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Választás után
Elõször is szeretnék kö-

szönetet mondani mindenki-
nek, aki támogatott az elmúlt
hónapokban! Köszönöm csa-
ládomnak a türelmet, kollégá-
imnak a kitartó munkát, - de
elsõsorban Önöknek, bá-
bolnaiaknak, hogy ennyien tá-
mogattak! Köszönöm, hogy
eljöttek október 3-án sza-
vazni, mert Önök nélkül ez a
siker nem jöhetett volna lét-
re. Leginkább pedig azt kö-

szönöm, hogy nem a politikai lejáratókampánynak, hanem a
saját szemüknek, az elért eredményeknek hittek.  Ígérem,
hogy ezeket az eredményeket, az eddig elért értékeinket
meg fogom õrizni és a jövõben is a biztonság, a stabilitás
fogja meghatározni a várost érintõ döntéseinket. 

A választás véget ért! Október 4-tõl, hétfõtõl már újra
a munkás hétköznapok következnek Bábolnán is, ezért ar-
ra kérek mindenkit, zárjuk le a kampányt és tekintsünk elõ-
re. Tegyük félre a vitákat és együtt építsük tovább Bábol-
nát!

Én nyitott vagyok az együttmûködésre, a szakmai komp-
romisszumokra, mert csak közösen építhetjük Bábolna jö-
võjét! Ehhez kérem mindenki támogatását a következõ
években is – mert Bábolna a mi városunk!
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A körforgalom kialakítása, a polgár-
mesteri hivatal és az egészségügyi köz-
pont környékének megszépítése, az isko-
la újjáépítése valamint a közelmúltban
átadott CBA mögötti tér átrendezése, ki-
csinosítása látszólag különálló projektek. 

Mégis, a településre betérõt a megva-
lósult beruházások jóvoltából ma már
nem egy városi ranggal büszkélkedõ falu,
hanem egy valódi belvárossal rendelkezõ
kisváros fogadja.

Szeptember utolsó péntekén tett pon-
tot az önkormányzat az egész nyáron át
tartó felújításokra. A befejezõ ütemben
Bábolna központi tere – vagy, ahogy az itt
élõk jobban ismerik – a CBA parkoló öl-
tött új arcot. Mint azt dr. Horváth Klára
elmondta, a projekt nem kizárólag város-
képi okok miatt vált szükségessé. 

– Korábban bitumenes terület volt itt,
amely parkolóként üzemelt. A csapadék-
víz elvezetés nem volt megoldott, így
gyakran elõfordult, hogy az esõ betört az
itteni üzletekbe. A most átadott, uniós
forrásokra alapozó projekttel ezt a prob-
lémát is sikerült megoldani.

A beruházással azonban nem csak a
vízelvezetési gondok oldódtak meg. Ed-
dig ugyanis nem volt olyan valódi közös-
ségi terület Bábolnán, ahol kulturált kö-
rülmények között lehetett volna beszél-
getni, sétálni. A most kiépített park, vagy
talán még helyesebb a korzó szót hasz-
nálni, mindezt biztosítja az itt élõknek.
Természetesen, annak, hogy az európai
normáknak is megfelelõ padok, szemetes

edények, sétányok fogadják az erre járó-
kat, ára volt. A korábbi betonplaccot
megszûntette az építtetõ önkormányzat,
helyette – néhány méterrel arrébb – egy
tucatnyi autó befogadására alkalmas par-
kolót és szelektív hulladékgyûjtõ szigetet
alakított ki.  

A beruházás során gondoltak a baba-
kocsival vagy kerekes székkel közleke-
dõkre is. Bár, a teret díszburkolattal lát-
ták el, az üzletek mellett egy közlekedõ
sávot egységes felületû bitumennel láttak
el. A két keréken bevásárolni érkezõk ké-
nyelmét pedig egy kerékpártároló szol-
gálja. 

Lapunk kérdésére dr. Horváth Klára
polgármester elmondta: a jelen beruhá-
zások elsõ sorban az itt élõk életminõsé-

gét hivatottak javítani. Az ezekhez kap-
csolódók viszont a városba érkezõ turis-
tákét, hiszen a késõbbiekben egy újabb
kerékpártároló kiépítése, valamint Bá-
bolna  centrumában  egy  WIFI berende-
zés üzembe  helyezése  a  cél.  A  városve-
zetõ gondolatmenetéhez csatlakozott
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyûlé-
si képviselõ is, aki hangsúlyozta: a kor-
mány kiemelt feladatként kezeli a vidék-
fejlesztést, az itt élõk életnívójának eme-
lését. A mostanihoz hasonló pályázatok –
szögezte le az országgyûlési képviselõ
asszony – a kabinetnek azt a szándékát
nyomatékosítják, hogy a vidéki ember ne
érezze magát másodrangú állampolgár-
nak egy budapestivel vagy egy nagyvárosi
lakossal szemben. - bm -  

A VÁROS BELVÁROSA
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Október 3-án négy szavazókörben nyilváníthatták
ki Bábolna arra jogosult polgárai véleményüket a
helyi önkormányzati rendszerrõl, annak jövõjérõl.
Az új önkormányzati törvény értelmében az eddi-
gi 12 fõs testület helyett már csak hat képviselõre
és egy polgármesterre szavazhattak lakosaink. Két
polgármester- és huszonhárom képviselõjelölt
mérette meg magát választóink elõtt. A részvételi
arány minden várakozást felülmúlt. Már a kora
délelõtti órákban – olyan 10 óra körül - majdnem
20 %-os részvételt mutattak a statisztikák, nem
sokkal dél után pedig közel 30 % szavazói arány-
nyal büszkélkedhettünk. A vége is szépen alakult,
hiszen  a  szavazásra  jogosultak  közel  60 %-a
(59,89 %, azaz 1810 fõ) élt szavazati jogával.

Kocsis Gábor jegyzõtõl kapott információk alap-
ján rendben zajlott Bábolnán a szavazás. Némi
problémát az okozott, hogy az egyik mozgóurnát
helytelenül mûködtették a szavazókör delegáltjai,
ezért a szavazatok számlálása elhúzódott. A pol-
gármester és a megyei közgyûlési választás ered-
ményei már este tíz órára ismertek voltak, viszont
a képviselõk nevei – az imént említettek miatt –
csak éjjel egy órára váltak ismertté.

A képviselõválasztás eredménye:
Bérci Károlyné (független),  450 szavazat
Bierbauer Imre (független), 890 szavazat
Borsfai Attila Gyula (független), 161 szavazat
Bozoriné Takács Margit (független), 325 szavazat
Böröcz Sándor (független),  239 szavazat
Cseh László (független), 424 szavazat
Csillag József (független), 259 szavazat
Horváth Imre (FIDESZ – KDNP) 402 szavazat
Jakusné Udvardy Hedvig Mária (független), 

458 szavazat
Dr. Jankó Miklós Jenõ (MSZP) 567 szavazat
Kiss István János (FIDESZ – KDNP) 393 szavazat
Lukáts Péter (független),  465 szavazat
Popovics György (FIDESZ – KDNP) 694 szavazat
Poprády Géza (FIDESZ – KDNP) 395 szavazat
Rombauer Tamás (független), 390 szavazat
Szabóné Jelen Ildikó (független),  231 szavazat
Szepesi Tamásné (független),  381 szavazat
Tenger János (Nemzeti Munkáspárt) 100 szavazat
Trifusz Péter János (független), 302 szavazat
Veresné Szkocsek Mária (független), 560 szavazat
Vida László (független),  291 szavazat
Zábrádi János (független),  580 szavazat
Zsidi Sándor (független), 396 szavazat

Önkormányzati választások Bábolnán
– rekord számú voksoló, a település lakosainak többsége

az eddigi szisztémát tartja helyesnek.

A polgármester immár negyedszer is dr. Horváth Klára

Polgármester választás
eredménye:

Faragóné dr. Novadovszky Nóra
(független)

768 szavazat, 43,34 %

dr. Horváth Klára (független) 
1004 szavazat, 56,66 %

Bábolna Város
megválasztott polgármestere 

dr. Horváth Klára

Az önkormányzat összetétele:
Polgármester:

dr. Horváth Klára

Képviselõk:
Popovics György (FIDESZ-KDNP)

Bierbauer Imre (független)
Lukáts Péter (független)

Veresné Szkocsek Mária (független)
Zábrádi János (független)

Dr. Jankó Miklós Jenõ (MSZP).
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Megtörtént a nagy esemény országosan és helyileg is. Megújul-
tak az önkormányzatok. Ezúttal nemcsak a képviselõtestületek tag-
jai lettek újjáválasztva, hanem vezetõik, a polgármesterek is. Ná-
lunk, Bábolnán is szavazott és választott a lakosság. Volt kikbõl vá-
lasztani országosan és helyileg is. A hírközlõ szervek tájékoztatása
alapján tudjuk, hogy mind a képviselõ posztokra, mind a polgár-
mesteri tisztségekre országosan és helyileg is voltak jelentkezõk, il-
letve indulók szépszámmal. A helyi képviselõjelöltek nagy létszá-
mát, mi a lakosság, örömmel vettük tudomásul. Ugyanis az ilyen
tisztségek vállalása nagy önbizalmat, nagy ismertséget, nagy tudást
és természetesen nagy felelõsséget is jelent. A vállalkozóknak tud-
niuk kell, hogy tetteiket a lakosság nagy tömege kíséri figyelemmel,
és tevékenységeikrõl esetenként számot is kell adni. Hogy jól dol-
gozzanak, jól tevékenykedjenek, ezt a lakosság – a választók – jog-
gal elvárják tõlük.

A bábolnai képviselõjelöltek és polgármesterjelöltek is olyan
személyiségek voltak, akik megfeleltek – a mi – a lakosság elvárá-
sainak. Ezt személyes ismertségük alapján tudjuk mondani, ezen
kívül õk is feltárták életük olyan színterét is, amit egyébként nem
szoktak a nyilvánosság elé tárni. Mindezeket rövid életrajzok útján
a ,,Bábolnai Fórum’’ helyi lapban olvashattuk, részben a ,,Bábolnai
Televízió’’ adásán keresztül hallhattuk, láthattuk és tapasztalhat-
tuk. Tenniakarásukat, elképzelésüket mi örömmel hallgattuk, ol-
vastuk és vettük tudomásul. Tõlük is, és különösen a polgármester-
jelöltektõl – a legnagyobb gondunk – a foglalkoztatottság, a mun-
kahelyteremtés sürgõs megoldásának a hangsúlyozását és az ezzel
kapcsolatos tenniakarást vettük megnyugtatóan tudomásul.

Mindezek alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy a Bábolnán in-
duló 23 fõ képviselõjelölt és a 2 polgármesterjelölt valamennyien
alkalmasak voltak a bizalomra. És mint tudjuk, ennek ellenére a

képviselõjelöltek nagy része és a polgármesterjelöltek egyike nem
kerülhetett ezekbe a tisztségekbe. Ugyanis nálunk a képviselõk szá-
ma mindösszesen 6 fõ, vagyis az indulók egynegyede lehetett, és
polgármester is csak 1 lehetett.

A választások eredménye ismert. A megválasztott új képviselõk
nagy része régi. Ugyanezt elmondhatjuk a polgármesterünkrõl is.

Ennek ellenére az indulók valamennyien minden dicséretet
megérdemelnek. Ugyanis õk azok, akik mindennapi életünk javítá-
sáért, az átlagtól többet kívánnak tenni. Köszönjük vállalkozásukat
és kérjük, hogy továbbra is legyenek társadalmi életünk példamu-
tató személyiségei.

Az újraválasztott polgármesterünknek és a képviselõinknek to-
vábbi eredményes munkát és jó egészséget kívánunk.

Szakács Ferenc

Kedves Bábolnaiak!

Köszönöm a 43,34% arányú támogatásukat,
amelyre büszke vagyok és amely kötelez. 

Bízom benne, hogy az újraválasztott
városvezetés figyelembe veszi azokat a valós
igényeket is, amelyeket Önök szavazataikkal
ilyen nagy arányban támogattak. 

Tisztelettel:
Faragóné dr. Novadovszky Nóra

Néhány gondolat 
a választásokkal kapcsolatban

Zeneiskola több szólamban
Tizenhatodszor köszöntötte Bánfi Csaba a Bábolnai Zene és

Mûvészeti Iskola növendékeit és szüleiket az intézmény évnyi-
tóján a közelmúltban.

A rendezvény apropót adott arra is, hogy az igazgató a ter-
vekrõl, az eddig elért eredményekrõl és a megoldásra váró fel-
adatokról beszéljen lapunknak.

–  Ahogy az elmúlt tizenöt esztendõben, úgy most is nagy lel-
kesedéssel és a tudásvágy átadásának szándékával kezdjük ezt
az új tanévet – kezdte a számvetést az igazgató, majd az intéz-
mény elõtt álló feladatok felsorolásába kezdett. – Sûrû prog-
ramterv ígérkezik az idei tanévre, hiszen több olyan rendezvény
terve látszik körvonalazódni, amelyek Bábolnához köthetõk.
Elsõként november 26-án egy megyei rézfúvós fesztiválon kell
együttesünknek bizonyítani, de még arról is folynak az egyezte-
tések, hogy ennek a nívós találkozónak a házigazdái is mi le-
gyünk-e. A rendezvénynaptárban az április is kiemelt jelentõsé-
gû számunkra, mert akkor meg regionális szintû színjátszó talál-
kozón veszünk részt, de nem kizárt az sem, hogy ennek is el-
nyerjük a rendezõi jogát. Szintén a 2010/2011-es tanévben ese-
dékes egy megyei zenekari fesztivál megrendezése is, erre is
nagy erõkkel készülünk – sorolta a feladatokat az intézményve-
zetõ. 

