megosztásának, közművesítésének folyamata elkezdődött. A közművek, csapadékvíz-elvezetés, utak
megvalósításának előkészítése megkezdődött, de
addig is a kialakítandó ingatlanok és az út között
véderdő telepítést tervez az önkormányzat annak
érdekében, hogy a jövőben kiépülő új lakóterületet
elválassza a nagy forgalmú közúttól.
A munkák befejezését követően a területen – a már
meglévő szomszédos utcákhoz igazodóan – kertvárosias, családi házas beépítés lesz lehetséges, mely lehetőségéről, a projekt előrehaladásáról az önkormányzat
folyamatosan fog tájékoztatást nyújtani.

Társasházak
kialakítása
kezdődik meg az
Akácfa utcában
A Képviselő-testület augusztusban
tartott rendkívüli ülésén értékesítette az Akácfa utcában található
401/8. hrsz.-ú 4 349 m2 területnagyságú telket a C.T. and Partner Kft. és a
SZA-BI Qualitat Építőipari Kft. részére.
A vevők Győrben és Győr környékén
évek óta foglalkoznak ingatlanfejlesztéssel, kiváló minőségű, esztétikus
társasházakat terveznek, kiviteleznek,
amelyeket értékesítenek. A vevők 3 éven
belül vállalták egy 24 lakásos társasház
felépítését, ezzel kielégítve az új lakások
iránt Bábolnán egyre növekvő keresletet.

www.btv.hu
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Művészi est és fotóklub
– élményfestés Helyes Jenővel, épületfotózás Bognár Balázzsal
Szeptember 24-én került megrendezésre a III. Művészi est
és II. Fotóklub a helytörténeti gyűjteményben.

egy jó képnek rengeteg buktatóját már ezzel ki lehet kerülni. A
következő alaklommal, előre láthatólag október 15-én a templomokban készült fotókat fogják kielemezni, viszont, ha az idő
engedi, egy arborétumi látogatást szeretnének beiktatni.

Az érdeklődőket élményfestéssel, zenével és limonádéval várták,
a fotóklub tagjai pedig régi épületek fotózásán vehettek részt.
Bognár Balázs fotográfus és oktató a mostani alkalomra az
épületfotózás témakörén belül a kompozíciók, képességek,
készségek fejlesztését tűzte ki célul. A fő irány, hogy a tagok
önállóan vegyék észre, találják meg a jó képek lehetőségét, és
olyan témát keressenek, ami a környezetükben megtalálható, és
közel áll hozzájuk. Először a katolikus templomba látogattak, ezt
követően pedig a protestáns templomban fotóztak. A fotóklub
résztvevői elsősorban a gépek beállítását tanulták meg, hiszen

A Helytörténeti Gyűjteményben Helyes Jenő festőművész várta az
érdeklődőket élményfestéssel. A Bábolnai Alkotók Tárlatának egyik
kiállítója, Balog Istvánné is részt vett ezen az alkalmon, de mellette
a fotóklub tagjai is kipróbálták magukat ezen a területen is.
A fotóklub jelenleg nagyobb népszerűségnek örvendett, voltak
új csatlakozók is. Ettől függetlenül a kis létszámú, festés iránt
érdeklődők csoportja is jó hangulatban és új képekkel távozott
az eseményről. A művelődési intézmény munkatársai a későbbiekben is ezt a két művészeti ágat fogják párba állítani a művészi
estek folyamán.

Idősek világnapján
Október 1-jén az Idősek világnapját ünnepeljük. A
tavalyi nehéz év után szeptember 29-én egy jó hangulatú délután keretében ismét lehetőség nyílt arra, hogy
a városunkban élő szépkorúakat köszöntsék.

Bábolna Város Önkormányzata és a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központ által a Szabadidőközpontban megtartott rendezvényen
fergeteges zenés műsorral és terített asztallal várták a nyugdíjasokat.
„Az időseknek is nagy igényük van arra, hogy egymással a hétköznapi alkalmakon kívül is találkozzanak. Ez sokkal kellemesebb egy
szépen megterített asztal és kellemes zeneszó mellett.” – árulta el Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási Központ vezetője.
www.btv.hu

A rendezvény dr. Horváth Klára polgármester köszöntőjével
vette kezdetét, aki hangsúlyozta, hogy a fiatal generáció a szépkorúak által átadott tudásnak és példamutatásnak köszönheti
kitartását, szorgalmát. A nemzedékek összefogása a világjárvány
idején is megmutatkozott, hiszen – bár legfőképpen az időseket érintette a bezártsággal járó fájdalom – az együttműködés,
egymás segítése a településünkön ismegvalósult. Az idősek által
átadott bölcsességre különösen nagy szükség volt a járvány alatt,
hiszen a kaotikus helyzetben előkerültek a régi családi receptek,
praktikák, megnyíltak a kamrapolcokon sorakozó finomságok.
„Az Önök példája azt erősítette bennünk, hogy a fegyelmezettség
kötelező erény, az egyénnek tudni kell lemondania a vágyairól,
hátrébb kell tudni lépni a körülöttünk élők, a család egészsége
érdekében” – fogalmazott városunk vezetője.
Az idősek köszöntése mellett a rendezvényen került sor a legszebb konyhakertek program díjainak átadására. Dr. Horváth Klára
polgármester oklevelet és utalványokat nyújtott át a bábolnai kerteseknek, melyeket a helyi gazdaboltban vásárolhatnak le. Idén
Csapó Gergely és felesége, Füzi Gézáné, Kocsis Andrásné, Kővári
Ferenc, a Láng-Antos család, Szedlacsek Sándor, Tóth Józsefné és
Varga Imre büszkélkedhetett a legszebb konyhakertekkel.
Az átadót közel egy órás műsor követte, a színpadon a főszerepet Bangó Béla prímás vezetésével a budapesti Puszta Band vette
át „Csendül a nóta” című produkciójával. A nosztalgikus magyar
nóták és a kellemes hangulatú beszélgetéssel egybekötött vacsora
után a tánc került előtérbe, amelyhez Szladik Tibor harmonikás
húzta a talpalávalót. A táti páros találkozón már megismert művész
kitűnő hangulatot produkált, a szép számmal megjelent szépkorúak ismét megfiatalodva élvezték az estét, a mulatságot.
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Őszköszöntő általános iskolásokkal
– a Szabadidőpark ideális, természetes helyszín
Őszköszöntőt tartott szeptember 24-én a Bábolnai
Általános Iskola az alsó tagozatos kisdiákoknak. A Szabadidőparkba hozták ki a gyermekeket, és különböző
játékos feladatokkal készültek számukra.

