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Szeptember 6-án kezdõdött a helyi
sajátosságokra épülõ kukoricás ün-
nep. A két napos, immár 15. Bábolnai
Kukoricafesztivál felhõtlen szórako-
zással kecsegtetett, a bõséges prog-
ramkínálat Bábolna sokszínûségét is
megmutatta. A település legnagyobb
ünnepét ugyanis évrõl évre úgy szer-
vezik, hogy a város valamennyi alko-
tócsoportja bemutatkozhasson, tud-
tuk meg Török Sándor fõszervezõtõl. 

– A Kukoricafesztivál egy olyan ki-
emelt települési ünnep városunkban,
mely igyekszik minden korosztályt
megszólítani, és lehetõség szerint be-
mutatkozási lehetõséget is kínál a he-
lyi elõadók számára, hogy színpadra
léphessenek az ismert elõadók közt.
Bár nehéz mindenki kedvére tenni, de
jellemzõen mégis a mûfaji sokszínû-
ségre törekedtünk a szervezés során
– magyarázta. 

A péntek délutáni nyitánykor dr.
Horváth Klára polgármester köszön-
tötte a sátor alá gyûlt nézõsereget,

Magyar virtus a Cseperedõkkel

Sztárfellépõk is szórakoztattak a Kukorica Fesztivál színpadán

A Vadvirág együttes frissen ropta a táncot

Ritmusban a Tiamo Modern Tánccsoport

Oláh Gergõ

Csocsesz

Kiki 

A Hidaskürti Nõi Éneklõcsoport is fellépett



testvértelepülésük küldötteit, valamint
a környékbeli települések vezetõit,
majd szórakozásra ösztönzõ szavaival
nyitotta meg a XV. Bábolnai Kukorica-
fesztivált. 

A városvezetõ szavait követõen a
helyiek vették birtokba a színpadot. El-
sõként az immár nagykorúságába lé-
pett Tiamo Modern Tánccsoport pro-
dukcióját láthatta a közönség. Õk ha-
gyományosan már tizenötször mûso-
roztak. Mint megtudtuk, a nyár során
pihenõ volt a Tiamo háza táján, így a
fesztivált megelõzõen csak két villám-
próbát tartottak. 

A Tiamos táncosokat követõen az
Idõsek Klubjának Vadvirág együttese
korukat meghazudtolva igen pattogó-
san vette birtokba a színpadot. Vezetõ-
jük, Koncz Józsefné elmondása sze-
rint, ugyan a produkción reményeik
szerint nem látszott, de mindig izga-
lommal lépnek a deszkákra. 

A Vadvirág együttes már több kör-
nyékbeli szereplést is nyert a bábolnai
kukoricafesztiválos bemutatkozásból.
Szívesen állnak színpadra bármikor,
amikor hívják õket. Legnagyobb örö-
mük, hogy a család és az unokáik kö-
rében tudják megmutatni vidámság-
ban született produkciójukat.

Fergeteges hangulatot teremtett a
sátorban az egyébként gyõri, de banai
és bábolnai gyerekeket, fiatalokat is
foglalkoztató Winners Elements Hip
Hop Tánciskola. Lakatos Szabolcs, a
tánccsoport vezetõje büszkén mutatta
be a bábolnai közönségnek az egyik
televíziós tehetségkutató mûsorban is
feltûnt, alig kilenc esztendõs Radics
Bélát, aki a bábolnai színpadon is ma-
gabiztosan szórakoztatott. Csakúgy,
mint a többi tanítvány, akik fergeteges
hangulatot teremtettek az akkorra már
zsúfolásig megtelt rendezvénysátor-
ban.

A folytatásban a népi kultúráé volt a
fõszerep: a Cseperedõk Néptánccso-
port ropta a táncot a színpadon a Roj-
tos Együttes kíséretével. Õk is a tõlük
jól megszokott színvonalat hozták, le-
porolt koreográfiákkal, vidám hangu-
lattal és táncszínházi produkcióval fû-
szerezve az autentikus magyar népi já-
tékokat és táncokat. 