A nagyszabású tervek mellett természetesen az iskola min-
dennapi életérõl is szót ejtett Bánfi Csaba. Elmondta: a jól meg-
szokott tanszakok továbbra is várják a zenéléshez kedvet érzõ
tanulókat. A vonós tanszakon a hegedû rejtelmeibe kapnak be-
tekintést a növendékek, a fúvós tanszakon pedig a furulyával,
klarinéttal, fuvolával és szaxofonnal ismerkedhetnek a kicsik.
Akik a rézfúvós hangszerek iránt éreznek érdeklõdést, a trom-
bita és a mély rézfúvós zeneszerszámok közül választhatnak.
Idén az iskola egy új ütõs kolléga jóvoltából még több olyan nö-
vendéket tud tanítani, akiket a dobok, a xilofonok, cintányérok
hangzása nyûgöz le. Természetesen a már sikeresen mûködõ
kis- és nagyzenekar is tovább folytatja munkáját. Elõbbit Ba-
logh Tibor és Bánfi Csaba vezeti, utóbbit Bánfi Balázs dirigálja. 

A Bábolnai Zene és Mûvészeti Iskola közismerten „kétlaki”
intézmény, hiszen Ácson és Bábolnán is van tagintézménye. Így
alakulhatott ki az a helyzet, hogy a zenekari próbákra és a fuvo-
listák óráira is Ácsra kell utazniuk a fiataloknak. Eddig a zon-
gora és szintetizátor órák is a szomszéd városban voltak, most
azonban lehetõség nyílik arra, hogy helyben tanuljanak a billen-
tyûs tanszak növendékei.

Mûvészeti iskola lévén, a zene mellett a már jól ismert mo-
derntánc és színjátszás is a repertoáron marad. A táncos lábúa-
kat Derzsi Mariann képzi majd, míg az ifjú színjátszókat – aho-
gyan eddig is – Veresné Szkocsek Mária látja el hasznos instruk-
ciókkal.

Feladat tehát erre a tanévre is lesz bõven. A legfõbb célként
Bánfi Csaba mégis a zenekar összetartó erejének megtartását
nevezte. – Összeforrt és a júniusi közép-európai versenyen már
bizonyított társaságot tudhatunk magunk mögött – nyilatkozta
az igazgató, majd így folytatta. – Azt szeretnénk, ha ezt az egy-
séget a jövõben is megõrizhetnénk és repertoárunk bõvítésével
még inkább megközelítenénk a profi zenekarok szintjét. 

- bm - 
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Bábolna Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete 2010. szeptem-
ber 9-én 17 órai kezdettel tartotta a
2006-2010-es Önkormányzati cik-
lusban az utolsó testületi ülését.

1. Napirend keretében a két ülés
között történt eseményekrõl, a le-
járt határidejû határozatokról és a
bizottságok által hozott döntések-
rõl szóló tájékoztatást hallgatta
meg a Képviselõ-testület. 

2. Napirendi pont keretében a
2010. évi költségvetési rendelet mó-
dosításáról határozott a Képviselõ-
testület, majd a következõ napiren-
di pont keretében az I. félévi gaz-
dálkodás tapasztalatairól szóló be-
számolót fogadták el. 

Az ezt követõ napirendi pontok
keretében a helyi civil szervezetek
beszámolóját tárgyalta a Képviselõ-
testület. Elsõként beszámolt az Öl-
bõ-tavi Aranyhal Horgász Egyesü-
let, majd a Bábolnai Borbarátok
Egyesület, valamint a Cseperedõk
Néptánc Egyesület a 2009. évi mun-
kájáról. 

5. Napirendi pont keretében a
Csermák Hugó Önkéntes Tûzoltó-
ság beszámolójának megtárgyalásá-
ra és elfogadására került sor.

6. Napirendi pont keretében a
Bábolnai Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület beszámolójának megtárgyalá-
sára és elfogadására került sor.

7. Napirendi pont keretében a
Komáromi Polgári Védelmi Kiren-
deltség beszámolójának megtárgya-
lására és elfogadására került sor.

A következõ napirendi pont ke-
retében a fejlesztõ pedagógus és lo-
gopédus beszámolójának megtár-
gyalására került sor.

Az ezt követõ napirendi pontok
keretében az Önkormányzati bi-
zottsági 2010. évi munkájáról szóló
beszámolókra került sor. 

13. Napirendi pont keretében a
rendezési terv felülvizsgálatáról ka-
pott a Képviselõ-testület egy tájé-
koztatást. A Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy az Esca Kft. kérelme
alapján megindított rendezési terv
módosításra beérkezett árajánlatot
elfogadja.

14. Napirendi pont keretében az
Általános Iskola eszközbeszerzés
teljesítésével kapcsolatos pályázói
megkeresést tárgyalta a Képviselõ-
testület. Úgy döntöttek, hogy a ké-
relmet nem fogadják el, és a Kft-vel
szemben érvényesíteni fogják a köt-
bér fizetési igényüket.

Egyebek napirendi pont kereté-
ben a településen WIFI Hotspot
internetes szolgáltatás kiépítésérõl
döntött az Önkormányzat, mely Bá-
bolna Város központjában a Cent-
rum Kft. épületén kerül kihelyezés
és ennek környékén lehet igénybe
venni a Wifi szolgáltatásait. 

ÖNKORMÁNYZATI
HÍRADÓ

Köszönetnyilvánítás
A Bábolnai Általános Iskola tanulói nevében köszönetünket fejezzük ki a
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. képviseletében Kovács Jánosné és Kovács
János ügyvezetõ igazgatóknak a családok támogatását szolgáló adományért
(füzetcsomag), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyûlés elnökének
Popovics György úrnak koordináló munkájáért.

Peresztegi Gáborné
igazgató

Tisztelt Hölgyeim,
és  Uraim!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy októ-
ber elsejétõl minden héten, pénte-
ken 8-13 óra között a munkaügyi ki-
rendeltségen (Komárom, Igmándi
u. 45. )
Ingyenes:
- Pénzügyi, gazdasági, adójogi szak-

tanácsadás, 
- Munkajogi és cégjogi tanácsadás

zajlik.

Az elsõ lehetõség elsõsorban a már
mûködõ mikro-, kis-, és középvállal-
kozások számára - beleértve a vál-
lalkozást indítani szándékozókat is -
biztosít tanácsadást, a jogi tanács-
adást pedig minden egyéni érdeklõ-
dõ (nem csak nyilvántartott álláske-
resõ) és mûködõ vállalkozás igény-
be veheti.

Komáromi Munkaügyi Kirendeltség

Tisztelt  Munkáltató!
Tisztelt  Olvasó!  

A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Köz-
pont az alábbi információkkal, szolgáltatások-
kal szeretné segíteni az Önök munkáját. Szíves
figyelmében ajánljuk az Európai Unió társfi-
nanszírozásával megvalósuló programjainkat.
Ezúton is szeretnénk tájékoztatni és felhívni a
figyelmét az Európai Unió támogatásával a
2007-2013. évi Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében megvalósuló TÁMOP 1.1.2
„Decentralizált programok a hátrányos helyze-
tûek foglalkoztatásáért a Közép-dunántúli régi-
óban” címû programra, a program megvalósí-
tása során igénybe vehetõ lehetõségekre, támo-
gatási formákra. A programba 2010. 12. 31-ig
lehet bekerülni, támogatást 2011. 03. 31-ig le-
het megállapítani.
A programban 2010. augusztus végéig 157 kép-
zést szerveztünk és ebbõl 141 tanfolyamot zár-
tunk le sikeresen. A program jelen szakaszában
a közel múltban fejezõdött be, illetve õsszel vég-
zõdik összesen 617 fõ képzése.
A képzéseket befejezõ ügyfelekrõl érdeklõdjön a
székhelye vagy telephelye szerinti illetékes ki-
rendeltségen.
Továbbra is támogatást nyújtunk a képzéseink
során megszerzett, vagy korábban már meglévõ
szakképzettségük begyakorlásához, bérköltség
(munkagyakorlat szerzés) támogatás formájá-
ban azon munkáltatóknak, akik vállalják a
programban résztvevõ munkavállalók foglal-
koztatását. 

BBõõvveebbbbeenn::  
http://kdrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=

kdrmk_munkaltatoi_hirlevel



Az ország legnagyobb múltú kiállí-
tása az idén 26. alkalommal négy na-
pon át várta az érdeklõdõket Bábol-
nára mintegy 10 ezer négyzetméte-
ren, közel 170 kiállítóval.

A kiállítást Czerván György, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium államtit-
kára nyitotta meg. A vidéki munka-
helyteremtés, illetve a vidék lakosság-
megtartó-képességének erõsítése áll a
kormányzat agrár-és vidékstratégiájá-
nak a középpontjában - emelte ki
megnyitójában. Az államtitkár szólt
arról is, hogy a jövõ év elejére várható
a nemzeti agrárstratégia kidolgozása,
amelynek hangsúlyos eleme lesz a
hazai termõföld.

A megnyitó ünnepségen Müller
Béla, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
Kft. ügyvezetõ igazgatója kiemelte,
hogy a rendezvény 26 év óta minden
évben bemutatja azt, hogy a magyar
mezõgazdaság milyen eredményekre

képes az európai és az itthoni piaco-
kon, és mára szinte elválaszthatatlan
részévé vált a bábolnai cég arculatá-
nak. 

A hagyományok szerint idén is át-
adásra kerültek a kiállítói fogadáson a
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok
termékdíjai. Az IKR Zrt. immár har-
madik alkalommal adta át a Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapokon a cég által
alapított Magvetõ díjat. Az elismerést
azok kapják, akik kiemelkedõt alkot-
tak a mezõgazdaság területén és szo-
rosan kötõdnek az IKR-hez. A díjat
Szaxon J. Attila az IKR Zrt. vezérigaz-
gatója adta át dr. Tóth Lászlónak. A
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.
2008. szeptember 1-jén különdíjat
alapított, hogy olyan személyeket ju-
talmazzon, akik találmányaikkal az
ország felemelkedését, elõmenetelét
szolgálják, hírnevét a világ elõtt öreg-
bítik, a hazának dicsõséget és nem-

zetközi elismerést szereznek. Ebben
az évben ezt a díjat a Pannon Gép és
Készülékgyártó Kft. részére adomá-
nyozták a kiállításon bemutatott sze-
menkénti vetõgépükért. 

A Bábolnai Gazdanapok egyik leg-
népszerûbb programja az IKR Zrt.
gyakorlati gépbemutatója volt. A szán-
tóföldön ezúttal 20 gépkapcsolást lát-
hattak az érdeklõdõk.

Bábolnán immáron hagyomány,
hogy látványos lovas közönségprog-
ram szórakoztatja a látogatókat. A
ménesbirtok lovasai igazi különleges-
séget, molinó-ugrást mutattak be, de
láthatták Kassai Lajos világrekorder
lovas íjászt „Sárkánytánc” címû prog-
ramjával, valamint a Pettkó-
Szandtner Tibor Lovas Szakiskola ta-
nárait és tanítványait zenés kûrrel. A
lovak mellett a lóerõk is felvonultak,
hiszen az IKR teljes traktorkínálatát is
láthatta a közönség. Egyedülálló Bá-

bolnán az a traktorkarüsszel, melyet
az IKR Zrt. munkatársai mutattak be.
A mûsort ebben az évben egy igazi kü-
lönlegességgel zárták, az Arab Ménes
Csikótelepének életképével, ahol a
2010-ben született csikók „mamájuk-
kal” érkeztek.

A Lovak és lóerõk show az idén kü-
lönleges eseménnyel indult, ugyanis a
látványos bemutatót díjátadás tette
még ünnepélyesebbé. A magyar ha-
gyományok megõrzésért a Bábolnai
Ménes lovas harsonásai vehették át a
Rákóczi Szövetség bábolnai szerveze-
tének „Égig érõ fa” díját. A dísztábla
mellé facsemetét is kaptak a díjazot-
tak, melynek növekedése példázza,
hogy minden jónak van küldetése.

A kiállítás négy napján közel nyolc-
vanezer ember látogatott Bábolnára,
ami bizonyítja, hogy sokan kíváncsiak
a kiállított termékekre és szakmai
programokra.

6. oldal 2010. október
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BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK
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Ha létezik valami, ami egy nagy rész-
ben szabadtérre tervezett programot ke-
resztül húzhat, akkor az a csapnivaló idõ-
járás. Minden programszervezõ rémálma
a zuhogó esõ és az égi áldás bõséges
utánpótlását ígérõ borús ég. Ennek elle-
nére, még a legoptimistább idõjósok sem
gondolták volna, hogy Bábolnán – ha
csak a rendezvénysátorban is, de a Kuko-
rica Fesztivál ideje alatt – ragyogni fog a
nap.

A kétnaposra tervezett rendezvény –
ahogy lenni szokott – most is a helyi ama-
tõr és félprofi mûvészek tárlatával kezdõ-
dött. Az iskola mûvészeti termében nyílt
kiállításon a helyben tevékenykedõ alko-
tók kaptak bemutatkozási lehetõséget és
itt vehette át Szakács Ferenc helytörté-
nész is a hosszú idõre visszatekintõ mun-
kásságáért az önkormányzat elismerõ ok-
levelét.