Az előző tanévben hosszú időn keresztül nem találkozhattak
az osztálytársak egymással és a pedagógusokkal a pandémiás
időszak miatt, így ez a rendezvény is jó csapatépítő lehetőség
volt azontúl, hogy egy sokéves hagyományt folytattak.A rendezvénybe beleszőtték a Magyar Diáksport Napját is úgy, hogy a
kisdiákok a vetélkedőt egy kör futással fejezték be.
Öko-iskola lévén a szervező pedagógusok igyekeztek olyan feladatokat adni elméleti, gyakorlati téren, aminek a természethez,
a mozgáshoz van köze. Nemcsak a kinti programok mutatják az
öko-iskola létét, hanem szelektív hulladékgyűjtéssel, az itt telelő
madarak etetésével is igyekeznek a gyermekeket a klímatudatosságra nevelni.
A napot Nagy Annamária irányítása mellett aerobikkal kezdték,
majd kisétáltak a parkba, ahol 6 állomás várta a diákokat. A feladatok között volt olyan, melynek során konzervdobozokra kellett
célba dobni, de akadt olyan is, ahol egy zsákban őszi terményeket

rejtettek el, és a gyermekeknek azt kellett kitalálni, mi lehet az.
Volt krumpli, őszibarack, dió és mogyoró. De akadt váltófutás
is. Előzetes feladatként menetlevelet is készítettek a résztvevők,
melyeket az iskola aulájában majd egy kiállításon mutatnak be.
Mindemellett a fenntartható fejlődés bemutatása is fontos szerepet játszott, a pedagógusok megmutatták, mi mindenre lehet
használni azt, ami már sokak szerint szemét.

Nem csak az iskolában szereznek tudást a gyermekek a természetről. Az alapokat az óvoda adja, de rengeteget tesznek hozzá a
szülők és a család is. A környéken él még például a szüret hagyománya, így nemcsak a boltok polcain találkoznak a termésekkel,
hanem azok természetes környezetében is megismerik azokat.
Olvasás órán őszi meséket, történeteket olvasnak, természetismeret órán pedig madarakról és az őszről tanulnak, de a rajzóra
is be tud kapcsolódni az őszi színek használatával.
A programok szervezésében oroszlánrészt vállaltak Görözdiné
Major Gyöngyi, Szakálné Vári Judit, Kónyi Anett és Szilágyiné
Kollár Eszter pedagógusok. Rajtuk kívül a lebonyolításban minden
alsós tanítónő kivette részét, hiszen ők álltak ott az állomásokon,
illetve a két elsős osztályfőnök még kísérte a legkisebbeket.

Biztonságunkért dolgoztak
– polgárőrök segítettek a közlekedésben
Az újabb iskolai tanév megkezdésével a reggeli órákban,
hét és nyolc óra között városunk központjában is megnövekedett a gyalogos-, valamint autósforgalom.
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Az iskolába igyekvő diákok és az őket kísérő szülők védelme érdekében Berkes István, a Bábolnai Polgárőr és Környezetvédő Egyesület
elnöke és csapata az országos akcióhoz csatlakozva örömmel segédkezett a közlekedés zökkenőmentessé és biztonságossá tételében.
A nyári időszak békéje után az autósoknak és a gyalogosoknak
is nagyobb odafigyeléssel kell közlekedniük, hiszen a körforgalomnál lévő gyalogátkelőhelyek forgalma jelentősen megnövekszik ezekben az órákban. A polgárőrök az ehhez kapcsolódó
rutin visszaszerzésében segítették az erre járókat, ráirányítva a
figyelmet az óvatos közlekedésre és az elsőbbségadásra. Segítségükkel a gyermekek is hamar elsajátíthatták a zebra helyes megközelítésének és az azon való átkelésnek a módját. Berkes István
szerint a gépjárművezetők hamar alkalmazkodnak a megváltozott
körülményekhez. A polgárőrök munkájának hála pedig az első pár
nap után már ismét fokozott óvatosság jellemezte a közlekedőket
a szinte nagyvárosi forgalmat lebonyolító településközpontban.
www.btv.hu
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Jót tenni jó
Szeptember 1-jén jelenléti
oktatással kezdte meg a
tanévet a Bábolnai Általános
Iskola.
A tanszerek beszerzése sok családnak fejfájást okozott, hiszen
nem mindenki engedhette
meg gyermekének a divatos
táskát, tolltartót, színes füzetet.
Ennek tudatában a Bábolna Cafe
csapata tanszergyűjtést szervezett, hogy megkönnyítse a nehezebb anyagi helyzetben lévő
szülők dolgát. Sok szép eszköz
gyűlt össze, amit augusztus
30-án, közösen ki is osztottunk a
diákoknak, akik izgatottan vették
át csomagjaikat. Ezúton is szeretnénk megköszönni Pápai Anettnak és segítőinek, illetve minden
adományozónak, hogy felajánlásaikkal boldogabbá tették jó
néhány gyerek iskolakezdését.
Lengyel Csenge családsegítő
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ

Új művészeti iskola Bábolnán
– egyelőre gyér a tanuló létszám,
cél a bizalom elnyerése
Az általános iskolai tanévvel párhuzamosan megkezdte működését Bábolnán a Napsugár Művészeti Iskola is,
mely elsősorban a zenei oktatásban
váltotta fel a korábbi intézményt.
A zenészpalánták szülei még júniusban tájékozódhattak az intézmény struktúrájáról, az
induló tanszakokról, hangszeres lehetőségekről és tandíjakról. A kedvező díjak és az iskola
referenciái egyelőre nem hozták meg a várt
eredményt – tudtuk meg Priski Tímea intézményvezetőtől. Pedig Győr-Moson-Sopron
megyében 2000 óta vannak jelen a művészeti
oktatás területén, elsősorban a Győr környéki
településeken összesen 18 helyszínen végeznek színvonalas zenei és művészeti oktatómunkát 516 tanulóval. Hangszeres oktatásban 302 gyermek részesül, a többiek tánc-,
illetve képzőművészeti tanszakokra járnak.
Bábolnán szeptembertől mindössze 6
diákkal indult el az oktatás. Ők egyénileg

heti 60 percben kapnak hangszeres képzést
klarinét, zongora, furulya és szaxofon tanszakokon, mellette szolfézst tanulnak heti
kilencven percben.
A növendékek beiratkozására több lehetőséget is biztosított az intézmény, legutóbb
szeptember 22-ig adtak lehetőséget még
pótbeiratkozásra. Diákok további felvételére
ebben a tanévben már nincs mód, hiszen az
oktatási törvény erről konkrét jogszabályokkal rendelkezik. Az intézmény vezetője úgy
gondolja, türelmesen kivárják ezt a tanévet,
igyekeznek elnyerni a bábolnaiak bizalmát
remélve, hogy jövőre sokkal több gyermeket iratnak be szüleik hangszeres oktatásra.
Részükről minden adott, kitűnő, gyakorlott
tanárokkal tanítanak, a tárgyi feltételeket is
biztosítani tudják. Ebben a tanévben azon
lesznek, hogy alkalmanként bemutatkozzanak a település nagyközönsége előtt
is, bízva abban, hogy elnyerik a bábolnai
közönség tetszését.

A legifjabb huszárok – óvodások lovagolhattak
Különleges projekt zajlott városunk óvodájában,
melynek keretében a legkisebbek is lóhátra pattanhattak
a Ménesbirtok fedeles lovardájában.

A gyermekek örömmel barátkoztak a hozzájuk képest hatalmas
paripákkal, a biztonsági előírások maximális betartásával és a profi
oktatók gondos odafigyelésével kísérve pedig a voltige –azaz a
lovastorna - alapjait is elsajátíthatták. A projekt keretében a csöppségek ízelítőt nyertek a lótartás körülményeiből, történetéből és
lehetőségeiből is. Megtekintették a kocsimúzeumban található
nagy múlttal rendelkező lovaskocsikat, illetve a kovácsmesterség
csínjával-bínjával is megismerkedtek.
A tudást adó, de mégis szórakoztató foglalkozások megtervezése
sok előkészületet igényelt, melyek között elsődleges szerepet kapott
a megfelelő iskolalovak kiválasztása. Természetesen az alapvetően
temperamentumos Shagya-arab lófajta - mely a Ménesbirtok
állományának nagy részét adja - között is találhatóak nyugodtabb,
idősebb egyedek, akik tökéletesen alkalmassá váltak arra, hogy a
piciny gyermekekkel együtt dolgozzanak. „Különleges feladat elé
állított minket az, hogy egy ilyen fiatal korosztály számára kezdjük
el a lovaglás népszerűsítését”- árulta el Rásky Péter szaktanár.

Az öt alkalomból álló foglalkozássorozat keretében a Kisalföldi
ASzC Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium
pedagógusaitól sajátíthatták el a lovaglás fortélyait.

Az oktatók felkészültsége mellett a szófogadó gyermekek
fegyelmezett viselkedése is hozzájárult a sikerhez, a kicsik kellemes élményekkel és új ismeretekkel telve térhettek haza az
egyes alkalmakról.

A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ AZ INTERNETEN: WWW.BTV.HU
www.btv.hu
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Köszönet az idős hölgyeknek…
Szeptember utolsó szombatján minden megszokott, eddig
alkalmazott túráját felülírta a Mérföldkő Turisztikai Csoport:
1/ a meghirdetett „Öt templom, Győrben” program 15 órakor
kezdődött a Petőfi térnél;
2./ az utazásra nem volt szervezett autóbusz, hanem egyénileg
ki-ki érkezhetett a helyszínre;
3./ limitált volt a részvétel: 30 fő fölött már kénytelenek voltunk
a szándékot elutasítani;
Nagy szerencsénkre és örömünkre csodálatos időnk volt: szélcsendes, napos, kellemesen meleg fogadott a városban. Mondhatnánk, hogy „az amerikai őslakosok nyárutója” adta ezt a príma időt,
de egyszerűen szólva túratársnőinknek (az egy fiatalka Molnár
Kitti kivételével!) köszönhettük – magyarosan kimondva – a
vénasszonyok nyarát!
Végső soron Győr, Újváros öt templomát ismerhettük meg hivatásos kalauz, Székely Zoltán művészettörténész, a Győri Múzeum
igazgatójának vezetésével. Az alapításuk/építésük kezdetétől az
összesen pár száz méter távon belül lévő templomok történetén
keresztül szakszerűen és érdekesen mutatta be az öt vallás hitéleti sajátosságait, a különböző korokra jellemző és alkalmazott
építészeti stílusok jegyeit. Kezdtük a szigetszerűen tömörített,
több funkciós Evangélikus templommal, majd a nem olyan régen
felújított neológ Zsinagógát csodáltuk meg, folytattuk a majd’
átellenben lévő a Katolikus templommal, innen a valamikori Rác

utcában lévő Görögkeleti templom ikonosztázán ámulhattunk,
illetve sétánkat befejeztük a legfiatalabb, 1905 évben épült
puritán belsővel rendelkező Református templommal. Úgy kell
elképzelni, hogy kisded érdeklődő csapatunk minden „Isten
házában „ a padokba/székekre ülve hallgatta az előadást, miközben az elmondott egyes érdekességeket is megfigyelhette ! A
színvonalas előadásból egyidejűleg megismerhettük Győr múltjának morzsáin keresztül Európa történelmének érdekességeit
is. A templomokhoz átsétálva az Igazgató úr még egy réges-régi
(mondhatjuk turisztikai) érdekességre is felhívta a figyelmünket:
a mostani Kossuth utcában működött jó kétszáz éve a valamikori Aranybárány fogadó. Vele átellenben egy márványtáblán
magában „132 km„ felirat szerepel. Mint megtudtuk Győr városa
éppen ennyire volt akkoron Bécstől és Pest Budától, azaz a két
fővárostól éppen feleúton fekszik!
Megköszönve az elhangzottakat, a program végén ki-ki a maga
választotta módon és közlekedési eszközzel hazaindult (természetesen, a Baross út csábító cukrászdáinak nem tudtunk ellenállni!)
A jelentkezések érdekében felhívom a meglévő és a leendő
túratársak figyelmét, hogy a Mérföldkő következő túráját az őszi
színekben pompázó Vértes lankáihoz tervezzük október 16. szombaton (azért korábban a megszokottnál, hogy az október-november fordulóján a Halottak Napja / Mindenszentek körüli családi
programokat/emlékezéseket ne zavarjuk semmiképpen! )
Katona László