A kora esti órákban aztán a mulatta-
tás nagy mesterét: Csocseszt várták a
színpadra, aki nagy lelkesen érkezett
Bábolnára, hiszen már nem elõször
járt itt. A rendezvénysátor melletti terü-
leten tûzijáték koronázta meg az estét.
Ezt követõen a komáromi Elektron
Band muzsikált a bábolnaiak kedvére. 

Szombaton hasonlóan pörgõsen
folytatódott a kavalkád különbözõ be-
mutatókkal, vásári forgataggal, kukori-

cás életkóstolóval, borsátorral, muzsi-
kával, a szekszárdi Toma és csapatá-
nak köszönhetõen a gyerkõcöknek
sok-sok játékkal.

A kézzel készült játékok közt saját ki-
talációk is akadtak. A játékos csapat a
kukoricáról sem feledkezett meg, így
számos tengeris játékot is felvonultat-
tak. Így választottak például a székfog-
lalóra hajazó közösségi játékkal kuko-
ricakirályt, vagy próbáltak kihalászni a
fûbõl kukoricacsövet az óriás Pinokkió
hatalmas tenyerével.

A látogatókat vásári forgatag is vár-
ta, finom csemegékbõl és portékákból
lehetett vásárolni mindkét napon. A ku-
koricás gasztronómia is teret kapott a
fesztiválon, a Gustaiolo étteremben
kukoricás falatokat kóstolhattak és ku-
koricás ételeket is rendelhettek a láto-
gatók. 

Az iskola udvarán a bábolnai íjászok
és az autómodellezõk kaptak helyet. A
fesztiválplaccon külön borsátor is nyílt
a Bábolnai Borbarátok Egyesülete
szervezésében, õk finom nedûkkel kí-
nálták a hozzájuk betérõ vendégeket.
Az idei évi termés a gazdák és Cseh
László szerint sem tûnik túl ígéretes-
nek, a tavalyi – a kukorica mellé jól il-
leszkedõ nedû – azonban még szépen
csordult a poharakba. A Borvirág ze-
nekar boros nótái pedig csak tovább
fokozták a borozókedvet. A borbarátok
sátrában Varga István hidaskürti,
aranykoszorús nótaénekes szórakoz-
tatott.

A rendezvénysátor mellett szoká-
sukhoz híven idén is látványban gaz-
dag bemutatóval érkeztek a karatékák. 

Az egész napos kóstoló, vásár és
játszótér mellett szombaton is számos
színpadi produkciót vonultattak fel a
szervezõk a látogatók örömére. A dél-
utáni forgatag elsõ fellépõje a
Hidaskürti Nõi Éneklõcsoport volt, akik
nagy lelkesen érkeztek bábolnai bará-
taikhoz.

A népdalcsokrok után a tradicionális
fúvós fesztiválzenéé volt a fõszerep az
ácsi és bábolnai zenészekbõl álló Rit-
mus Koncert Fúvószenekar jóvoltából.

A délután sztárja az egyik televíziós
tehetségkutatóból ismertté vált elõadó
volt Oláh Gergõ személyében, aki rá-
adásul a színpad mögött még egy bá-
bolnai lánybúcsú történéseibe is bele-
keveredett. Gergõ készségesen állt a
fényképezõgépek elé a lánykoszorú-
ban, többeket aláírásával is meglepett.

A továbbiakban a szerencsében bí-
zó tombolázók gyûltek a színpad köré,
a tombolahúzás eredményhirdetésére.
A díjakat a helyi cégek, vállalkozók fel-
ajánlásaiból gyûjtötték és sorsolták a
szervezõk. A fõdíj egy televízió volt. A

folytatásban DJ Dominique fergeteg
partija következett. Itt volt Kiki is, akit
még az Elsõ Emeletbõl ismerhetett a
bábolnai közönség. Kiki koncertje után
néhány popsláger erejéig Józsa Janka
énekelt, majd a fesztivál záróakkordja-
ként a Synkron Együttes húzta a talp-
alávalót.