Ez alatt a rendezvény- és az attól nem
messze felállított borsátorban már láza-
san készültek az esti programokra. A
nagyszínpadon a rendezvény állandó,
kedves szereplõi, a nyugdíjasokból álló
Vadvirág együttes, a Cseperedõk népi
táncosai és a Ritmus Koncert Fúvószene-
kar alapozta meg a hangulatot. 

Vastapsból már ekkor sem volt hiány
és a Copacabana brazil táncformáció mû-

sora pedig csak tovább forrósította a sör-
sátor levegõjét. Fergeteges szamba
showjukkal – amelyhez természetesen a
nézõk soraiból is csatlakoztak alkalmi
táncosok – valódi dél-amerikai feelinget
varázsoltak.

Az est másik sztárja, a tinédzser lányok
kedvence: Brasch Bence volt. A még ma-
ga is a húszas évei elõtt álló énekes jól is-
mert slágerekkel és közvetlen elõadói stí-
lusával vette le a zömében hölgyekbõl ál-
ló közönséget a lábáról.

Apropó, lábak. Bár, eddig is bõséggel
akadt olyan zene, amelyre megmozdult a
közönség, a tánc csak ezek után követke-
zett. Természetesen a Kukorica bálon –
ahogyan eddig is – a Synkron együttes
gondoskodott arról, hogy egyetlen szóra-
kozni vágyó se ülhessen sokáig.  

Míg a nagysátorban a középkorúak- és
annál fiatalabbak szórakoztak, a borsá-
torban borkóstolásra és nótázásra várták
a szervezõk az idõsebb generáció tagjait,
vagy éppen a kevésbé dübörgõs zenére
vágyókat. A jó bor mellé ez alkalomból
Pintér János harmonikás szolgáltatta a
legszebb dallamokat.

Végül, pénteken este tíz órakor szín-
pompás tûzijáték szórakoztatta a feszti-
vál résztvevõit.

A bábolnaiaknak a fesztivál kezdõnap-
ja után egy csendes, esõs délelõtt jutott,

mielõtt ismét megelevenedett volna a
sörsátor környéke. A legkisebbeket a Bab
Társulat Fenevadak az utcán címû óriás
bábos elõadása varázsolta el, a kicsivel
nagyobbakat pedig a színpadra fellépõ
tánccsoportok tudása. 

Ez a délután ugyanis a mozgás, a balett
és a dzsessztánc jegyében telt. A környék
szinte valamennyi táncstúdiója eljött,
hogy elkápráztasson bennünket produk-
ciójával, s ez a tapsból és az ovációból
ítélve, sikerült is.

A dinamikus, rockos, diszkós hangzást
ezt követõen a Kistehén zenekar alterna-
tív rock zenéje váltotta. Bár, a színpad a
koncert után kissé elcsendesedett, ám a
közönség már annál kevésbé. A tombola-
sorsolásra kihirdetett fõdíj, a görögorszá-
gi nyaralás lehetõsége ugyanis jócskán
megemelte a jegyet vásárlók adrenalin
szintjét.

Az est további része az elõzõhöz ha-
sonlóan alakult. A nagysátorban bál, a ki-
sebben Karsai Klára és Kõszegi Németh
József közremûködésével nótaest szóra-
koztatta a XII. Kukorica Fesztivál közön-
ségét.

A rendezvény tehát egy évre bezárta
képzeletbeli kapuit. Elmondhatjuk: ez a
fesztivál is olyan volt, mint a többi. Jó
hangulatú, zenés, táncos, dalolós, mula-
tós. Csak a napsütés hiányzott,  de ahogy
az elõbbiekbõl kiderült,  nem a rendez-
vénysátorból.

bm

Csak  a  sátorban  sütött  a  nap
A Ménesbirtok különdíját a Pannon Gép és Készülékgyártó Kft. vehette át Az idei évben dr. Tóth László vette át a Magvetõ díjat Szaxon J. Attilától
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Szakács Ferenc az önkormányzat elimerõ oklevelét vehette át

Bábolnai Idõsek Klubja Vadvirág együttes

Ritmus Koncert Fúvószenekar

A tini lányok kedvence: Brasch Bence

Bábolnai alkotók

Cseperedõk Néptánccsoport legifjabb növendékei

Copacabana brazil táncformáció

A Kukorica Bálon a Synkron együttes húzta a talpalávalót

KKUUKKOORRIICCAA  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL  -  KKÉÉPPEEKKBBEENN
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A Bab Társulat Fenevadak címû produkciója

Tornádó Tánccsoport Komárom

Tiamo Moderntánc-csoport Bábolna

Kistehén zenekar

Harmónia Táncstúdió Nagyigmánd

Albatrosz TSE Gyõr

A Borsátorban Karsai Klára és Kõszegi Németh József szórakoztatta a közönséget

A tombola fõdíjának (görögországi nyaralás) nyertese jobbról

KKUUKKOORRIICCAA  FFEESSZZTTIIVVÁÁLL  -  KKÉÉPPEEKKBBEENN
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1848 januárban esze ágában sem
volt senkinek, hogy még az idén hábo-
rút is lásson.

Az emberséges hazafiak mindenrõl
gondolkoztak a világon, csak a puska-
porgyártásról nem, s ha valahol zajo-
sabb tisztújítás alkalmával egy-egy ne-
mes atyafinak belyukasztották a fejét,
három hétig módja volt a zsurnaliszti-
kának a legérdekesebben elmélkedhet-
ni a hallatlan vérengzés felett pro et
contra.

Ez idõkben sokat beszéltek a lapok
és nemlapok egy váci magnetikus álom-
járó hölgyrõl, aki sok mindenféle csu-
dákat jövendölt elõre, amik közül egyik
vagy másik közbámulatra be is teljese-
dett.

Így megjövendölte, hogy Komárom
egy napon el fog süllyedni. Szegény vá-
ros, jól járt volna, ha egy kis süllyedés-
sel megmenekedhetett volna bajaitól. A
bekövetkezett fátum még a jóslatot is fö-
lültetézte ínséges következményekkel.

Megjövendölte azt is, hogy a kolera
meg fogja látogatni az országot, s azok
lesznek a legszerencsésebbek, akiket az
elvisz.

Mikor Perczel Mórt követnek
megválaszták, Pozsonynak utazván, egy
éjet Vácon kénytetett tölteni, s ott né-
hány ismerõi annyira telebeszélték a fü-
leit a somnambula mindennemû cso-
dadolgaival, hogy elvégre is kedvet ka-
pott a rejtélyes lényt közelebbrõl megis-
merni, és elvezetteté magát hozzá.

Halvány lámpa mellett feküdt az
idegkór, egy igen fiatal szûz, arca fehé-
rebb, mint minõt valaha láttam, csak-
nem átlátszó és igen sovány. Szemeit,
mik igen nagyok és tiszta kékek voltak,
sohasem nyitotta fel egészen, s ajkai és
kezei szüntelen reszkettek.

Orvosa éppen jelen volt. Rettenetes
szívgörcsök ellen ajánlák a mág-
neskúrát a szenvedõ leánynak, s már
hatodik hete volt, hogy a mágnesálom
tartott rajta.

Csak igen ritkán volt ébren, még rit-
kábban aludt, rendes állapotja valami
volt az álom és ébrenlét között, egy
szünteleni öntudatlan merengés, eleven
érzése az idegen örömnek és fájdalom-
nak, az önérzékek legkisebb tudata nél-
kül.

Az orvos odalépett hozzá. Amint a le-
ány kiterjedt mágneses gõzkörébe ért, a
sympathetikus összehatás felnyitá an-
nak szemeit. Merõen nézett orvosa sze-
meibe, pillái nem mozdultak.

Amint az orvos megfogta a leány ke-
zét, fagyos holdkóros mosoly vonult vé-

gig annak fehér arcán s reszketése meg-
szûnt.

Azután a távolból, alig értetve hozzá
ujjai hegyét, elkezdé az orvos a leány ar-
cát, homlokát, karjait, keblét végighúzo-
gatni, lassan, simán elõször, azután se-
besebben, megszaggatva, s eközben sze-
meit feszülten tartá a leány arcára sze-
gezve.

A leány nem mozdult, csak szempil-
lái látszottak küzdeni az ellenállhatlan
bûverõvel, mely mindig nagyobb erõt
vett rajta, le-lecsukódva s újra kerekre
felnyílva. A szemcsillag szokatlanul kitá-
gult.

Lassanként egész arca csodálatosan
elváltozott. Valami mondhatlan édes fáj-
dalomérzet volt vonásaiban kifejezve.
Sóhajtott, könnyezett, ajkai meg-meg-
nyíltak, végre nyugodt mosolygás foglalt
helyet arcán, feje hátrahanyatlott kar-
széke vánkosára s elaludt.

Az orvos ekkor Perczel Mórt is
odalépteté a mágneses gõzkörbe.

A leány arca e pillanatban nehéz,
magasztos, sejtelmes tekintetet võn.

– Ki e férfi? – kérdé tõle az orvos
halk, ismerõs hangon.

A leány vártatva, tétovázva felelt.
– Egyike – a jövendõ – legnagyobb –

hadvezéreinek.
Perczel elmosolyodott és gondolá

magában, az országgyûlés táborában
mindenesetre.

– Nem az országgyûlésen – felelte a
leány a ki nem mondott gondolatra. – A
csatamezõn.

– S milyen sors vár reá ott? –
kérdezé az orvos.

– Õrizkedjék tulajdon nevétõl…
*

Ugyanezen év végén Perczel Mór ma-
gyar tábornok volt, csatázott, hadjelen-
téseket írt, seregeket fogott el, és a legvi-
tézebb vezérek egyikének tartatott, anél-
kül, hogy a váci leány valaha eszébe ju-
tott volna.

December 30-ika volt, midõn Mór-
nál csatát fogadott el és azt elveszté.

E csata elfogadásával és kimenetelé-
vel maig sincs tisztában senki.

Elég az, sõt több mint elég, hogy a
csata elveszett.

Serege szétveretett, ágyúit elvették,
pozícióját elfoglalák. Bajnokai színét-ja-
vát, a szép Zrínyi-zászlóaljat leölték vagy
elfogák. Mikor vesztett csata után Pesten
megjelent, egyike a tréfálni mindig kész
táblabíráknak nem kis kárörömmel
monda neki:

– Öcsém, Mór, a druszád nemigen
jól talált fogadni.

– Valóban – monda a tábornok,
anélkül, hogy a tréfáért megharagud-
nék–, most jut eszembe, hogy ezt ne-
kem szinte egy év elõtt megjövendölé a
váci somnambula. Ha most nem tud-
nám, hogy Görgey oka, hogy a csatát el-
vesztettem, azt hinném, boszorkányság
van a dologban. No de lesz még a né-
metnek is neve napja!

E csatavesztés után el kelle hagyni
Pestet. A kormány és a pénzsajtó elment
Debrecenbe, s Perczelre volt bízva, hogy
õket eszkortírozza odáig.

Ezt meg is cselekvé, s miután Kar-
cagról írt nekik egypár levelet, amit nem
tettek ki az ablakjukba, egyet gondolt s
visszafordult felkeresni az ellenséget, ki
Szolnoknál nagy bölcsen megfeneklett,
és várta, hogy melegebb legyen.

Egy szép ködös reggelen átront
Perczel a Tisza jegén, ahol legközelebb
találja az ellenséget, elkezdi püfölni, az
vísszahúzódik Ceglédre.

Perczel utána.
A császári seregek éppen egy falu

szõlõi közt vonultak keresztül; Perczel
még látta az utósó dragonyost eltûnni az
ákászfák között, s sarkantyúba kapta lo-
vát, és seregét elõre parancsolá, hogy el
ne szalajtsa õket.

Eközben egy kis õsz sasorrú ember
lovagol mellé, cívilkaputban, s minden
bemutatás nélkül megrántja a tábornok
mentéjét, s megszólítja franciául:

– Arra ne menjen ön!
A tábornok ránéz. El nem tudta gon-

dolni, hogy mi lelte ezt a vad ismeret-
lent, hogy úgy belekapaszkodik a men-
téjébe.

– De miért ne mennék?
– Az ellenség önt tõrbe akarja csalni.
– Azt szeretném csak látni!
– Látni fogja, ott a szõlõk háta mö-

gött okvetlenül rejtett batteriáknak kell
felállítva lenni, mikbõl önt kereszttûzbe
veszik.

– Mirõl gondolja ön azt?
– Az a pozíció természetébõl követ-

kezik.
– Ejh, kinek volna mindenre gond-

ja! – kiálta a tábornok, lerázva a nyaká-
ról az alkalmatlan embert, s azzal
kirántá kardját és elõrenyargalt.

– Utánam!
Már alig voltak mintegy ezer lépés-

nyire a csalitos szõlõktõl, midõn az útfé-
len egy jajveszékelõ svábot találnak, ki
szekerével ki akarva térni a rohanó
ágyúk elõl, azt tartalmával együtt sze-
rencsésen belefordította az árokba, s
most azután ordított a kára fölött.

– Micsoda falu ez, földi? – kérdé a
kárvallottat a tábornok csupa merõ kí-
váncsiságból.

– Percel! – felé az fejét vakarva.

– Az én vagyok – monda a tábornok.
– De ezt a falut akarom tudni, hogy hív-
ják.

– Bizony Percelnek hívják azt, nagy-
ságos uram, világ kezdetétõl fogva.

A tábornok megállítá lovát. De most
már eszébe jutottak a somnambula sza-
vai.

Hátrafordult, szemeivel az ismeret-
len õsz férfit keresve. Ott volt az kísére-
te közé vegyülve.