Új műfaj lehet a templomszínház
– bibliai történettel mutatkozott be a Gulliver színpad
Egy új műfaj, a templomszínház képviselői látogattak
Bábolnára szeptember 19-én.

A Gulliver színpad művészei Békési János: Egy igaz ember című
darabját mutatták be a protestáns templomban. A vasárnapi
református istentiszteletet rendhagyó módon kiváltó előadás
Noé történetét dolgozta fel.
Bartucz László, a Gulliver színpad társvezetője elmondta,
maga a templomszínház nem újkeletű dolog. A náluk fellépő
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színészek több társulatnak voltak már tagjai, a mostani felállás
a járvány utáni időszakban alakult ki. Mivel ez most, a tavaszi
nyitást követően történt, így még egy kevésbé ismert társulatról
van szó. Két fő irányvonalat követnek, az egyik a református
templomokban való fellépés, a másik pedig a gyermekszínház,
ami az óvodásokat és kisiskolásokat szólítja meg. Ezzel a fajta
színházzal egy morális irányt szeretnének átadni a közönségüknek. Főleg az ünnepi időszakra, az adventi vasárnapokra készülnek új darabokkal legközelebb. Noé történetét azért mutatták
be, mert ez egy általános üzenetet közvetít.
Sági Endre református lelkész lapunknak elmondta, ő nem csak
lelkészként tevékenykedik, de művelődési szervező is volt. Vallja,
hogy ami a testet, lelket és szellemet építi, annak helye van a templomban. Ennek része a templomszínház is. A bábolnai templom
kifejezetten alkalmas erre a lehetőségre, ezáltal pedig azokat is
jobban meg lehet szólítani, akik kevésbé fogékonyak a templomba
járásra. A színészek Noé történetét adták elő, amivel kicsit megmozgatták a közönséget. Az üzenete pedig a következő volt: próbáljunk
Istenre tekinteni, az ő kegyelmét felhasználni életünk során.
Ha nem kell a járványügyi intézkedésekhez igazodni és
bezárni újra a templomot, akkor a jövőben is terveznek hasonló
megmozdulásokat.
www.btv.hu
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In memoriam Kovács József (1944-2021)
Gyakran töpreng az ember azon, hogy mi is az élet, mi végre
születtünk a világra. Hiszem, hogy mindannyiunknak megvan
a maga szerepe, sorsa, amit be kell töltenie. Hiszen születünk,
felnövünk, szeretünk, alkotunk, küzdünk, aztán … aztán eljön
a pillanat, mintegy jelezve az időt, hogy mandátumunk örökre
lejárt, földi küldetésünk bevégeztetett.
Kedves Jóska! 2021. augusztus
30-án neked is befejeződött
evilági küldetésed.
Igaz, már jó ideje Tatán éltél, de
életed egy jelentős része Bábolnához kötődik. Még most is jól
emlékszem első találkozásunkra
az általános iskolában. Első éves
főiskolásként félszegen kértem
tőled segítséget a hospitáláshoz.
Igazgatóhelyettesként kedvesen,
a jól ismert mosollyal az arcodon
azonnal intézted a gyakorlat
időpontját. Ekkor még nem gondoltam, hogy egykoron közel egy
évtizedig szomszédok leszünk.
Tanítóként majd tanárként
sok gyermeket indítottál el a

„nagybetűs életbe”, közülük sokan
ma is szeretettel gondolnak rád.
Jelentős változást hozott életedben a rendszerváltás, hiszen
a település lakosainak bizalmából Bábolna polgármestere
lehettél két cikluson keresztül.
Nevedhez fűződik többek között
az új demokratikus faluvezetés
megszervezése Bábolnán és a
társközségek leválasztásának
hosszadalmas procedúrája, a gáz
bevezetése a településre, a Bábolnai Fórum folyóirat beindítása, a
helyi TV létrehozása, a gyermek
önkormányzat megszervezése, a
művészeti iskola elindítása. Polgármesterséged idején kiépültek
a partnerkapcsolatok is osztrák,
dán és szlovák településekkel.
2002 és 2006 között önkormányzati képviselőként ismét
tevékeny részt vállaltál városunk
sorsának alakításában.

Szabadidődben kedves növényeiddel foglalkoztál: ültettél,
oltottál, Isten szabad ege alatt
kerested a szépet, a megnyugvást,
a lelki békét.
Egész életedet áthatotta a tenni
akarás, a másokon való segítés. Ez
motivált akkor is, amikor Tatán a
Máltai Szeretetszolgálat munkatársa lettél, hogy egy jó ügyet szolgálhass. Itt is szerették a bölcsességed, a nyugalmat és biztonságot
árasztó megjelenésed, a kitartásod,
a munkával szembeni alázatod.
Én mégis a legjobban az örök
mosolyt szerettem az arcodon
Kedves Jóska! Kosztolányi szavait
idézve búcsúzom, nyugodj békében!
„Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra,
mint önmagának dermedt-néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer.”
Veresné Szkocsek Mária

SZENTMISÉK RENDJE
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT
JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN
2021. október-november hónapban
Október 17-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 29. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

Október 24-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 30. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

Október 31-én vasárnap 9 órakor rózsafüzér ima,
Évközi 31. vasárnap.

9:30 órakor szentmise.

November 1-jén hétfőn 9:30 órakor szentmise.

Mindenszentek ünnepe.