A kétnapos fesztivál sok programot
tartogatott, nappal és az estében egy-
aránt. A város polgármestere dr. Hor-
váth Klára elmondta, jövõre kicsit meg-
újultabb formában kukoricázhatnak a
bábolnaiak, mert a fesztivál megtartja
bevált programelemeit, de tizenöt év
után ráfér a frissesség. Az újító ötlete-
ket bárkitõl elfogadják a szervezõk,
akik remélik, idén mindenki megtalálta
a neki való látnivalót és kikapcsoló el-
foglaltságot.
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Fesztivál támogatói
Aliter-P Kft.; Améta Kft.; Bábolna
Agrária Kft.; Bábolna Sped Kft.; Bá-
bolna Viziszárnyas Kft.; Bábolnai
Polgárõr Egyesület; Bábolnáért
Közhasznú Közalapítvány; Bábolnai
Televízió Nonprofit Kft.; Barama Kft.;
Boretta Bt.; Communál Contakt Kft.;
DBF 2009 Kft.; Dezsényi Gábor;
Dezsényi László; Dr. Almádi Ügyvé-
di Iroda; Farkas Imréné; Foxbit Kft.;
Fõnix Virág-Ajándék - Csicsatka Ju-
dit; Gelda Kft.; Gyõr-Szol Zrt.; Hat-
Sped Kft.; Hegyhát Br Kft.; Helydent
Kft.; IKR Agrár Kft.; IKR Zrt.; Kis-Bá-
bolna Kft.; Kozicz Balázs; Lányi Zol-
tán; Misztótfalusi Kft.; Mogyorósi
Józsefné; Pál és Horváth Bt.;
Poprády Ildikó; Rábakész Kft.;
Som-Tan Kft.; T-Kopiker Kft.

Tombola tárgyat 
felajánlók:

139-es COOP ABC; Anna Wellness
Flabelos Stúdió; Bábolnai Szolgál-
tató Kft.; Capsula Bt. Gyógyszertár;
Czanek János, Takarmánybolt; Fõ-
nix Virág-Ajándék - Csicsatka Judit;
Dervalics Attiláné Ildikó; Dr. Horváth
Klára; Flóragró Bt., Gazdabolt;
Foxbit Kft. - Suhajda András; Leho
Chef Kft., Gustaiolo Étterem;
Hermanné Sulyok Edina; Horgász-
cikk és Kisállateledel Bolt – Prekler
László; Horze Lovasbolt; Jin Qiu Kft
Régi Ruhásbolt; Mátray Ház Kft.,
Mátray Árpád; Pál és Horváth Bt.;
Reál Manna Élelmiszer; Szabó
Lászlóné Marika; Tornyosné Vas
Mónika; Zsamil Kft.
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Rendkívüli testületi ülés 
- szeptember 12.
A Komárom-Bábolna Többcélú Kis-

térségi Társulást felváltó, az elnevezé-
sében is megújított Komárom és Kör-
nyéke Önkormányzati Társulás vette át
a kistérségi feladatokat. A bábolnai
képviselõ-testület még májusban fo-
gadta el a társulás megújításáról kötött
megállapodást, melyet a komáromi
munkaszervezet továbbított a Magyar
Államkincstárnak jóváhagyásra. A
megállapodás módosításokat kívánt,
amit a szeptember 12-ei rendkívüli tes-
tületi ülés alkalmával szavaztak meg a
döntéshozók a napirendi pontok sorá-
ban. 