– Tehát csakugyan azt hiszi ön, hogy
ott a szõlõk háta mögött rejtett batteriák
vannak?

– Bizonyosnak tartom. Azt a legki-
sebb taktikai ismeret felfedezheti.

– Tehát e szerint ez a pozíció elfog-
lalhatatlan?

– Éppen nem. Ilyenkor azt meg szo-
kás kerülni.

– Csakhogy ahhoz igen gyors moz-
dulatok kellenek, s gyalogságunk már ki
van fárasztva.

– Lehet rajta segíteni, bízzon ön rám
egy zászlóalj gyalogságot és két osztály
lovast, s várjon itt addig lesben, míg én
a vadat fektébõl fölverem.

– Tegye ön – monda a tábornok, s
várta, hogy mit fog a kis õsz ember kez-
deni.

Az a gyalogságot felhágatta a huszá-
rok kengyelébe, s maga a legpontosabb
vezénylettel vitte õket az erdõ háta mö-
gé.

A gondolat olyan természetes volt,
mint Kolumbusz tojása, s mégsem jött
rá azelõtt senki.

Néhány perc múlva már hallatszott a
szõlõk háta mögött a gyorsan odaért
gyalogság sortüzelése, s nemsokára
lehete látni, mint vonulnak el onnan a
felriasztott ágyútelepek mind a két ol-
dalról.

Ha Perczel önnevétõl vissza nem
ijed, ott ismét pogányul szétverik.

Így, a vezényletet más kezére bízva,
kinek nem volt e névben rossz ómene,
megnyerte a csatát.

Kiverve helyébõl az ellent, visszatért
a kis õsz férfi a tábornokhoz, arca csu-
pa lõporfüst volt, a vele jártak nem
gyõzték magasztalni hidegvérét és bá-
torságát.

– Önnek én nagy köszönettel tarto-
zom – szólt Perczel az õsz idegenhez,
nem szégyenlve elismerni annak fen-
sõbbségét maga felett. – Szabad tud-
nom, hogy kicsoda ön?

– Én – felele hidegen az õsz ember
–, én Dembinszki Henrik vagyok.

Perczel szerény elismeréssel nyújtá
át neki a tábornoki pálcát:

– Ez önt illeti. Hadd legyek én ezen-
túl közlegény az ön seregében.

IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM – IRODALOM

1849. október 6-a a magyar történelem gyásznapja. Ezen a napon végeztette ki Haynau  dicsõ honvédtábornokainkat.
Irodalmi rovatunkban emlékezzünk mégis a gyõztes csatákról.

Ehhez hívtam segítségül Jókai Mór egyik elbeszélését.

Jókai  Mór:  Nomen  et  omen
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„Itt van az õsz, itt van újra…” –
s ezzel együtt elkezdõdött egy
újabb tanév. Akik most kezdték fel-
sõoktatási tanulmányaikat egy ide-
gen városban – és kollégiumi elhe-
lyezést nem kaptak - nyilván szem-
besültek a megfelelõ albérlet meg-
találásának nehézségeivel. Ez ter-
mészetesen nem jogi kérdés, de ha
megvan a kívánt ingatlan, jöhet a
szerzõdéskötés. Ez pedig már vet fel
jogi kérdéseket is, és a késõbbi jog-
érvényesítést megkönnyítendõ, ér-
demes idõt szánni a megfelelõ szer-
zõdés elkészítésére. A kérdést két
cikkben kívánom tárgyalni, az elsõ
alkalommal egy rövid elméleti átte-
kintést adva, majd ezt követõen
megvizsgálunk egy konkrét gya-
korlati problémát is.

Nézzük elõször, milyen jogsza-
bályi elõírások vonatkoznak a lakás-
bérleti szerzõdésre. Sajnos a szabá-
lyozás meglehetõsen összetett, s ez
megnehezíti az eligazodást, a lakás-
bérleti szerzõdést ugyanis három
szinten szabályozza a jogalkotó: na-
gyon röviden szól róla a Polgári
Törvénykönyv (röviden: Ptk.,
434.§). A részletes szabályokat az
1993. évi LXXVIII. törvény a laká-
sok és helyiségek bérletére, vala-
mint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról tartalmazza (to-
vábbiakban: ’Ltv.’). Ezek keretei kö-
zött kiegészítõ szabályokat tartal-
mazhatnak az önkormányzati ren-
deletek. Lényeges azonban, hogy az
önkormányzati rendelet nem lehet
ellentétes a magasabb szintû jogsza-
bályokkal. E jogszabályokon kívül

természetesen fontos igazodási pont
még maga a szerzõdés is. E terjedel-
mes joganyag és az arra épülõ bõsé-
ges gyakorlat nem teszi lehetõvé,
hogy minden kérdést részletesen
elemezzünk, ezért csak a legfonto-
sabb tudnivalókra kívánunk rávilá-
gítani.

Ezek után vizsgáljuk meg a szer-
zõdés megkötésével kapcsolatos
tudnivalókat, majd annak fonto-
sabb tartalmi elemeit! A lakásbérle-
ti jogviszonyt a bérbeadó és a bérlõ
szerzõdése hozza létre. A szerzõdés
létrejöhet szóban, írásban vagy a fe-
lek ráutaló magatartásával, kivétel
az önkormányzati és állami tulaj-
donban lévõ lakásra vonatkozó bér-
leti szerzõdés, melyet mindenkép-
pen írásba kell foglalni. Önkor-
mányzati bérlakás esetében további
kitétel, hogy önkormányzati rende-
letben meghatározott feltételekkel
lehet csak szerzõdést kötni. Az ön-
kormányzati rendeletben meg kell
határozni a szociális helyzet alapján
történõ bérbeadás feltételeit. A
szerzõdés szólhat határozott és ha-
tározatlan idõre, illetõleg bizonyos
jövõben bekövetkezõ feltétel (bontó
feltétel) bekövetkezéséig. A lakás-
bérleti jog a lakásra és a hozzá tar-
tozó helyiségekre terjed ki.

A szerzõdés alapján a bérbeadó
köteles a lakást a bérlõ használatába
adni, a bérlõ pedig a lakás használa-
táért, továbbá a szerzõdés keretében
a bérbeadó által nyújtott szolgálta-
tásért lakbért fizetni. A fizetendõ
lakbér mértékében a szerzõdés
megkötésekor kell megállapodni.

Abban az esetben, ha a lakbér mér-
tékét jogszabály állapítja meg, a
szerzõdés a lakbérben való megálla-
podás nélkül is létrejön. Ha a lakbér
mértékét jogszabály határozza meg
és a felek a szerzõdés megkötésekor
a fizetendõ lakbérben nem állapod-
tak meg, a bérbeadó köteles a lak-
bér összegét a beköltözést követõ
nyolc napon belül a bérlõvel írásban
közölni. Ha a bérlõ a lakbér össze-
gét, a közlés kézhezvételétõl számí-
tott nyolc napon belül írásban nem
kifogásolja, a közölt bért köteles fi-
zetni. Ha a felek a lakbérben vagy a
lakbér módosításában nem tudnak
megegyezni, annak megállapítását
a bíróságtól kérhetik. A bíróság
jogerõs határozatáig a lakásért a ko-
rábban fizetett, ennek hiányában a
bérbeadó által közölt lakbért kell fi-
zetni.

Végezetül szólni szeretnék rövi-
den a szerzõdés megszûnésérõl: a
szerzõdés az Ltv. 23.§ értelmében
megszûnik, ha:

1) a felek a szerzõdést közös
megegyezéssel megszüntetik;

2) a lakás megsemmisül;
3) az arra jogosult felmond;
4) a bérlõ meghal és nincs a la-

kásbérleti jog folytatására jogosult
személy;

5) a bérlõ a lakást elcseréli;
6) a bérlõt a Magyar Köztársaság

területérõl kiutasították;
7) a bérlõ lakásbérleti jogviszo-

nyát a bíróság megszünteti;
8) a bérlõ lakásbérleti jogviszo-

nya hatósági határozat folytán meg-
szûnik.

Ezek közül a terjedelmi korlátok
miatt csak a bírósági megszüntetés-
sel foglalkozunk részletesebben. A
bérlõtárs és a társbérlõ a bíróságtól
kérheti a lakásban lakó másik bérlõ-
társ, illetõleg a társbérlõ lakásbérle-
ti jogviszonyának megszüntetését,
ha az, illetõleg a vele együttlakó
személy

a) a lakással kapcsolatos közös
költségek õt terhelõ részét nem fize-
ti meg;

b) a közös használatú helyisége-
ket szándékosan rongálja, beszeny-
nyezi vagy a tisztántartásukra vo-
natkozó rendelkezéseket megszegi;

c) a lakásban lakó személyek
nyugalmát zavarja vagy velük
szemben az együttélés követelmé-
nyeit durván sértõ, botrányos ma-
gatartást tanúsít;

d) a lakásrészbe a törvény tiltó
rendelkezése ellenére más személyt
befogad.

A kereset megindítása elõtt a
bérlõtársat, illetõleg a társbérlõt fel
kell hívni a költség megfizetésére,
illetõleg a kifogásolt magatartás
megszüntetésére. Nincs szükség
elõzetes felszólításra, ha a magatar-
tás olyan súlyos, hogy a sérelmet
szenvedett féltõl a bérlõtársi (társ-
bérleti) jogviszony további fenntar-
tása nem várható el.

A Kedves Olvasók esetleges jogi 
tárgyú kérdéseit, észrevételeit várom a 
jogirovat@gmail.com címen.

dr. Veres Zoltán

LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONY I.§ §

Gobelin  kiállítás  az  ovigalériában
Szeptemberben ismét új kiállításnak adott otthont az óvoda.

Kovács Andrásné gobelin képei kerültek bemutatásra. A gyerekek
megcsodálhatták a képeken kívül az ezzel a technikával készített
párnát, terítõt is. 

Kati néni munkái mellett óvodánk dolgozói is gyarapították a
kiállítást. 

Kati néni elmesélte, hogy több mint 15 éve készít ilyen techniká-
val képeket, dísztárgyakat. Legkedveltebb témái az emberek, a
virágos csendéletek, a tájképek.

A gyerekek elsõ pillantásra azt gondolták, ismét festményeket
látnak. Örömmel vezettem be õket a varrott gobelin készítésének
titkába. Én magam is varrok gobelint, gyakran ajándékba is. Úgy
érzem, ezek a lakásdíszek örök élményt nyújtanak annak, aki kapja,
és annak, aki készíti. A képek speciális textilfajtára – kanavára –
tûvel, apró öltésekkel készülnek. Megmutattam a gyerekeknek az
elõre megfestett vásznakat, a gazdag színvilágban pompázó fon-
alakat, a színkódokat, a tompa tût, az öltéstechnikát, meséltem a
gobelin múltjáról. 

A kiállított textíliák szemet gyönyörködtetõek. Jó érzés, hogy ez
az igényes kézimunka, amelynek eredete több száz évvel ezelõttre
tehetõ, a mai napig nem veszített népszerûségébõl. 

„A fonal formálja a szemet, a kötés összekovácsolja a barátságot, a
kézimunka pedig összeköti a nemzedékeket.” (Karen Alfke)

Lipótné Horák Valéria óvónõ
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Az ENSZ elõször 1991. október 1-jén rendezte meg hivatalosan
az Idõsek Világnapját.

Ebbõl az alkalomból köszöntötte a „Derû Háza” lakóit a
„Kisbábolna Lovas Klub” szakkörébe járó fiatalok csoportja. A
köszöntés gondolata Jakusné Udvardy Hedvig (Hédi) és testvére
Udvardy Zsolt ötlete alapján valósult meg. A szervezõ munkát se-
gítette Viski Ágnes intézményvezetõ, akivel megbeszéltük a talál-
kozó részleteit. A szó igazi értelmében derûs hangulatban fogadták
a mûsort az otthon lakói.

A középiskolás diákok lelkes odaadással és átéléssel szavalták el
a verseket, és emelte a mûsor hangulatát a gitárkísérettel elénekelt
dalok szépsége. A gitárkísérést Zsolti vállalta fel.

Meglepetésként minden lakónak készítettünk egy kis ajándékot
is. Esténként textilfestéssel (batikolással) ismerkedtek meg a lá-
nyok, és közben volt alkalom a dalok tanulására is.

A köszöntés végén az idõsek is dalra fakadtak, és közösen éne-
kelt a két generáció. Közben fogyaszthattunk finom pogácsát és te-
át is, amit a ház lakói készítettek.

A cikk tartalma kapcsán szeretnék néhány adatot megosztani a
tisztelt olvasókkal a magyar lakosság helyzetérõl. (Forrás: Idõsek
Akadémiája 2010.)

A 2009-es adatok tekintetében Magyarországon 10 019 000 fõ
él. Az élve születések száma 73 039 fõ volt, a halálozások száma 96
758 fõ. A demográfiai változások vizsgálatakor szembetûnõ, hogy a
hazai népesség folyamatosan csökken. Emelkedik az idõskorúak,
az egyedül élõk és a nem házasok népességen belüli aránya.

Az idõsödõ társadalom egyik fontos mérõszáma az öregedési in-
dex, amely a hatvan év felettiek és a 19 év alattiak arányát mutatja.
Ez az index 2001-ben 0,881 volt és folyamatos emelkedése követ-
keztében 2050-re várhatóan 1,883 lesz. Míg 2001-ben a 19 évesnél
fiatalabbak voltak többen, addig 50 évvel késõbb már a 60 év felet-
tiek közel kétszer annyian lesznek, mint a fiatal korosztály.