November 2-án kedden halottak napja.
Mindkét temetőben rövid megemlékezésre, sírok megáldására kerül sor.
Sírok megáldása: régi temetőben 16 órakor, új temetőben 16:30 órakor
Sír áldásának szándékát kérem, jelezzék október 31-ig
Gergely Lajosnénál a 20/512-3560 telefonszámon.
November 7-én vasárnap 9:30 órakor szentmise.

Évközi 32. vasárnap.

November 14-én vasárnap9:30 órakor szentmise.

Évközi 33. vasárnap.

November 21-én vasárnap9:30 órakor szentmise.
Évközi 34. vasárnap.
Krisztus király ünnepe, Szent Erzsébetre emlékezünk, kenyérosztás.
November 28-án vasárnap 9:30 órakor szentmise.

Advent 1. vasárnapja.

December 5-én vasárnap 9:30 órakor szentmise.		

Advent 2. vasárnapja.

A szentmisét celebrálja: Milus Ferenc plébános
Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)
www.btv.hu
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XIII. Nyerges Béla
Teke Emlékverseny
A Bábolnai Sportegyesület Teke Szakosztálya
ismét megrendezi hagyományos csapat és egyéni
tekeversenyét. A versennyel Nyerges Bélára,
a tekecsapat alapítójára emlékeznek.
A XIII. Nyerges Béla Teke Emlékverseny időpontja:
2021. október 21 – október 24.
2021. október 28 – 2021. október 31.
A verseny helyszíne:
a bábolnai tekepálya, Bábolna, Béke út. 1.
Nevezési határidő: 2021. október 15.
Információ és nevezés: katonatp@gmail.com
Telefon: +36 70 634 3767

Dolgozzon otthonról!
Díszzacskók csomagolása
és egyebek.
Elérhetőségeink:
www.audiopresshungary.oldalunk.hu
(ügyfélszolgálat: 06 20 910 4517).

Futam a minőségi magyar termékekért
– Coop Rally bábolnai helyszínnel
Több száz lóerő vehette birtokba szeptember 8-án városunk szabadidőparkját, az immár 15. alkalommal megrendezett Coop Rally alkalmából.

A jubiláló rendezvény a minőségi magyar termékek népszerűsítése érdekében jött létre másfél évtizede. A hazai termékek iránt
elkötelezett üzletlánc remek partnerre talált Bábolnán, ahol a
16

Partner in Pet Food Kft. – a cég nagy beszállítóinak egyike – látta
vendégül a szervezőket és a versenyzőket.
A Nyugat-Magyarország hat pontján túraszerűen megrendezett futamoknak jelentős hazai élelmiszeripari cégek adtak helyet.
A hagyományos rendezvény során nem a győzelmet, hanem a
magyar termékek, termelők, kis és közepes vállalkozások megismertetését helyezték előtérbe. Céljuk, hogy közelebb hozzák
egymáshoz a helyi termelőket és fogyasztókat. „Az elmúlt másfél
évtized alatt nagyon sokat tudtunk tenni azért, hogy a magyar
termékek presztízse, elismertsége és a fogyasztók általi fogadtatása egyre és egyre jobb legyen” – fogalmazott Dr. Rédei István,
a Co-op Star Zrt. vezérigazgatója.
A rendezvény egy-egy állomása során mintegy 10-15 vállalkozás 120 autója állt rajthoz, köztük a Partner in Pet Food Kft.-vel,
akik a Coop saját márkás állateledelét gyártva közel húsz éve
működnek együtt a hazai élelmiszerlánccal. Kedves Ferenc ügyvezető igazgató nagyon jónak tartotta a kezdeményezést, ezért
örömmel vállalta a házigazda szerepét Bábolnán. Az izgalmas
futamon kívül játékos feladatokkal és szakmai eszmecserével
várták a résztvevőket, akik városunk vendégszeretetét magukkal
véve indulhattak tovább a következő verseny helyszínére.
www.btv.hu
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Csodálatos döntő után Czékus Zoltán gurulhatott el
a Fiat 500-zal díjugrató magyar bajnokként Bábolnán
A végletekig szoros versenyt lehetett látni a bábolnai
FIAT Országos Bajnokság felnőtt döntőjén.

Szép számú közönség jelent meg
a verseny helyszínén és az online
TV képernyője előtt. Az Országos
Bajnoki döntő első fordulójában
húsz lovas kvalifikálódott nekik
kellett Erdélyi Magdolna nemzetközi pályaépítő 150 cm-es pályáját lelovagolni, amelyben tizenkét
számozott akadály, három kettesugrással volt a feladat. Ezután
következett 155 cm-es magasságon, tíz számozott akadállyal, egy
hármasugrással a második forduló
a legjobb tizenöt párosnak. Az
első napi vadászugratásban a 26.
helyen álló kisteleki Czékus Zoltán
a kimagasló képességű Ricolájával
nem tudott hibázni. A Németh
István által felkészített páros
mindvégig fölényesen ugrotta
az akadályokat, így pályafutása

során először lett felnőtt magyar
bajnok Czékus Zoltán.
A további öt helyen a fiatal
díjugrató generáció helyezkedett
el. A Némethy Bertalan Alapítvány 21 éves lovasa, Jármy Vince
fedezőménjével, JB Koronaőrrel a
felnőtt Országos Bajnokság dobogójának második fokára állhatott.
A döntőben szintén nem hibázott
a D-Team lovasa, Dömse Tamás,
aki Conquistadorral bronzérmes
lett, Weinhardt Virág Chiclanával a
legjobb női lovasként lett negyedik, megelőzve az ötödik helyen
végző, Pirik Farmos Alasztics Alizt
és lovát, Concordia HB-t. Hatodik
helyen a Gyula farmos, Szuhai Péter
végzett a sárga, Casino Royal Z-el.
A 2016-ban rendezett bábolnai
Országos Bajnokság győztese, a