A rendkívüli ülésen a diákszállítással
kapcsolatos napirendi pont megtár-
gyalását a munkaterv szerinti rendes
ülés idejére halasztották a képviselõk,
majd a folytatásban egy Deák Ferenc
utcai ingatlanon lévõ, statikailag élet-
veszélyesnek nyilvánított épület elbon-
tásáról döntöttek. A kiköltözõ bérlõk
lakhatásáról szeptember 26-án sza-

vaztak. Az ülés menetében egy Arany
János utcai ingatlan kéményproblé-
máiról is tárgyaltak, a probléma meg-
oldását szerelt külsõ kémények beépí-
tésében látta a testület, így errõl szava-
zott. Ehhez árajánlatok beszerzését is
kezdeményezte a Közös Önkormány-
zati Hivatal.

A képviselõk is egyetértettek az En-
gesztelõ Zarándokút céljaival, szelle-
miségével, értékrendjével, ezért támo-
gató nyilatkozatukkal álltak az ügy
mellé a harmadik napirendi pontban.

Bábolna is csatlakozott az „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek” prog-
ramsorozathoz, errõl is szavaztak. Az
azóta már sikerrel megtartott szeptem-
ber 28-ai és 29-ei eseményt minden
hazai város megszervezhette a bel-
ügyminisztérium által nyújtott vissza
nem térítendõ forrással, hogy a hétvé-
gi napokra idegenforgalmi jelentõségû
programokkal figyelmeztessen a haza-
találó magyarság és az összetartozás
szimbólumára. Szombaton zenés
programként Korpás Éva és zenekara

muzsikálhatott, másnap Szent Mihály
napi õrtûz gyúlt városunkban is, ahogy
az ország mintegy 1300 településén az
ekkor született testületi döntés jóvoltá-
ból. (Bõvebben errõl a 13. oldalon.)

A következõkben a testület a Bábol-
na Farming Kft. névhasználati kérelmé-
hez járult hozzá.

A folytatásban a rendezési terv kap-
csán módosításokról szavaztak, majd
az 500 adagos fõzõkonyha és önki-
szolgáló diákétterem építésére szóló
közbeszerzési pályázati kiírás módosí-
tását tárgyalták. Ennek oka, hogy az
eredeti elképzelésekkel ellentétben,
konyhaépítést szakaszosan, 2015.
nyarára, a város gazdasági lehetõsé-
geihez mérten kívánja megvalósítani a
testület, ezért a meghívásos pályázat-
ban szereplõ cégek ajánlattételi határ-
ideje is kitolódott.

A képviselõk szeptember 12-ei rend-
kívüli testületi ülése zárt ajtók mögött
folytatódott, ahol kitüntetõ címek ado-
mányozásáról döntöttek.

ÖÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

Testületi ülés - szeptember 26.
A legfontosabb nyári események és

rendezvények áttekintését követõen
vette kezdetét a szeptember 26-ai
munkaterv szerinti rendes ülés napi-
rendi pontjainak tárgyalása. A beszá-
moló a két ülés között történt esemé-
nyekrõl, a lejárt határidejû határozatok-
ról és a bizottságok által hozott dönté-
sekrõl napirend kapcsán dr. Horváth
Klára polgármester a pusztákon tett lá-
togatásairól is tájékoztatta képviselõ
társait, miután Nagy Károly település-
gazdával közösen a város közigazga-
tási területéhez tartozó külsõ telepü-
lésrészekre: Mihályházra, Kisbábolná-
ra, Darányi-pusztára, Kajándra, Cse-
merházára és Farkaskútra is ellátogat-
tak, ahol a pusztagondokról és azok
megoldásairól beszélgettek az itt élõk-
kel.

Szó esett a Bábolna Rózsaerdei úti
játszótér felújítását célzó pályázatról,
mely közel ötmillió forintos korszerûsí-
téshez 3 millió 900 ezer forintot igé-
nyeltek, a pályamunka elbírása folya-
matban van. 

A polgármester taglalta a folyamat-
ban lévõ energiaracionalizálást ered-
ményezõ városi beruházást, valamint a
Sport utca közvilágításának kiépítésé-

vel kapcsolatos helyreállítási munká-
kat is megemlítette. 