Néhány évvel ezelõtt nem sokan élték meg századik életévüket,
ma a számuk 1 107 fõ, aki 100 éves vagy ennél idõsebb állampolgár,
és 35 000 fõt meghaladó a 90 évesnél idõsebbek száma is. A 65 éven
felüliek 38%-a férfi és 62%-a nõ. A születéskor várható élettartam
Magyarországon öt-hat évvel rövidebb, mint az Európai Unió nyu-
gati tagállamaiban, bár a halálozási adatok, különösen a korai ha-
láltól veszélyeztetett férfiak esetében az utóbbi években némi javu-
lást mutatnak. 

A születéskor várható átlagos élettartam, lassan, de folyamato-
san növekszik. 

2007-ben ez a szám a férfiak esetében 69,19 év volt, a nõknél
77,34 év.

A születéskor várható élettartamból is következik, hogy életük
utolsó éveire a magyar nõk igen jelentõs hányada elveszti a társát,
sokszor teljesen magára marad. A 60 évesek és idõsebbek (nõk)

50,4%-a, a 70 évesek és idõsebbeknek (nõk) pedig már 66,4%-a öz-
vegy. 2008. január 1-jén 489.239 özvegy nõ élt az országban, aki
már elmúlt 70 éves.

Magyarországon a 65 éven felüli férfiaknak és nõknek várható-
an csupán 30–40%-a számíthat hátralévõ életéveiben korlátozás-
mentes évekre, 22–30%-uk évei lesznek tartós/krónikus betegség-
tõl mentesek, és csupán 6–7% számíthat „jó” vagy „nagyon jó” ál-
lapotban eltelõ évekre. Hollandiában például a korlátozásmentes
idõszak aránya a férfiak 70%-ára és a nõk 80%-ára vonatkozik. A
számításokból egyértelmûen következik, hogy a hosszabbéletûség
következtében a 65 éven felüli állampolgárok közül egyre többen
lesznek a nagy egészségügyi és szociális ellátórendszerek haszná-
lói.

A háztartások összetételének és a családok struktúrájának válto-
zásai ellenére a háztartások és a családok közötti segítõ kapcsola-
tok vizsgálata pozitív mérleget mutat, vagyis mûködnek a családon
belüli segítõ kapcsolatok. Ám ezt folyamatosan veszélyezteti a
„szendvicsgeneráció” (vagyis a középsõ generáció) nehéz helyzete,
akiknek a gyerekeikkel szembeni kötelezettsége mellett az idõs
szülõk segítése is fontos, miközben félnek a munkanélkülivé válás-
tól. 

A kapcsolat fenntartását, betegség esetén az ápolást, gondozást
megnehezíti az a tény, hogy egyre kevesebben élnek az idõs szülõk
közelében. A családi kapcsolatok fenntartásának és mûködõképes-
ségének igen fontos szerepe van a mentális állapot javításában, mi-
vel a családon belüli segítség elérhetõsége növeli a biztonságérze-
tet.

Szociális alapszolgáltatást igénybe vevõk aránya alacsony.
Az 65 év és annál idõsebb lakosok – összesen 1 581 425 fõ –

2,52%-a részesül házi segítségnyújtásban, 4,28%-a szociális étkez-
tetésben, valamint 1,7%- a látogatja az idõsek nappali intézménye-
it. Nem éri el az egy százalékot a jelzõrendszeres házi segítségnyúj-
tást igénybe vevõk aránya, míg 0,6% az egyéb, nem bentlakásos
szociális alapszolgáltatásban részesülõk aránya. Az idõsek döntõ
többsége magánháztartásban él, a bentlakásos intézményekben 41
254 fõ a 65 éves vagy idõsebb lakó.

A megkérdezett idõsek többnyire elégedettek lakásukkal, sze-
retnének ott élni életük végéig.

Miért említettem a fenti adatokat?
Mert hasonló adatokat írhatnánk le Bábolna lakóira nézve is. 
Kiemelt feladat kell hogy legyen a fiatalok megtartása, a család-

tervezésre ösztönzése, támogatása, az otthonteremtés segítése.
Emellett nagyon fontos a munkában megfáradt idõsekrõl való

gondoskodás, és ápolásuk megszervezése. Ezt a komoly feladatot
vállalták fel a Derû Házában dolgozó munkatársak.

A Kisbábolna Lovas Klub szakkörének fiataljai, hacsak pár
órára is, de szerettek volna mosolyt, nyugalmat, és megbecsülést
vinni az idõseknek. Bierbauer Imréné

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: 
a világ nem vele kezdõdött: Sütõ András írásából”

IDÕSEK KÖSZÖNTÉSE A „DERÛ HÁZÁBAN”
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 17. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 24. –  Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 31. –  Vasárnap 11 óra

Úrvacsora
NOVEMBER   7. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 14. –  Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Molnár-Varga Péter református lelkész
Elérhetõsége: 20/9859-051 mvarga@interware.hu

Parókia: 2944 Bana, Jókai Mór u. 29. Tel/fax: 34/468-069
Gyermekistentisztelet a felnõttekkel egy idõben történik:

Molnár-Varga Szilvia
Gondnok: Szakálné Maller Csilla 34/369-266

sandor.szakal@vivamail.hu
Kántorok: 

Farkas Roland, Dr. Faragóné Dr. Novadovszky Nóra
Harangozó: Böröcz Ferenc 20/9864-781

borocz.babolna.helytortenesz@gmail.com
Az aktuális kezdési idõpontotokat a BTV hetente közli.

Ajánlott weblapok: www.refpasaret.hu; www.reformatus.hu;
http://reformatus.lap.hu/; www.parokia.net; www.kre.hu; 

www.reformatus.ro; www.papacolleqe.hu; www.reformatus.lapozz.hu;
http://biolka.reformatus.ro/; www.kalvinkiado.hu; www.refdunantul.hu

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 17. vasárnap 15 óra

Igét hirdet: IHÁSZ BEATRIX evangélikus lelkész
Elérhetõsége: tel.:20/824-2252 evkom@enternet.hu
Lelkészi hivatal: 2900 Komárom, Mártírok útja 10.

Tel/fax: (34)343-664
Egyházközségi felügyelõ: Osgyán László, Tel.: 34/368-109

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
Ajánlott weblapok: www.evangelikus.hu; www.evangelikus.lap.hu;

http://enekeskonyv.lutheran.hu/

Szentmisék rendje
Nepomuki Szent János Római Katolikus

Templom, Bábolna
OKTÓBER

17-én vasárnap 10.30 órakor zsolozsma,
10.45 órakor szentmise

24-én vasárnap 10.30 órakor zsolozsma
10.45 órakor szentmise

31-én vasárnap 10.30 órakor zsolzsma
10.45 órakor szentmise

NOVEMBER
7-én vasárnap 10.30 órakor zsolozsma

10.45 órakor szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános.
Elérhetõsége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné 20/512-3560
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.
Ajánlott honlapok: www.katolikus egyhaz.hu

Katolikus rádiómûsor: www.mariaradio.hu Elérhetõség komáromi vétel: FM 88,3 MHz

OKTÓBER 23.
Bábolna Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja

városunk minden lakosát

NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

MEGEMLÉKEZÉSRE

Idõpont: 2010. október 23. – 15 óra

Helyszín:
’56-os emlékpark (régi temetõnél),

majd koszorúzás a helyszínen
és a régi temetõben.

Ünnepi beszédet mond:
dr. Horváth Klára polgármester

Meghívó
Bábolna Város Önkormányzata

szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját

2010. október 15-én 18 órakor 
a Kamara Színházba, 

„A muzsika hangjai – Bábolnai gálaest”
címû rendezvényre.

A programot 
Bábolna várossá válásának
7. évfordulója alkalmából

rendezzük meg.

Közremûködik:
Talpasok Kara 

valamint Szabó János tárogatón

A színpadi programot követõ állófogadásra
szeretettel várunk mindenkit!
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ÉÉlleettrrõõll,,  hhaalláállrróóll  ––  tteeggeezzõõddvvee
Hosszú kihagyás után ismét az irodalomé és a kultúráé volt a fõ-

szerep a frissen megnyitott Zsolnay kávéházban. Bérci Károlyné,
Enikõ meghívására ugyanis sokan jöttek el, hogy egyfajta író-olva-
só találkozón, hivatalos nevén a Kulturális Értékeket Kedvelõk Kö-
rének soron következõ találkozóján vegyenek részt. 

A szervezõ elmondása szerint a kezdeményezést egyfajta szelle-
mi hiányérzet indította el. Kezdetben az erre igényt érzõk kedvenc
versüket olvasták fel egymásnak, majd már képzett elõadók tolmá-
csolásában szólaltak meg a költemények, prózák.

Az újjáélesztett kezdeményezés régi/új vendége Jókai Anna volt.
A számos díjjal kitüntetett írónõ legutóbb öt évvel ezelõtt járt ha-
sonló céllal városunkban, akkor a 2005-ben megjelent könyve, a
„Ne féljetek !” kapcsán az elmúlásról tartott elõadást. Most, némi-
leg optimistább hangvétellel, a jövõrõl, a születés és halál közti út
állandó értékeirõl osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 

Közvetlen stílusban, tegezõdve, a szép számmal összegyûlt hall-
gatóságot szinte már barátainak tekintve beszélt Jókai Anna arról,
hogy napjainkban szemléletváltásra van szükség. Csak így, az élet
lelki és szellemi alapjainak megtalálásával húzhatjuk ki magunkat
a „matériából” – magyarázta hangjában némi szomorúsággal.

Késõbb Jókai Anna kérdésünkre elmondta: ezeket az alkalma-
kat nem is igazán tekinti író-olvasó találkozónak, sokkal inkább
egyfajta – számára az utóbbi tíz évben életformává vált – baráti ösz-
szejöveteleknek.  – Ezen alkalmak ebben az értékzavaros világban
kapaszkodót adnak. Úgy hiszem, különösen fontos, hogy ebben a
bizonytalan helyzetben a mûvészek is állásfoglalást tegyenek, ami
nem egyenlõ a politikai szerepvállalással. Magam is törekszem er-
re. Elmondom, hogy mit gondolok a világról, s ha ez egybecseng va-
lamely világnézettel, úgy támogatom azt – nyilatkozta Jókai Anna. 

Ez a gondolatkör elvezetett az értelmiség feladatának meghatá-
rozásához is. Jókai Anna szerint ugyanis ki másnak lenne a dolga,
hogy szóljon az emberekhez, mint annak, aki a Jóistentõl többet
kapott? Ezeknek az embereknek, egyfajta tartozásuk az, hogy a ka-
pott talentumot valamilyen formában visszajuttassák a környeze-
tüknek. Éppen ezért a számos mûvészeti díjjal kitüntetett írónõ úgy
érzi, a magyar entellektüel krémje – s az értelmiségi ebben az eset-
ben nem feltétlenül jelent egyet a diplomással – cserbenhagyta az
emberiséget. 

Az új évezred feladata ugyanis az lenne, hogy ezek a gondolko-
dók szebbé, értelmesebbé tegyék a világot a maguk eszközeivel. A
szívet okosabban használva, az elmét pedig átmelegítve.

- bakos mónika -

Egy kicsi mozgás mindenkinek kell! –
Ezt énekeltük esténként úgy jó húsz-
harminc évvel ezelõtt, amikor a televízió
esti tornáját néztük a fotelból. Ám, voltak,
akik ezt akkoriban komolyan vették, s most
is úgy érzik: a mozgás öröme nem köthetõ
életkorhoz.

Tornázó óvodásokat látni, megszokott
dolog. A fitt és karcsú huszonévesek és az
edzõtermekben alakjuk megõrzéséért dol-
gozó anyukák látványa is ismerõs lehet.
Ám, ha azt halljuk aerobic, ritkán jutnak
eszünkbe a hatvanon, hetvenen túli höl-

gyek. Ezen kívánt változtatni Berkesné
Szûcs Ágnes a bábolnai Szociális Alapellátó
Központ vezetõje, aki Kozma Ágnes aero-
bic oktatót hívta segítségül. 

A fiatal és dinamikus edzõ ezért hetente
egyszer, 30-45 percben kissé átmozgatja az
Idõsek Klubja lakóit. Mint mondja: ter-
mészetesen a gyakorlatok kifejezetten

ennek a korosztálynak szólnak, a már fájó
ízületeket, izmokat dolgoztatják meg
óvatosan, a fokozatosság elvét messze-
menõkig betartva. Emellett – jó oktatóként
– menet közben folyamatosan figyelemmel
kíséri a tornán részt vevõket, s személyre
szabott instrukciókat ad. 

Az odafigyelésért pedig Kozma Ágnes
szerint nagyon hálásak a nyugdíjasok. Úgy
látja: a hatodik, hetedik x-en túliak a tõlük
telhetõ legjobb formájukat hozzák egy-egy
órán és akaraterõbõl, kitartásból is példát
mutathatnak a náluk fiatalabbaknak.

KORTALAN
MOZGÁS
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Nagy izgalommal vártuk általános
iskolánk felsõ tagozatosaival 2010.
szeptember 17-ét, ugyanis egy érde-
kes találkozásra készültünk. Zsíros
Simon Mária Magyarország hivatalos
író, költõ és elõadómûvésze látogatott
városunkba. Elõször az Idõsek Klub-
jában ismertette meg mûveivel, életé-
vel az érdeklõdõket, majd az iskolá-
ban lehettünk részesei elõadásának.