debreceni, ifj. Szabó Gábor ezúttal
a hetedik helyen végzett, Mezőhegyes Chabala nyergében, míg
nyolcadik lett a dunavarsányi,
Kalán Eszter Garezával.
A magyar díjugrató sport igazi
ünnepét hozta a FIAT Országos
Bajnokság Bábolnán. Nagyszerű
körülmények, kitűnő rendezés
mellett nagyszerű sportot láthattak az érdeklődők.
Szotyori Nagy Kristóf lett
Komárom-Esztergom megye díjugrató bajnoka
Közel 50 Komárom-Esztergom
megyei lovas állt starthoz Bábolnán, a Díjugrató Komárom-Esztergom megyei bajnokság
döntőjében. Területileg az ország
legkisebb megyéjének számít,
mégis 10 csapat adta le a nevezését a csapatbajnokságra, ami az
elmúlt 15 év rekordjának számít.
Az országos minősítővel, valamint
a Győr-Moson-Sopron megyei
döntővel együtt összesen 620szor csengetett a versenybíróság
startra szólítva a lovasokat.
Öt bajnoki kategóriában álltak
dobogóra a lovasok. A szombati
nap a csapatbajnokság napja
volt. 7 megyei egyesület nevezett,
közülük a Prosper I-es csapata lett
a bajnok. Ezüstérmesek az Öregkő
lovasai lettek, a dobogó harmadik fokán pedig a hazai Bábolna
csapata végzett.

Vasárnap az ifjúsági lovasok
adták a legnagyobb mezőnyt. A
döntőben 13-an lovagoltak az
érmekért. Heten tudták hibátlanul abszolválni az alappályát, de a
hozott hibapontok alapján négyen
vetettek össze az aranyéremért. A
harmadik leggyorsabb páros a
Nyergesújfalun készülő Bellabás
Luca és Conlawita, az ezüstérmes helyen a Prosper Lovas Klub
lovasnője Munn Sonja Krisztina,
Marcus Licinius Crassus hátán,
míg Szotyori Nagy Kristóf tanítványáé, Gimesi Lorenáé és Timpex
Fegyencé lett az aranyérem.
A felnőtteknél hatan jutottak
a döntőbe hibátlanul. A vasárnapi 125 centiméteres pálya
nehézségét mutatja, hogy végül
hárman vetettek össze az aranyéremért. Bronzérmet szerzett az
első felnőtt megyei bajnokságán
lovagló, és a Bábolnai színekben
versenyző Hardi Luca Liza és
Decadento párosa, a dobogó
második fokára az Ácsi Kinizsi
SE sportólója, Szentirmai Péter
és Carthano állhatott fel. Az idei
megyei bajnok verőhiba nélkül
Horze Donalddal Szotyori Nagy
Kristóf, aki 2018 után tudott ismét
a dobogó legfelső fokára állni.
Nagyon jó versenyt láthatott a
közönség három napon keresztül
a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
lovaspályáján.
Forrás: dijugratoszakag.hu

Teke – négy forduló után harmadik a Bábolna,
itthon pályacsúcsot dobtak legényeink
Kitűnően kezdte az idei szezont a Bábolna SE tekecsapata
az NB I. nyugati csoportjában.

www.btv.hu

Ámbár az első fordulóban nem állt melléjük a szerencse, ugyanis
a szuperligából kiesett Csákánydoroszló otthonába látogattak
legényeink szeptember 5-én. Nagyon jó pályán szoros mérkőzést
vívott egymással a két csapat. Skuba István szakosztályvezető
szerint mindkét együttes ütött fákat tekintve tudása alatt teljesített, a bábolnai gárda két helyen is cserére kényszerült. A találkozó
hazai győzelemmel ért véget, de mindössze egy fával sikerült ezt
a vendéglátóknak elérni. Csákánydoroszlói TE – Bábolna SE 5:3
(3273:3272), ifi 4:0 (1053:1003).
A második fordulóban, szeptember 11-én egy újonc, a Scarbantia (Sopron) együttese látogatott Bábolnára, de játékosaink
jól ismerik az ellenfelet, hiszen korábban sokszor találkoztak már
velük. Simának indult a találkozó, hiszen az első négy dobó után
biztos vezetésre tettek szert tekéseink. A vége felé kicsit leült a
társaság, ezzel felhozták az ellenfelet, már-már döntetlenre hozták
17

2021. október
a mérkőzést, de sikerült kiharcolni a hazai győzelmet. Bábolna
SE – Scarbantia SE Sopron 6:2 (3229:3211), ifi 4:0 (1034:955).
A harmadik fordulóban ismét hazai pályán játszhattak tekéseink, a Sárvár együttesét fogadták szeptember 18-án. Hihetetlen
napot fogtak ki a játékosok, kivétel nélkül minden pályára lépő
bábolnai versenyző 550 fa felett teljesített, hárman pedig 600
feletti eredményt produkáltak, melynek eredményeképpen új
pályacsúcs született. A régi pályacsúcsot az Eger gárdája tartotta,
mely úgy 5-6 évvel ezelőtt született, ezt 90 fával sikerült túllépni.
Ilyen eredményt még soha nem ért el a bábolnai tekecsapat,
ez szuperligás teljesítménynek számít. Skuba István szakosztályvezető úgy gondolja, talán itt érett be az a munka, melyet Tóth
Zoltán csapatkapitánnyal az élen egy sokkal szigorúbb, érettebb
edzésmunkával és mentális hozzáállással ért el a gárda. A csapat
vezetője bizodalmának adott hangot, hogy nem csak egy kiugró
teljesítményről volt szó, hanem hosszabb távon is tud hasonlót
nyújtani az együttes. A bűvös 3300 fa feletti csapatteljesítményt
kell, hogy tudja az együttes sorozatban, ezzel akár itthon, akár
idegenben meccseket lehet nyerni. Bábolna SE – Sárvári Kinizsi
SE 8:0 (3526:3176), ifi 1:3 (1084:1095).
A Halogy SE otthonában, Szentgotthárdon mérkőztek tekéseink szeptember 25-én. Ezen a találkozón visszaköszönt az
első forduló eredménye, amikor is együttesünk mindössze egy
fás különbséggel szenvedett vereséget. Ezúttal azonban végre
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nekünk dőlt le az az egy bábu, amely a hőn áhított idegenbeli
győzelmet jelentette. Ráadásul folytatódott játékosaink kitűnő
teljesítménye, az egy héttel korábbi hazai mérkőzéshez hasonlóan
itt is szinte mindenki hozta az elvárt ütött famennyiséget, de
persze a hazaiak sem hagyták magukat. Ezúttal is voltak kiugró
bábolnai teljesítmények, Tóth Zoltán például 611, Kovács Antal
pedig 606 fával járult hozzá a végeredményhez. Az összteljesítmény is bőven meghaladta a bűvös 3300 fát, így ritka szoros
mérkőzésen sikerült elhozni a két pontot. Halogy SE – Bábolna
SE 3,5:4,5 (3424:3425), ifi 0:4.