A bizottságokat érintõ döntések kö-
zül Farkaskút vízellátása is szóba ke-
rült, döntésük alapján a kajándi kútról
látják el vízzel a farkaskúti lakóikat. A
szeptemberre jogerõssé vált engedé-
lyek birtokában mintegy kilencmillió
forint+ ÁFA összegben indulhatott
meg a kivitelezés, a legolcsóbb áraján-
lat alapján. A munkálatok itt október
végéig tarthatnak. 

A második és harmadik napirendi
pontokban technikai jellegû átvezeté-
sekre került sor a 2013. évi költségve-
tési rendelet módosítása, valamint az I.
félévi gazdálkodás tapasztalatairól
szóló beszámoló kapcsán. Így 839 mil-
lió 741 ezer forintra változott a költség-
vetés fõösszege. A bevételek és kiadá-
sok az elõirányzatok szerint alakultak. 

A testület egyhangú szavazással
módosította a vagyonrendeletet, majd
az ötödik napirendi pontban a civil
szervezetek támogatási rendjérõl szó-
ló rendeletet  fogadták el egyöntetû
szavazataikkal. 

Ezt követõen a helyi civil szerveze-
tek és a tûzoltói, katasztrófavédelmi te-
endõket ellátó szervek írásos beszá-
molóiról tárgyaltak, Török Sándor

(Cseperedõk Néptánc Egyesület elnö-
ke), Berkes István (Ölbõ-tavi Aranyhal
Horgász Egyesület elnöke), Cseh
László (Bábolnai Borbarátok Egyesü-
let elnöke), Bierbauer Imréné (Bábol-
nai „Mérföldkõ” Turisztikai Csoport ve-
zetõje), Vass Ádám (Bábolnai Helytör-
téneti Baráti Kör vezetõje), Mózer
György (Bábolnai Íjászok Baráti Egyle-
te vezetõje), Kosztolányi István tûzoltó-
parancsnok (Ács Önkormányzati
Tûzoltóparancsnokság), Szakál Fe-
renc BÖTE elnök (Bábolnai Önkéntes
Tûzoltó Egyesület), Kelkó Balázs (Ko-
máromi Hivatásos Tûzoltóparancs-
nokság) jelenlétében.

Az ülés további menetében Alapító
Okiratok módosítására került sor, vala-
mint a Százszorszép Óvoda és Bölcsõ-
de csoportlétszám túllépésének fenn-
tartói engedélyezése kapcsán is tár-
gyalt a grémium. A maximális gyer-
meklétszámot: az óvoda esetében 150
fõ, a bölcsõde tekintetében 12 fõben
határozták meg.

A képviselõk módosították a Gyõr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Alapító Okira-
tát is, de nem tartották fontosnak a Te-
lepülési Értéktár létrehozását és nem
állítanak fel Települési Értéktár Bizott-



ságot helyi viszonylatban a tizenhar-
madik napirendben hozott döntés
alapján. 

A szeptember 30-val megszûnõ Bá-
bolna Gyógyfürdõ és Ingatlanfejlesztõ,
Beruházó Kft. egyszerûsített éves be-
számolójáról is tárgyaltak,  a megszû-
nõ kft. vagyona beolvad az önkor-
mányzat vagyonába.

Sokakat érintõ napirendi pont volt a
diákszállítással kapcsolatos kérdéskör,
melyben a tankerület állásfoglalása
alapján hozott döntést a bábolnai tes-
tület. Miután a diákszállítás állami fel-
adat, és az önkormányzat nem tudta
vállalni a költségeket, ezért megszün-
tette a korábban is önként vállalt fel-
adat finanszírozását. Május óta folynak
a tárgyalások a felelõs tankerülettel,
amely a korábbi fuvarozó céggel kötött
szerzõdést a bábolnai közigazgatási
területen élõ gyerekekre vonatkozóan,
így a csemerházi, darányi és farkaskúti
gyerekeket utaztatja az iskoláig és ha-
za. A banai gyerekek szállítását nem
vállalta a tankerület, miután Banán is
van általános iskola. Október elsejétõl
õk a Kisalföld Volán járataival tudnak
iskolába járni. Az Alsó-vasdinnyérõl
történõ diákszállítás költségeit sem
tudja vállalni az önkormányzat, mert õk
a köznevelési törvény szerint
Tárkányhoz tartoznak. A testület dön-
tése szerint a polgármester levélben
keresi meg a Vértes Volán Zrt. vezetõ-

jét annak érdekében, hogy a reggel 7
órakor Tárkányról Nagyigmándra köz-
lekedõ 2 buszjárat egyike érintse Bá-
bolna városát is.