Ez idáig nem ismertük verseit,
meséit, így igazán készülni sem tud-
tunk a találkozóra. 

A tanulókat is meglepte, hogy
mennyire õszintén és nyíltan vallott
saját életérõl, fájdalmairól, sikereirõl,
családjáról. Verseit nem felolvasta,
hanem a közönséggel állandó kontak-
tust teremtve tolmácsolta. Egy-egy mû
kapcsán az élet nagy igazságaira ne-

velte, oktatta a hallgatóságot. A világ-
hálón ezt olvashatjuk a költõnõrõl:

„Költõ és elõadómûvészeként ver-
seivel saját emberi érzelemvilágát
akarja megmutatni másoknak, mind-
ezzel sok örömet, szórakozást nyújtva
olvasóinak. Írói filozófiájában köz-
ponti helyet foglal el az élet valódi ér-
tékeinek felismerése. Verseivel felhív-
ja a figyelmet, hogy felgyorsult vilá-
gunkban ne felejtsünk el önmagunk-
ba nézni, érzéseinkre idõt szánni.

A költõnõ véleménye szerint keve-
sebb lenne köztünk a depressziós, ha
életünk fontos eseményeit, azok ránk
gyakorolt hatását õszintén papírra
vetnénk. Szerinte minden ember ren-
delkezik az írás tehetségével, amit
gondoznunk, ápolnunk kell, mint egy
virágot; mindannyian tudunk írni, a
papír barátunk, lelki társunk akivel
megbeszélhetjük érzéseinket, belsõ
világunk rezdüléseit. A tanácsolt
módszerrel a bennünk felhalmozó-
dott feszültségektõl is megszabadul-
hatunk, közelebb kerülhetünk önma-

gunkhoz, megtudhatjuk írásaink
alapján milyen emberek is vagyunk
valójában, milyen érzelmek árnyéká-
ban éljük életünket.”

Érdekes , tanulságos volt a találko-
zó gyermeknek, felnõttnek egyaránt.
A versek, mesék  és az olvasás szere-
tetére így lehetne hatékonyabban ne-
velni diákjainkat. Köszönjük , hogy
részesei lehettünk  e rendhagyó iro-
dalomórának.

VVeerreessnnéé  SSzzkkooccsseekk  MMáárriiaa

Fél évszázad telt el, hogy befejeztük az általános iskolát, és
egyszer sem szerveztünk osztálytalálkozót. Most, ötven év után
eljött az idõ, hogy meg kéne szervezni, hogy elmondhassuk, mi is
történt velünk. És még az is motivált, hogy a lebontott régi iskolát
újra felépítették. Így a régi tantermeinket meg tudjuk nézni és
felidézhetjük az ott töltött 8 évet. Elkezdtem a szervezést, elõször
megkérdeztem azokat, akik már szerveztek, hogy és mint kezdték.

Böröcz Ferenccel felvettem a kapcsolatot, õ megkereste a
címeket és a telefonszámokat, én felhívtam az osztálytársakat, akik
nagy örömmel fogadták a gondolatot. Kb. másfél hónap alatt meg
is történt a szervezkedés, a kitûzött nap szeptember 25-ére, szom-
batra esett. Nagy izgalommal vártuk, hogy majd kit is fogunk
megismerni, aki elkerült vidékre, és hogy ötven év elteltével men-
nyit is változtunk, habár a többség itt él a városban.

Gyönyörû napsütéses idõre ébredtünk. 11 órakor gyülekeztünk
az új-régi iskolánál, és kíváncsian szemléltük a megérkezetteket, és
kérdeztük egymástól, hogy ,,Te ki vagy, és te ki vagy?’’. Bálint Erzsi
nénit mindenki felismerte, de Piszton Margitkát egyikünk sem.
Sajnos az osztályfõnökünk 1959-ben meghalt, és õt Erzsi néni
helyettesítette.

Az osztályban mindenki elmondta, hogy mi történt vele, és meg-
néztük a felújított iskolát.

Utána a temetõbe virágot vittünk az elhunyt tanítóinkra, és az
egyik osztálytársunkra, Mészáros Jánosra. Sajnos többen is
meghaltak már közülünk. Megnéztük a múzeumot és a ménesud-
vart. Kicsit fáradtan megérkeztünk az Ötösfogat étterembe, ahol
nagyon finom ebéd várt ránk. Abban a teremben voltunk, ahol a
könyvtár volt, és a Törõ bácsi jutott eszünkbe, aki könyvtáros volt,
és nagy szeretettel jártunk hozzá. Volt úgy, hogy még ki is kérdezett
bennünket, hogy mit is olvastunk. Tovább nosztalgiáztunk a mozi
helyiségrõl, club szobáról, ahol televíziót lehetett nézni, a
cukrászdáról, ahol a fiatalságunkat töltöttük. Egymás fényképeit
nézegettük a családjainkról, jó nagyokat beszélgettünk.
Megfogadtuk, hogy 1-2 évente fogunk találkozni, mert már nem
lehet sokat várni, hiszen nagyon gyorsan telnek a hónapok és évek.

Visszagondolva Rendes Imre szavaira, ennél nagyobb örömet
nem is adhattunk egymásnak, jó volt újra találkozni.

Mindenki kapott egy emléklapot, fényképet a régi iskoláról és a
tanítóinkról, amelyet Böröcz Feri készített emlékül.

Reméljük, hogy akik nem tudtak eljönni, megoldódik a prob-
lémájuk, és majd találkozni fogunk.

Köszönet Szilágyi Ágnesnak, Sós Istvánné Ilikének és Asbóth
Zsoltnak, hogy segítettek a megrendezésben és a múzeum megte-
kintésében. Buza Gézáné (Répási Irén), Böröcz Ferenc

Találkozás egy írónõvel

Ötvenéves osztálytalálkozó - 1960–2010



16. oldal 2010. október

BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu

A portugáliai Lisszabonból indulva Nagy-
cenkig lovagolt Ádám Barnabás honvéd alez-
redes és Buglics Mike Pál honvéd hadnagy.
Bár, õk lóháton utazták végig fél Európát, ve-
lük tartott az úton Danicska Zsolt zászlós,
aki sofõrként és szervezõként kísérte õket,
valamint Kis József szakács, aki még az Al-
pokban is hazai ízekkel kedveskedett a meg-
fáradt lovasoknak. A lapunk megjelenésé-
nek idejére lezárult lovas túra apropójáról és
részleteirõl tartott beszámolót a két lovas
résztvevõ.

– Hivatásos katonaként négy évig szol-
gáltam Lisszabonban – kezdi a huszár ha-
gyományokkal való megismerkedése törté-
netét Ádám Barnabás. – A NATO alakulathoz
ez idõ alatt érkezett egy dán huszártábornok,
aki személyesen nekem – mint magyarnak
– köszönte meg, hogy 1762-ben négy honfi-
társam megalapította azt az ezredet, ahol ké-
sõbb õ a pályafutását kezdte. 

Késõbb kiderült, az Észak-Atlanti Szerzõ-
dés Szervezete (NATO) kötelékein belül húsz
huszáralakulat mûködik. Furcsa mód, a lo-
vas tradícióiról ismert Magyarországon
nincs ilyen szervezet.

– Egy holland katonatárs ötlete alapján
végül Buglics Mike Pál honvéd hadnaggyal
vállalkoztunk a Portugáliától Magyarorszá-
gig, egészen pontosan Nagycenkig terjedõ
nemzetközi huszárportyára – avat be a rész-
letekbe az alezredes. 

Mint kiderül, sem a kora õszi idõpont,
sem a végcélként kitûzött helyszín kiválasz-
tása nem véletlen. Idén emlékezünk ugyan-
is Gróf Széchenyi István – aki maga is hu-
szárkapitány volt – halálának 150. évfordu-
lójára, s október 6-a is ismerõs dátum szá-
munkra. Az aradi vértanúk halálának nap-
ján a tizenhármakért gyújtunk gyertyát. A ti-
zenhárom hõsért, akik közül öten szintén
huszárkapitányként szolgáltak a magyar se-
regben. 

A nemzetközi huszárportya tehát amo-
lyan katonai fõhajtás, az egykoron volt hu-
szárkapitányok és a lovas katonák legfõbb
bajtársa: a ló elõtt.

A Portugáliából startoló túra persze az
emelkedettség mellett sok izgalmat, szépsé-
get és nehézséget is tartogatott. A két résztve-
võ húsz programon vett részt, képviselve a
Magyar Köztársaságot és a Magyar Honvéd-
séget. Elzarándokoltak a híres csatamezõk-
höz és egy tisztelgésnyi idõre meglátogatták
a szent helyeket is. 

Elmondásuk szerint napi 10-12 órát töl-
töttek a nyeregben, akár esett, akár sütött a
nap. Az utat 40-45 km-es szakaszokban tet-
ték meg, igazodva a hátasok ritmusához,
terhelhetõségéhez. Bár az út kimerítõ volt,
kellemes élményekkel tértek haza, hiszen
mindenhol szívélyesen fogadták õket, barát-
ságok szövõdtek a vendéglátókkal. – Végig
azt éreztük – idézi fel a portya benyomásait
Ádám Barnabás –, hogy elõttünk lovagolt
minden korábban élt huszár és mögöttünk
valamennyi, ma élõ.

Természetesen – emlékszik vissza a leg-
meghittebb pillanatra Buglics Mike Pál hon-
véd hadnagy – semmi máshoz nem hason-
lítható érzést váltott ki belõlünk a hazaérke-
zés. A fogadtatásukra érkezõ népi táncosok
és a cimbalom hangja Magyarországot hozta
el a határállomásra. 

Megyénkbe érkezve pedig kihagyhatatlan
helyszínnek tûnt Kisbér, Komárom s lovas
hagyományairól híres városunk. Itt, a leghû-
ségesebb bajtárs, a Shagya elõtt is tiszteleg-
tek a lovasok. Arra a kérdésre, hogy Bábolna
miért került az úti célok közé, egyszerû, ám
egyszersmind patetikus a válasz. – Mert Bá-
bolna örökségként hordozza mindazt, ami a
lovakról és a lovasságról elmondható…

-  bm  -  

„Huszár  elõttem,  huszár  mögöttem” PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„A” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat  az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve 2010. évre ezennel kiírja a Bursa Hungrica Fel-
sõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsõoktatási hallgatók számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 1. számú iro-
dájában hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által
kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kö-
telezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét igazoló

iratokat.
A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével együtte-
sen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minõsül. 
Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(„B” típusú pályázat)

Bábolna Város Önkormányzat  az Oktatási Minisztériummal
együttmûködve a 2010. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alap-
ján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a pályázó által
aláírva, egy példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázók pályázatukat a Polgármesteri Hivatal 1. számú iro-
dájában hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani.
A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kö-
telezõ mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia:
• A pályázó és a vele egy háztartásban élõk jövedelmét igazoló

iratokat.
A pályázati ûrlap csak az összes kötelezõ mellékletével együtte-
sen érvényes, bármely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minõsül. 
Az Önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag
nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.

HHEELLYYRREEIIGGAAZZÍÍTTÁÁSS
Múlt  havi  lapszámunk  11.  oldalán  Szakács  Ferenc  „Labdarúgásunk
mai  helyzetérõl
a  világbajnokság  és  az  angliai  szereplés  tükrében”  címû  cikkében
sajnálatos  elírás  történt.  A  mondat  helyesen  így  hangzik:
„Labdarúgó  válogatottunk  a  közelmúltban  Angliába  kapott
meghívást,  és  ott  szerepelt  augusztus  11-één  Londonban,  a  Wembley
stadionban.  (Egyébként  1953-bban  itt  gyõztünk  6:3-rra.)”
A  hibáért  az  írás  szerzõjétõl  és  olvasóinktól  elnézést  kérünk.
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A versenyekre való felké-
szülési idõszakban kitartó
munkára van szükség. A lo-
vassportokban a sporteszköz,
vagy mondjuk inkább sport-
társ, egy élõlény, akinek bi-
zony vannak jobb és rosszabb
napjai ugyanúgy, mint egy em-
bernek. Van olyan edzés, ami-
kor semmi sem akar sikerülni,
s van olyan nap is, amikor ki-
emelkedõ teljesítményre ké-
pes együttmûködve ló és lova-
sa. Ahogy az élet más terüle-
tén is, a kitartó céltudatos
munka meghozza gyümölcsét.

A Gyermek és Pónilovasok
Országos Szövetsége (GYE-

POSZ) augusztus 8-án - a ta-
valyi évhez hasonlóan – Halá-
sziban a Babos majorban, au-
gusztus 28-án pedig a gönyûi
Pirik Farmon rendezett ver-
senyt. Mindkét helyszínen
ügyességi, díjugrató és díjlo-
vagló versenyszámok is voltak.

Az egész nyári szünetet
szorgalmas felkészüléssel töl-
tõ két kisbábolnai lovas,

Suhayda Anna és Suhayda Vi-
ola is nevezett a versenyekre.
A lányok az elmúlt években is
szép sikereket értek el díjlo-
vaglásban.

Idén az idõjárás kegyes volt
hozzánk: Halásziban gyönyö-
rû napsütéses idõ volt. Dél-
után került sor a díjlovas ver-
senyszámokra. Mindkét lány
nagyszerûen szerepelt: Viola
Rózsaszál nyergében K-kate-
góriában kiemelkedõ pont-
számmal 1. helyezést ért el;
Anna Théba nyergében E-ka-
tegóriában lett 1. helyezett.