Labdarúgás – együttesünk az élmezőnyben
A Nagyigmánd elleni gólzáporos hazai győzelmet
követően labdarúgóink szeptember első vasárnapján
Sárisápra látogattak.

A megye egyik élcsapatának számító együttes otthonából bizony
eddig kevesen tudtak győzelemmel távozni, ez a Bábolnának
meglepetésre sikerült. A végeredmény alapján látszólag könnyed
győzelemnek tűnő találkozó azonban Józsa Péter vezetőedző
szemszögéből korántsem volt olyan egyszerű. Mint mondta,
kontrákra játszottunk, ami hatékonynak bizonyult, a Sárisáp
egy zárt védelemmel találta magát szemben, amit nem tudott
áttörni. Kontráink gyorsak és pontosak voltak, már az első félidőben három gólos vezetésre tettünk szert. Erre a hazaiak csupán
a 80. percben tudtak válaszolni annak ellenére, hogy végig nagy
nyomás alatt tartották kapunkat. Sárisápi BSE – Bábolna SE 1:3.
A Koppánymonostor már keményebb diónak bizonyult bárkinél.
A szintén megyei élcsapat szeptember 12-én látogatott Bábolnára, és már az első percekben látszott meggyőző fölényük. Ez
azonban csak azért alakulhatott ki, mert együttesünk valamiért
nem azt a játékot játszotta, amit tudott. Kevés mozgással, kissé
hitehagyottan futballoztak legényeink, ezzel magabiztosságot
adva a vendégeknek. Ők nem haboztak kihasználni a bábolnai
bizonytalanságot és gyengébb formát, focistáink sok labdát
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vesztettek el a középpályán, melyeket megszerezve az ellenfél
veszélyes helyzeteket tudott kialakítani. A második félidő közepére
hiába javult fel csapatunk, a vendégek ekkor is hozzá tudtak tenni
plusz energiát, amiből aztán három gólos előnnyel tudták elvinni
a három pontot. Bábolna SE – Koppánymonostori SE 1:4.
Vértessomlón vendégszerepeltek labdarúgóink szeptember
19-én. Gólokban gazdag mérkőzést játszott egymással a két csapat,
a gólgyártást az első félidő derekán a mieink kezdték meg. A vezetés
tudatában kissé visszavettek focistáink a tempóból, amit a hazaiak
kisvártatva ki is használtak, így döntetlennel mehettek pihenni a
csapatok. A Vértessomló agresszív, gyors játékának köszönhetően
a második félidő elején már két gólos vezetés birtokába jutottak.
Együttesünk jól reagálta le a hátrányt, néhány percen belül egyenlítettek, majd lehetőség nyílt a vezetés megszerzésére is. Egy büntetővel aztán ismét a hazai gárda jutott előnyhöz, amit 10 emberrel,
hatalmas küzdeni tudással a mieink még döntetlenre tudtak hozni
a végén. Vértessomlói KSK – Bábolna SE 4:4.
A hónap utolsó találkozójára a megyei újonc Tát együttese
érkezett Bábolnára. A vendégek egyáltalán nem játszottak elfogódottan, bátran álltak bele a ki-ki mérkőzésbe. Mindkét oldalon
sok lehetőség adódott, de az első félidőben senki nem tudta gólra
váltani helyzeteit. A mieink most sem játszották sokmozgásos
játékukat, a támadásoknál csatáraik védőiken ragadtak, az irányítójátékos gyakran nem tudta kinek adni a labdát. Józsa Péter
vezetőedző meglátása szerint egy darabig úgy tűnt, mintha a
tátiak állnának a tabella jobb pozíciójában, ezt a félidei öltözői
beszélgetésben jelezte is játékosai felé. A csapategységgel, az akarattal nem volt probléma, így a második játékrész elejére sikerült
kiküzdeni az egyetlen és egyben győzelmet jelentő gólt. A korábbi
kényelmes játék 60 perc után pörgősebbé vált, de köszönhetően a
vendégek vasakaratának nem sikerült több ízben bevenni kapujukat, így be kellett érni a három pontot jelentő soványka egygólos
győzelemmel. Bábolna SE – DG Tát SE 1:0.
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Utánpótlás labdarúgás
– óvodásoktól az U16-ig, sőt, még lányok is fociznak
A felnőtt labdarúgókhoz hasonlóan az utánpótlás korosztályok focistái is megyei bajnoki rendszerben szerepelnek,
számukra szeptemberben elkezdődött a versenyszezon.
Kivételt képeznek ez alól a legfiatalabbak, tehát a 6 évestől
11 évesig terjedő korosztályok kezdő labdarúgó-palántái,
akik a Bozsik-program keretein belül nem versenyrendszerben fociznak. A három csoportban – U7, U9, U11 – rekordszámú, mintegy 60 gyermek rúgja a bőrt.

Az U16-os gárda jelenleg veretlenül áll a tabella élén

Az utánpótlás korú labdarúgók irányítását Csongrádi Péter
edző fogja össze, a különböző korosztályokkal pedig mellette
Karvaj Ottó, Karvaj Máté, Németh Gyula, Varga Benjámin és Zsidi
Zsombor foglalkozik.

játékosra számíthatnak az edzők ebben a korosztályban. Az
ötödik fordulót követően második helyen állnak, ők nagyot
léptek előre játéktudásban és játékintelligenciában egyaránt.
Eddig veretlen a gárda, négy meccsből hármat nyertek és egy
döntetlennel végződött. Következő találkozón épp a listavezetővel mérkőznek, nagy küzdelem várható.