Az általános tartalék keret terhére
Farkaskúton vásárol lakást, illetve visz-
sza nem térítendõ lakhatási támoga-
tást biztosít az önkormányzat az élet-
veszélyesnek nyilvánított Deák Ferenc
utcai ingatlan bérlõinek. Az Arany Já-
nos u. 6. szám alatti lakás kémény-
problémáinak megoldására 1 millió

355 ezer forint + ÁFA összeget biztosí-
tott a grémium, ugyancsak az általá-
nos tartalék keret terhére.

Az ülés zárásában a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati ösztöndíjpályázathoz való csatla-
kozási szándékát erõsítette meg sza-
vazással a testület.

Legközelebb október 31-én ül tár-
gyalóasztalhoz a bábolnai képvise-
lõ-testület.
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BURSA HUNGARICA
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Bábolna Város Önkormányzata a szeptemberi ülésén újra csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati pályázati rendszerhez.

A városi honlap ,,Önkormányzat/Dokumentumtár/Egyéb Letölthetõ do-
kumentumok’’ menüjébe feltöltésre kerülnek 2013. október 14. napját köve-
tõen a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz az ,,A’’ és ,,B’’ jelû pályázati
tájékoztatók. 

A pályázatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ tájékoztatása szerint
az Eper-Bursa rendszerben kell rögzíteni,csak elektronikus pályázatrögzítés
lehetséges! A pályázati ûrlapokat kizárólag az EPER-Bursa rendszer felületén
tölthetik ki a pályázók, semmilyen más pályázati ûrlapot nem adhatnak be az
önkormányzathoz. 

A pályázat rögzítésének linkje: 
https://www.eper.hu/eperbursa/PALY/PalyBelep.aspx

A pályázat rögzítésének és egyben beadásának határideje 2013. novem-
ber 15. napja.

Az önkormányzat valamennyi intézményére szóló ener-
giaracionalizáló fejlesztési program immár utolsó ütemé-
hez érkezett. A jelentõs megtakarítást ígérõ, nyáron meg-
kezdõdött beruházásban megújításra kerültek az épületek
fûtésrendszerei, míg a szabadidõközpontban teljes körû
belsõ felújítás kezdõdött.

Az 1986-ban épült, az önkormányzatnak a Bábolna Rt-
tõl 2006-ban átadott szabadidõközpont felújítási költsége
közel nettó 86 millió forintot tesz ki. Megépülése óta válto-
zatlan beltere komplex gondozást igényel, a világításrend-
szer, a színházterem valamint a vizesblokkok felújítása is
megtörténik. Ezen túlmenõen a födém szigetelése is
megvalósul, valamit megújul az intézmény légtechnikai
berendezése is. A képviselõ-testület legutóbbi ülésén elvi
állásfoglalást tett arra vonatkozóan, hogy a megszüntetett
diákszállításon megmaradó összeg átcsoportosításával
megtörténhet a színházterem padlózatának, székeinek és
magának a színpadnak a felújítása is, ezzel valóban teljes-
sé téve a megújulást.

A munkálatok zökkenõmentesen zajlanak. A közönség
mellett a tekések is nélkülözik most a házat, bár folyik a
bajnoki szezon, edzéseiket nem tudják itt tartani.

Az építõk azon igyekeznek, hogy minél hamarabb átad-
hassák a szabadidõközpont termeit, az elõzetes várako-
zások szerint a novemberben esedékes közmeghallgatás-
sal egybekötött városgyûlésnek már az épület színházter-
me adhat otthont.