Idõközben az egyik ló meg-
betegedett, ezért a gönyûi ver-

seny elõtt öt nappal versenylo-
vat kellett cserélni. Viola és
Anna is a Rendy nevû kancá-
val kezdtek edzeni. Minden-
napos lovaglással, az edzõ
Jakus Zsófia kiváló munkájá-
val és irányításával, ilyen rövid
idõ alatt is sikerült összeszok-
niuk az új lóval.

A nyári szünet utolsó hétvé-
géjén már borongós, esõs idõ-

járás volt, de ez nem szegte a
Pirik Farmon megjelent ver-
senyzõk kedvét. A díjlovas
versenyeket a fedeles lovardá-
ban rendezték meg. A lányok
nagy izgalommal várták, hogy
sorra kerüljenek. Rendy és a
lányok is jó formában voltak,
így felülmúlva még az elõzõ
versenyen szerzett pontszá-

mát is, Viola K-kategóriában
ismét 1. helyezett lett. Anna
két versenyszámban is neve-
zett: E-kategóriában egyetlen

ponttal lemaradva a 2. helyen
végzett, A-kategóriában kima-
gasló pontszámmal 1. helye-
zést ért el.

Ezekkel az eredményekkel
mindkét lány minõsült a
GYEPOSZ Országos Bajnok-
ságra. Gratulálunk nekik!

Köszönjük Jakus Zsófia
eredményes és kitartó edzõi

munkáját, valamint a
Kisbábolna Lovas Klub támo-
gatását!

S.M.

ISMÉT SZÉP SIKEREK DÍJLOVAGLÁSBAN

www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 

Válogathat aktuális mûsorainkból,
böngészhet képújság-hirdetések között,

olvashatja a Bábolnai Fórum címû
havi lap régebbi és friss példányait.

A Bábolnai Televízió
telefonszáma megváltozott!

Új számunk: 34/222-797

HIRDESSEN a Bábolnai Fórumban!
Hirdetési díjaink 2010. évben:

1 oldal 10 000 Ft
1/2 oldal 6 000 Ft
1/4 oldal 3 000 Ft
1/8 oldal 1 600 Ft

A hirdetési díjak az áfát is tartalmazzák.
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Polgármesteri Hivatal, 2943 Bábolna, Jókai u. 12.
A hirdetési díjakat is itt kell befizetni.
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A bajnokság harmadik fordu-
lóját követõen focistáink a ti-
zenegyedik helyrõl várták a
folytatást. Hazai pályán nem
akármilyen ellenfelet fogadtak,
mint a szomszédvár Bana együt-
tesét. A banaiak mindig nagyon
készülnek a rangadóra, gyõzel-
mi esélyeik ezúttal is reálisak
voltak. Csapatunk nem jó elõje-
lekkel várta a mérkõzést. Kapu-
saink eltiltás és sérülés miatt
nem voltak hadra foghatóak, így
újfent az ifikapusnak kellett
helytállni, de Frank Attila és
Márkus József is hiányoztak. A
meccs banai rohamokkal kez-
dõdött, néhány ellentámadást
mi is vezettünk, de az ellenfél
védelme jól zárt. Aztán követ-
kezett a feketeleves. Egy közel
harminc méteres szabadrúgás-
ból az ellenfél jutott elõnyhöz.
A második félidõben aztán le-
gényeink megmutatták orosz-
lánkörmeiket. Ollé Pitykót a ti-
zenhatoson belül nem tudták
elválasztani a labdától, cselso-

rozata után a fiatal Czigány Gá-
borhoz passzolt, aki nem hibá-
zott. A mérkõzés végeredmé-
nyét Ollé Pitykó állította be, aki
Kalamár Lajos remek átadását
követõen rúgott gólt a banaiak
hálójába. Bábolna SE – Banai
Kinizsi SK 2 : 1 (ifi 6 : 0).

Hatalmasat ugrott elõre csa-
patunk a bajnoki táblázaton, a
hatodik hely birtokosai lettünk. 

Ezután Kecskédre látogattak
legényeink, ahol a vendéglátók
gyõzelmet remélve fenték a fo-
gukat, szerettek volna vissza-
vágni a tavalyi vereségért.
Azonban Bábolna megmutatta,
ki a legény a gáton: mind véde-
kezésben, mind pedig támadó-
játékban remekül teljesítettünk,
de hosszú ideig nem sikerült
gólt szerezni. Aztán a nyolcva-
nadik percben Szabó Ricsi el-
húzott a jobbszélen, beadása
nyomán pedig Lanczendorfen
Józsi remek fejessel továbbított
a kecskédiek hálójába. Ezzel a
gyõzelemmel a táblázaton ismét

feljebb léptünk, már az ötödik
hely birtokában. Kecskéd KSK
– Bábolna SE 0 : 1 (ifi 1 : 3).

Aztán ismét rangadóra került
sor, ez alkalommal az Ács gár-
dája látogatott Bábolnára.
Megint komoly érdeklõdés
elõzte meg a találkozót, hiszen
az ácsiak is gyõzelmi remények-
kel érkeztek hozzánk. Most
azonban focistáink nem hagytak
kétséget afelõl, hogy melyik a
jobb csapat. Ha nem is játszot-
tunk fergetegesen jól, de a játék
képe és az eredmény alapján
mindenképpen megérdemelt
gyõzelmet arattunk – nyilatkoz-
ta a meccs után Ollé István
edzõ. A gólok sorát
Lanczendorfen Józsi nyitotta.
Baloldali támadást követõen a
középpályáról Tóbiás Lanczen-
dorfenhez passzolt, aki becse-
lezte magát a tizenhatoson be-
lülre, majd kissé kisodródva re-
mek lövéssel szerezte meg a ve-
zetést. A második félidõben kis-
sé görcsösen kezdtek legénye-
ink, de aztán magára talált a

gárda. Szabó Ricsi jobb oldali
beadását követõen egyik legala-
csonyabb játékosunk, Frank At-
tila fejelt bravúrosan az ácsiak
hálójába. A befejezés is szépen
sikerült. Folyamatos támadások
után Frank Attila ívelte középre
a labdát, melyet a csereként be-
állt Szedlacsek Sanyi fejelte ti-
zenegy méterrõl a kapu bal sar-
kába. Ezzel a gyõzelemmel is-
mét egy hellyel elõbbre, a har-
madik helyre lépett elõ együtte-
sünk. Bábolna SE – Ácsi Kinizsi
SC 3 : 0 (ifi 4 : 0).

A hónap utolsó találkozójára
Tardoson került sor, ahová fo-
cistáink nyerni mentek. Tervük
kishíján sikerült is, hiszen re-
mek napot fogott ki együtte-
sünk. Már 2 : 2-re állt a meccs,
amikor az özönvízszerû esõzés
miatt félbe kellett szakítani a ta-
lálkozót. Ollé István edzõ sze-
rint ez a mérkõzés is a nyerõ
széria része lehetett volna, majd
a megismételt találkozón igye-
keznek bizonyítani.

Kézilabda NB II – együttesünk még nem
találja önmagát, helyét a bajnokságban

A tekésekhez hasonlóan kézilabdás
lányaink számára is nehezen kezdõdött a
felsõbb osztályban való megmérettetés.
Sorsolásuk a legnehezebb ellenfelekkel, a
tavalyi szezon élmezõnyben végzett csap-
ataival hozta össze õket rögtön a bajnokság
kezdetén. 

Az elsõ találkozón mindjárt az Audi
ETO fiatalokból álló, képzett utánpótlásc-
sapatát fogadták. A híres gyõri elsõ osztályú
együttes utánpótlás-nevelését szolgáló
csapat nyilván nem a mi ellenfelünk, nem
ellenük kell mindenáron nyerni, de játéko-
saink kissé hitehagyottak voltak ezen a
találkozón. Talán nem akarták elhinni, hogy
nekik is van keresnivalójuk az NB II-ben,
talán megijedtek az ellenfél lehengerlõ
stílusától, mindenesetre gyenge játékkal,
nagy gólaránnyal maradtak alul. Bábolna
SE – Gyõri Audi ETO KC III. 21 : 32. 

Kéziseink következõ meccse is hazai
pályán folyt, ezúttal a Komárom csapatát
fogadták. A korábbi edzõmérkõzésekrõl jól

ismert ellenfél az elõzõ találkozók ered-
ményei és a most nyújtottak alapján akár
verhetõ is lett volna, de lányaink most sem
voltak hajlandóak elhinni NB II-es
mivoltukat. Sok hibával játszottak, a tak-
tikai utasításokat csak hellyel-közzel sik-
erült betartani, és mintha a mentális prob-
lémák fizikálisan is hatottak volna az egyéni
teljesítményekre. Sok hetest kihagytak a
lányok, és az adódó ziccereket sem sikerült
kihasználni. Ráadásul Szántó Zita,
együttesünk egyik meghatározó játékosa
megsérült. Sérülése sajnos hosszan tartó,
lábában elszakadt az „Achilles ín”, operá-
cióját követõen fekvõgipszet kapott, gyó-
gyulása hosszadalmas lesz. Bábolna SE –
Komáromi AC 14 : 28 (ifi 13 : 32).

Szabó Ferenc edzõ a két sikertelen mecc-
set követõen igyekezett lelket önteni csap-
atába, õ sem akarta elhinni a hitehagyottsá-
got, a rossz teljesítményt, amivel még a
megyében sem állták volna meg helyüket. 

Ezek után egy decemberi, elõrehozott
mérkõzést játszottak lányaink, mégpedig a
tavaly majdnem bajnokságot nyert gyõri

Széchenyi Egyetem gárdája ellen, megint
hazai pályán. Most sem sikerült kihasználni
a hazai pálya elõnyét, a törzsszurkolók lelki
támogatását. Erre a mérkõzésre is a túlzott
alázatosság, az ellenféltõl való félelem volt
jellemzõ. A védekezés során megszerzett
labdákat szinte sosem sikerült az induló
játékos felé továbbítani, hiába védekeztünk
keményen, támadásaink sorra elhaltak a
gyõriek védõfalában. Bábolna SE – SZESE
Gyõr 18 : 32 (ifi 27 : 26).

Következõ mérkõzések
SZESE Gyõr - Bábolna SE:

október 17. 11 óra, Gyõr
Bábolna SE - Sárvári Fürdõ Kinizsi SE:

október 24. 15 óra, Bábolna
MOGAAC DSE - Bábolna SE: 

október 30. 16:30 óra, Mosonmagyaróvár
Bábolna SE - DR LUPO Büki TK: 

november 7. 16 óra, Bábolna
Szombathelyi ESE - Bábolna SE: 

november 13. 18 óra, Szombathely

LABDARÚGÁS, MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY
– bíztató folytatás, várva várt gyõzelem

KÉZILABDA NB II – együttesünk még nem találja
önmagát, helyét a bajnokságban
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,,A lovaglás egy életen át tartó szenvedélyes együttmûködést jelent saját adottságainkkal és a ló, mint természeti élmény között...
Számomra a lovaglás mindig terápia.” 

Brigitte Ott-Wimmer gyógytornász-lovasterapeuta

,,NÉGYLÁBÚ TERAPEUTÁK’’ KISBÁBOLNÁN
Állati  terápia

Az állatokkal gyógyítás manapság még
gyermekcipõben jár – újdonságnak szá-
mít a négylábúak pszichoterápiás alkal-
mazása. A házi kedvencek segítenek fenn-
tartani a gazdáik pszichológiai egyensú-
lyát, oldják a feszültséget, csökkentik a fé-
lelmet és a szorongást. Közérzetünkre és
hangulatunkra gyakorolt jó hatásukat elõ-
ször egy amerikai pszichológus figyelte
meg. Késõbb kutatások is igazolták, hogy a
háziállatokat tartó embereknek valóban
jobb a kedélyük.

Nem  kell  hozzá  beszéd…
Nagyon sok terület van, ahol élhetünk

az állatterápiával. Elõnye, hogy a négylá-
búakkal szemben nem kell feltétlenül a
beszéd. Így a nehezen, vagy esetleg trauma
miatt nem kommunikáló gyermekek és
felnõttek is felszabadulhatnak a társasá-
gukban. Vannak kicsik, akik dadognak,
diszfázia, mutizmus miatt nem kommu-
nikálnak – felnõtteknél az afázia esetében
is célravezetõ lehet az állatterápia.

Az érzelmi problémák, a családban le-
võ feszültségek, tanulási nehézségek terü-
letén szintén segíthetnek a négylábúak. Az
értelmi fogyatékosok, mozgáskorlátozot-
tak, fejlõdési rendellenességgel élõk eseté-
ben pedig különösen hatékonyak lehet-
nek, azon túl, hogy – és ez is nagyon fon-
tos – csökkentik a magányérzetet.

A terápiás program lényege a bizonyos
tulajdonságokkal rendelkezõ állat beteg
melletti jelenléte, illetve a vele való közös
program. Az állat ilyen módon javítja gaz-
dája fizikai, érzelmi, szociális, és kognitív
funkcióit.

Mi  legyen  a  négylábú?
Az ”állatterapeuta” lehet kutya, macs-

ka, rágcsáló, nyúl, madár, teknõs, de akár
ló, delfin, láma és hüllõ is szóba jöhet. Az
állattal a szakember segít kapcsolatot ki-
alakítani – kritériumok azonban vannak
velük szemben: az állat ne legyen agresz-
szív, a törõdés, a simogatás ne legyen ter-
hes számára, valamint legyen egészséges,
fertõzõ betegségektõl mentes és a gazdi
képes legyen kontrollja alatt tartani õt.