Az ötödik fordulót követően második helyen állnak U14-es focistáink

A BSE utánpótlásának jelenlegi legidősebb korosztálya az
U16-os gárda. Tavaly nagyon nehéz időszakot éltek meg, hiszen
a demográfiai hullámvölgy itt is negatív formában jelentkezett.
A múlt év sok sikertelensége után idén kitűnően kezdett a tárIdén már U13-as korosztályban is versenyeztetik a gyerme- saság, hiszen a harmadik fordulót követően veretlenül állunk a
keket – tudtuk meg Csongrádi Péter edzőtől. Ők még most is tabella élén.
a Bozsik-program rendszerébe tartoznak, de már bajnoki rend
szerint játszanak. A Bábolna SE ifjoncai a szeptember hónapot
kitűnő eredményekkel zárták, hiszen szinte minden ellenfelüket nagy gólaránnyal múlták felül, egyedül a Kisbér tudta
megszorítani focistáinkat.

Az U15-ös lánycsapat a negyedik helyet foglalja el bajnokságában

Szinte minden ellenfelét nagy gólaránnyal múlta felül az U13-as csapat

Az U13-asok együtt edzenek az U14-esekkel, akik bajnokságban
játszanak. A megyében szintén rekordszámúnak mondható, 30
www.btv.hu

A lányok is fociznak, ebben a szezonban is sikerült csapatot
indítani az U15-ös korosztályban. Csütörtökönként játsszák mérkőzéseiket, egyelőre négy meccset követően két győzelemmel
és két vereséggel a negyedik helyet foglalja el a gárda. Fiatal
edző foglalkozik a tizenkét fős társasággal Gerencsér Gábor
személyében, a lányok rendszeresen járnak edzésekre és óriási
lelkesedéssel küzdenek mérkőzéseiken.
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Gokart – Varga Ákos az országos bajnokság
összesítésében a dobogó 3. fokára állhatott fel
Varga Ákos ifjú gokart-versenyző minden hónapban
jobbnál jobb hírekkel szolgál lapunk számára.

Tehetségét felismerve édesapja kezdte el menedzselni a
még csak 11 éves ifjú titánt,
de e drága sport mellé –
látva pilótánk szorgalmát,
hozzáértését és eredményeit
– egyre többen felsorakoztak
szponzorként, segítőként.
De a család támogatása mindennél fontosabb, ráadásul
az édesapa, Varga Zoltán
minden versenyhétvégéről
beszámolókat küld nem
csak szerkesztőségünkbe, de
mindazoknak, akik támogatják
versenyzésüket.
Így történt ez a szeptemberi versenyeket illetően is.

Mindjárt szeptember első
hétvégéjén a GTC 6. fordulóján
vettek részt Gyöngyös-Visontán. A pénteki szabadedzéseken Ákos rendre a legjobb
köridőket hozta. Szombaton
az időmérőre aztán a többiek
feljavultak, így versenyzőnk a
harmadik helyre kvalifikálta
magát. Aztán az elődöntőben
egy szép rajt után máris a
második helyre jött fel, és meg
is tartotta ezt a helyet. Végig
ott volt a vezető nyomában,
de előzni nem sikerült, 0,9
mp-es hátránnyal ért célba a
szoros futam végén. A döntőben másodikként rajtolt és

másodikként is intették le. Itt
is ugyanaz volt a helyzet, mint
az elődöntőben, végig az első
mögött ment, de riválisát nem
tudta megelőzni, aki most
jobb volt. A verseny befejeztével, a szezonzáró előtt a két
éllovas, Ákos és riválisa között
5 pont volt a különbség.
Két héttel később utazott
a team Kecskemétre, az
országos bajnokság zárófutamára. Ezúttal az egész család
– anyuka és a két ikertestvér
is – a helyszínre utazott, hogy
drukkoljon a győzelemhez.
A gyakorlások során sikerült
megtalálni a pályához és az
időjáráshoz alkalmazkodó
beállításokat a gokarton. A
szombati időmérőn így Ákos
megszerezte a pole-pozíciót,
a vasárnap délelőtti elődöntőben az első helyről rajtolhatott,
és meg is nyerte a futamot. A
döntőben egyszerre rajtol el
az aktív és az amatőr kategória, ezért tisztázták, hogy ha
az aktív versenyzők mögött
tud menni, akkor jócskán
vezet a többi amatőr előtt.
Külön beszéltek arról, hogy
ne kakaskodjon az aktívakkal,
menjen csak mögöttük, majd
jövőre versenyezhet velük.
Ákos a döntőben közvetlenül
az aktívak mögött autózott,
és megelőzött két aktív versenyzőt és le is lépett tőlük
4 másodpercre. Élről indulva
nyerte a futamot. A szuper

döntőben is hátulról tolta a
mezőnyt, előzni nem előzött.
Később mondta: „feltartottak,
de nem akartam kockáztatni
az első helyet”. Mindhárom versenyen az övé volt az amatőr
legjobb köridő, sőt, összetettben az aktívakkal együtt nézve
is a 4. legjobb időt futotta. Ez
szuper teljesítmény.
Vége az országos bajnoki
sorozatnak, gokartosunk 5
versenyből 4-et nyert, egyszer
volt második. Az évben
azonban 6 verseny volt, az
elsőre, még áprilisban nem
mentek, mert nem tudták,
hogy mennyi támogatást
kapnak. Ha elmennek az elsőre
is, akkor Ákos most az OB calivita bajnoka lenne, így a harmadik lett 7 pont lemaradással. Korábban fő irányvonaluk
a GTC sorozat volt, jövőre az
országos bajnokságra jobban
koncentrálnak, de szeretnének
a GTC futamokon továbbra is
versenyezni. Ismét nagyon
nagy köszönetüket fejezik ki
támogatóiknak, akik bármilyen formában hozzájárultak
ahhoz, hogy e rendkívül költséges sportágban Ákos eredményesen szerepelhessen.
Még egy verseny hátra
van, lapzártánk után a GTC
zárófutamán október 2-án
esélyesként küzd majd Ákos
a legjobb helyezésért. Drukkolunk neki, reméljük, ott
meglesz az első hely.
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