VÉGÉHEZ KÖZELEDIK
A SZABADIDÕKÖZPONT FELÚJÍTÁSA
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Új pedagógusokkal indult a tanév a helyi Bábolnai Ál-
talános Iskolában. Csongrádi Péter a testnevelés órák
nagy részét, Görözdiné Major Gyöngyi az iskolaottho-
nos, Molnárné Mészáros Judit pedig elsõsorban a nap-
közis foglalkozásokat tartja. 

GÖRÖZDINÉ MAJOR GYÖNGYIT, az iskolaotthonos
osztály osztálytanítóját a folyosón értük el. Az elsõsökrõl
faggattuk, akikkel már az iskolakezdés után három héttel si-
került kellõen összeismerkedni. Az idegen környezettel és
az új társakkal való ismerkedést játékokkal igyekeztek segí-
teni itt az iskolában. 

A tanító a gallérjára került festékpaca miatt aggódva, de
nagy lelkesen fogott az izgalmas napokról szóló mesélés-
be. Mint mondta, már mindenki megtanulta az osztálynév-
sort, kívülrõl fújják egymás nevét a csöppségek. Majd, mi-
kor arról mesél, hogy az egész napos iskolában hogyan ta-
nulnak a nebulók, kicsit félve gondolok rájuk: a tanító már-
is megnyugtat: nem kell egész nap tanulni....

A fiatal, a tanításról lelkesen és elhivatottan beszélõ peda-
gógus már korábban is tanított itt óraadóként. 2008-ban
végzett a fõiskolán, aztán Ácson dolgozott, majd a Bábolnai
Általános Iskola negyedik bé osztályához járt óraadóként,
akiknek a matematikai ismereteit gyarapította. Az idei tanév-
ben az elsõ béseknél magyar nyelv és irodalmat, technika
és életvitelt, éneket és rajzot tanít. Innen a festékpaca a gal-
léron.... Tanító szemléletében az empátia és a türelem do-
minál. Célja, hogy a gyerkõcöket a tanulásra motiválja, mert
mint mondta: a tudás hatalom. A pedagógus elmondása
szerint a szülõkkel is sikerült összeismerkedni, érzése sze-
rint együttmûködõ felekre talált bennük.

A készségtárgyak oktatását igyekszik élményekre ala-
pozni, ezért az énekórákon furulyázik és fuvolázik is a gye-
rekek örömére, mert véleménye szerint erre nyitottak. Az
ötödikeseknél is beveti hangszeres tudását. A tanító a drá-
mapedagógia és a logopédiai terület iránt is érdeklõdik. Kü-
lön kiemelte, hogy a tantestületben is elhivatott pedagógus-
társakra lelt. 

MOLNÁRNÉ MÉSZÁROS JUDIT feladata sem könnyû,
hiszen a délutáni tevékenységeket igyekszik hasznossá
tenni a napköziben. Az õ igazi feladata, hogy a 28 napközis
gyermek mind hibátlan házi feladattal térhessen haza. A
napközis tanító szeret játszani a gyerkõcökkel, így a dél-
utánból a játékot sem hanyagolja. A pedagógus elsõ osz-
tályban tanít még matematikát és környezetismeretet, a má-

sodikosoknak ugyancsak környezetet és van egy énekórá-
ja is. Korábban a komáromi Móra Ferenc Speciális Szakis-
kolában szerzett másfél éves gyakorlatot, szakiskolás gye-
rekekkel foglalkozott, így számára új élmény a picik tanítá-
sa.

Pedagógiai szemlélete szerint minden gyermek más,
minden nebulóhoz más út vezet. Vallja, hogy csak türelem-
mel, szeretettel és odafigyeléssel lehet kihozni a legjobbat
a gyerekekbõl, így erre törekszik. A tanítói pálya kezdetén
tarsolyában vannak még megfogalmazott célok: a német
nyelv tanítását vette fejébe, így továbbképzését ebben az
irányban képzelte el. 