A kutyák igénylik az emberi társaságot
és jól képezhetõk, ezért a leggyakrabban
õk a terápiás állatok. A speciálisan képzett
eb a testileg és szellemileg sérültek gyógy-
kezelésébe is bevonható. A kutya egyéb-
ként is jól érti az ember jelzéseit, tartja a

szemkontaktust, fejlett a nem-verbális
kommunikációja, alkalmazkodik új hely-
zetekhez.

Biztosan sokan hallottak már a gyó-
gylovaglásról. Lényege a ló mozgásában
van: fõként a mozgást befolyásoló betegsé-
gek gyógykezelésénél alkalmazzák. Kom-
munikációs, magatartási-és tanulási zava-
rok gyógyításánál is alkalmasak a lovak,
köszönhetõen a velük kialakult érzelmi
kötõdésnek. Ideálisak a félelmek leküzdé-
sére, agresszió ellen és önbizalom növelé-
sére is.

Igazán szoros ember-állat kapcsolat fõ-
ként a társállatokkal alakul ki. Õk részeivé
válnak mindennapjainknak. A társállatok
elfogadják gazdájukat olyannak, amilyen,
mindig örülnek neki, külseje nem számít
számukra. A gyermekek is sokat tanulhat-
nak a házi kedvenc által: ráébrednek arra,
hogy nemcsak körülöttük forog a világ.
Másról is gondoskodni kell és felelõsséggel
tartozunk érte.

„Kisbábolna  Lovas  Klub”
különleges  rendezvénye

Bábolnán  elsõ  alkalommal  került  sor
arra,  hogy  meghívjanak  mozgásban  és  lá-
tásban  akadályozott  fiatalokat  kísérõikkel,
szüleikkel  együtt.  

Erre  a  komoly  feladatra  vállalkozott
Jakusné  Udvardy  Hedvig  (Hédi)    és  testvé-
re  Udvardy  Zsolt,  valamint  Jakus  Zsófia,
akik  szeptember  16-áán  látták  vendégül  a
Vakok  és  Gyengénlátók  Gyõr-MMoson-
Sopron  Megyei  Egyesületének  tagjait.  Elkí-
sérte  õket  Szakály  Melinda  a  Látássérültek
Nyugat-ddunántúli  Rehabilitációs  Központ-
jának  elnöke

A baráti találkozót Jakusné Udvardy
Hédi nyitotta meg, üdvözölte a vendéget,
aki utalt arra, hogy a lovasterápiát milyen
fontosnak tartja a mozgás és érzékszervi
fejlõdésben sérült személyek gyógyításá-
ban.

A szervezõket elsõsorban az motiválta,
hogy segítséget nyújtsanak az akadályozott
fiataloknak a lovaglási lehetõség biztosítá-
sával és az állatsimogatással. Többen kö-
zülük ekkor érintettek elõször lovakat, il-
letve jártak istállóban. A szervezés másik
fontos nevelõ értéke, hogy hasonló korú
fiatalok kisérték a nem látó társaikat, így
közben baráti beszélgetésre is sor került. 

Ezután Szakály Melinda elnökasszony
ismertette a rehabilitációs központ mun-
káját.

A vakok és gyengénlátók elemi rehabi-
litációs moduláris képzésben kapnak se-
gítséget a következõ témákban:

- A tájékozódás- és közlekedés tanítá-
sa.

- Az életvitelt segítõ eszközök használa-
tának tanítása.

- A mindennapos tevékenységek újra-
tanítása.

- A Braillem írás és olvasás tanítása.
- A kommunikációs és számítástechni-

kai eszközök használatának tanítása.
- A látássérültek számára rendelkezés-

re álló integrált és speciális mûvelõdési-
sport-és szabadidõs lehetõségek ismerte-
tése, bemutatása.

- Kiegészítõ szolgáltatás pl. a segédesz-
közök kölcsönzése, utógondozás.

Ezt követte az istállókban a lovak simo-
gatása, ami látható örömet, és mosolyt fa-
kasztott az arcokra. Majd még izgalma-
sabb feladatra vállalkoztak a fiatalok, mert
mindenki felülhetett akár többször is a lo-
vakra, és megtapasztalhatták a lovaglás
örömét.

Röviden  a  lovasterápiáról
A tudatos lovasterápia 30-40 évvel ez-

elõtt jelent meg elõször Németországban
és Nagy-Britanniában. Magyarországon
még gyermekcipõben jár ez a terület, de
az utóbbi idõben hazánkban is egyre elter-
jedtebbé válik. Korábban inkább csak a
hippoterápiát alkalmazták a mozgáskorlá-
tozottak, látás- és hallássérültek, illetve az
értelmileg akadályozottak esetében moz-
gásrendszerük és érzékszerveik fejleszté-
sére. A legújabb tapasztalatok szerint
azonban a lovasterápia számos más prob-
léma esetén is óriási segítséget jelenthet –
gyerekeknek, fiataloknak felnõtteknek
egyaránt. A Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálat által 1997-ben alapított Magyar
Lovasterápia Szövetség fõ célja a
lovasterápiával mint komplex egészség-
ügyi és pedagógiai célú prevencióval,
habilitációval és rehabilitációval foglalko-
zó intézmények és személyek képzése és
továbbképzése. 

A  rehabilitáció  a  megmaradt  képes-
ségek  fejlesztésén  alapul,  a  habilitáció
más  eszközökkel  az  eredeti  funkció  pót-
lását  jelenti.  

A  lovasterápia  hatásai:
Forrás: „Bozori Gabriella: Lovas-te-

rápia – Gondolatok és vázlatok a gyógy-
pedagógiai lovaglás és lovastorna téma-
körébõl.”

Mozgásterápiás szempontból:
- a kóros izomtónus szabályozása
- a mozgás érzékelés javulása
- a testséma fejlõdése
- az egyensúly, koordináció javulása
- fejkontroll, törzskontroll javulása
Pedagógiai-gyógypedagógiai-pszicholó-

giai szempontból:
- figyelem, gondolkodás fejlõdése
- élmény és tapasztalati kör bõvülése
- önbizalom, függetlenség, önkifejezés,

életöröm megjelenése
- motiváció fejlõdése
- emocionális fejlõdés
Szociális szempontból:
- kapcsolatfelvétel és fenntartás képes-

ségének fejlõdése
- kapcsolat lóval
- kapcsolat a lovaglást vezetõ szakem-

berrel
- kapcsolat a társakkal
- érzelmi, akarati funkciók fejlõdése
- kommunikációs és interaktív képes-

ségek javulása
- szabadidõ, sport
Az izgalmas programot mûsor, ajándé-

kozás és vendéglátás követte.
Elsõként a vakok részérõl a TV adásá-

ból is közismert Szabó András kápráztatta
el egyéni szóló éneklésével a megjelente-
ket. A tõle megszokott gyönyörû Máté Pé-
ter dallal fakasztott könnyeket a hallgató-
ság szemébe. Ezt követte a Lovas szakkör-
re járó gimnazista diákok  közös éneklése,
akik lelkesen készültek az elsõ fellépésük-
re.

A fiatalok nagy örömmel adták át a ne-
mezeléssel készített gyapjúlabdákat. Az
egyesülettõl a vakok által készített szövött
szõnyeget, pólókat, tollat, kulcstartót, bög-
rét kaptak a szervezõk, illetve a vendéglá-
tók.

A vendéglátás közben volt idõ megbe-
szélni a közös élményeket, és tervezgetni a
jövõt.

A „Kisbábolna Lovas Klub” minden
dolgozóját csak dicséret illeti, hogy ezt a
különleges és élménydús programot meg-
valósították, és ha rövid idõre is de elfeled-
tették a testi és érzékszervi hibákat a ven-
dégekkel. Mi élesen látó emberek szembe-
sülhettünk igazán azzal, hogy milyen fon-
tos a segítés, az összefogás, a kezdemé-
nyezés, amit a „Jakus -Udvardy család”
felvállalt. Örültem, hogy ennek az élmény-
nek részese lehettem.

Bierbauer  Imréné
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NB I-es tekéseink újoncként
vágtak bele a magasabb osztály
küzdelemibe. Nem voltak köny-
nyû helyzetben, hiszen sorsolá-
suk mindjárt a legjobbakkal
hozta össze õket. 

Idegenben, Ajkán kezdtek,
ahol kitûnõen játszottak. Az if-
júsági csapat nyerni tudott Kör-
mendi Imrével és Dobos
Filiberttel – aki új igazolás,
Gyõrszentivánról érkezett. A
felnõttek is remekeltek, hiszen
kitûnõ dobásokkal túlszárnyal-
ták az ajkai pályacsúcsot. Ven-
déglátóik azonban még ennél is
jobb napot fogtak ki, és ez alka-
lommal õk is felállították új pá-
lyacsúcsukat, és nyerni tudtak.

Hazai mérkõzés következett,
Pápáról érkeztek az ellenfelek.
Õk is az NB I élmezõnyéhez
tartoznak, stabil elsõ osztályú
gárda, akik már-már a szuperli-
gába kacsintgatnak. Ennek elle-
nére Skuba István szakosztály-
vezetõ hazai gyõzelmet várt,
mert úgy gondolja, itthon, az el-
lenfelek számára ismeretlen pá-

lyán bárkit meg lehet fogni. De
a várakozásoktól eltérõen ala-
kult a meccs. Mélyen a megszo-
kott teljesítményük alatt dobtak
játékosaink, talán nem tudtak
hinni a gyõzelemben. A Pápa
megközelítõen a hazai pálya-
csúcsot dobta, viszont ifjúsági
játékosainknak sikerült gyõzel-
met aratni.

Ezt követõ hétvégén ismét
itthon játszhattak tekéseink, a

Répcelak együttesét fogadták.
Ez az ellenfél is már a szuperli-
gára készül, tavaly a bajnokság
második helyén végeztek, és er-
re a szezonra is sikerült új játé-
kosokkal erõsíteniük. Csapat és
egyéni pályacsúccsal bizonyítot-
ták erejüket Bábolnán, a mieink
sajnos most is tudásuk alatt tel-
jesítettek. Ezúttal az ifisták sem
nyertek, így már három veresé-
ge volt csapatunknak az NB I-
ben.

Skuba István szakosztályve-
zetõ az eredménytelenséget lát-
va szigorúan „összekapta”
együttesét, és így várták Bábol-
nára a szombathelyi „Horváth
TK SE” csapatát. Nekik sem si-
került eddig pontot szerezni, így
komoly küzdelmet vártak a ta-
lálkozótól. Az ifjúsági csapat-
ban elõször mutatkozott be
Burián Dávid, aki annak ellené-
re, hogy nem nyertek, nem oko-
zott csalódást sporttársainak.
Skuba István szerint tehetséges
játékosról van szó, akinek ta-
pasztalatra, önbizalomra van

szüksége ahhoz, hogy még jobb
eredményeket érjen el. A fel-
nõtt csapat mérkõzését amo-
lyan kötelezõ gyõzelemnek tar-
tották, de most sem volt egysze-
rû nyerni. Mivel azonban a játé-
kosok szigorúan betartották a
taktikai és egyéb szakmai utasí-
tásokat, megszerezhették elsõ
gyõzelmüket a bajnokságban. 

Eredmények (felnõtt csapat)
Ajka Kristály SE – Bábolna SE
6 : 2 (3301 : 3223)
A Bábolna SE játékosai:
Barányi Ferenc (521 fa), Morvai
Gábor (523 fa, pf.), Balogh Ist-
ván (543 fa), Torma József (539
fa), Végh Jácint (564 fa, pf.),
Balom Sándor (533 fa).
Bábolna SE - Elekthermax Va-
sas SE Pápa 2 : 6 (3062 : 3124)
A Bábolna SE játékosai:
Barányi Ferenc (479 fa), Balogh
István (500 fa), Torma József -
Körmendi Zoltán – (477 fa),
Morvai Gábor (519 fa), Végh
Jácint (516 fa, pf.), Balom Sán-
dor (571 fa, pf.).
Bábolna SE - Répcelaki SE 1 : 7
(3003 : 3202)
A Bábolna SE játékosai: Skuba
Zoltán (520 fa), Körmendi Imre
- Torma József (477 fa), Balogh
István (488 fa), Morvai Gábor
(509 fa, pf.), Végh Jácint (506
fa), Balom Sándor (503 fa).
Bábolna SE - Horváth TKSE
Szombathely 6 : 2 (3103 : 3060)
A Bábolna SE játékosai:
Morvai Gábor (525 fa, pf.), Ba-
lom Sándor (557 fa, pf.), Balogh
István (492 fa), Körmendi Imre
(495 fa), Barányi Ferenc 514
(fa, pf.), Szilágyi András (520
fa, pf.).

Eredmények (ifjúsági csapat))
Ajka Kristály SE - Bábolna SE
0 : 4 (992 : 1054)
A Bábolna SE játékosai: Kör-
mendi Imre (521 fa, pf.), Dobos
Filibert (533 fa, pf.).

Bábolna SE - Elekthermax Va-
sas SE Pápa 3 : 1 (1041 : 1038)
A Bábolna SE játékosai: Dobos
Filibert (528 fa, pf.), Körmendi
Imre (513 fa).
Bábolna SE - Répcelaki SE 0 : 4
(977 : 1019)
A Bábolna SE játékosai: Dobos
Filibert (481 fa), Körmendi Im-
re (496 fa).
Bábolna SE - Horváth TKSE
Szombathely 0 : 4 (877 : 917)
A Bábolna SE játékosai: Burián
Dávid (439 fa), Dobos Filibert
(438 fa).
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