CSONGRÁDI PÉTER nem új arc az iskolában. Nyolcadik
éve dolgozik pedagógusként Bábolnán. Tanított már itt,
majd a lovasiskolában is volt kollégiumvezetõ.

Az új tanévben kezdõdött új fejezettõl sokat vár, sportos
szemléletét igyekszik a gyerekeknek átadni. Férfi pedagó-
gusként talán még a fegyelmezésben is a tantestület segít-
ségére lehet, egyrészt mert  a nagyobbakkal foglalkozik,
ahol erre szükség van, másrészt – mint mondta, – a sportot
csak fegyelmezettséggel lehet ûzni. Nagy elõnye, hogy sok
gyerkõcöt már a labdarúgópályáról ismer, így jól tudja, ki-
nek van kicsit több a lábában. Célja, hogy a gyerekek  tan-
óráján örömmel és aktívan vegyenek részt. A pedagógus
együtt él az órával, a mozgás iránt elkötelezett sportember
a gyakorlatokat is megmutatja, szerinte ez kötelezõ elem a
tanításban. Ebben pedig a tökéletességre törekszik, mert
jól tudja, a gyerek másol, utánoz. Csongrádi Péter vélemé-
nye szerint a tantestületben jó pedagógusi kollektívára ta-
lált. Nagy kiváltságnak értékelte a város intézményi hátterét
a sportlétesítmények területén.

TÜRELEMMEL, SZERETETTEL, ODAFIGYELÉSSEL
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TANÉVKEZDÉS
A MÛVÉSZETI
ISKOLÁBAN

Szeptember 5-én a mûvészeti isko-
lában is megszólalt jelképesen a tanév
kezdetét jelentõ csengõ. Bábolnán a
18. év kezdõdik el öt zenei tanszakkal
- ütõ, trombita, furulya, hegedû és
szintetizátor –, moderntánc és társas-
tánc tanszakkal és a dráma-színjátszás
tagozattal. Kb. 90 növendék kezdi meg
tanulmányait a különbözõ  mûvészeti
tanszakokon. Kétféle képzési forma
jellemzi ezt a tanévet is: az általános is-
kola alsó tagozatán tehetségkutató
képzés folyik zene, társastánc és drá-
ma tagozaton. Emellett mûködnek a
már hagyományosnak mondható sza-
kok. A Köznevelési törvény változásai
természetesen érintik a mûvészeti ok-
tatást is, de- ahogy Bánfi Csaba igaz-
gató úr mondta – , a kiválóra minõsített
intézmény a mûködését zökkenõmen-
tesen kezdhette meg. A financiális fel-
tételek még nincsenek állami szinten
kidolgozva, de remélik a fenntartók,
hogy hamarosan erre is sor kerül. Emil
Zola gondolatával fogjunk hozzá az új
tanévhez, hogy az év végére minden
növendék megmutathassa kitartó
munkájának eredményét. ,,A mûvész
semmit nem ér tehetség nélkül, de a te-
hetség semmit nem ér munka nélkül.’’

Veresné

ÕSZKÖSZÖNTÕ AZ ISKOLÁBAN

Elkezdõdött az iskola, beköszöntött az õsz. Az alsó tagozatos gyermekekkel,
az elmúlt évekhez hasonlóan, most is az arborétumban töltöttük az idõt szep-
tember 27-én.

Reggeli után kisétáltunk, majd csapatonként elindultak a gyerekek, hogy tel-
jesítsék a rájuk váró feladatokat az állomásokon.

Volt diószedés, találós kérdés, szókeresõ, sütõtök és csillagtök gurítás, kép-
kirakó és titkosírás, õszi termések és gyümölcsök kitapogatása bekötött szem-
mel, leveleket kereshettek szintén bekötött szemmel a társaik irányításával.

Megpróbáltuk a feladatokat változatossá és mindenki számára megoldhatóvá
tenni.

A program végén a gyerekek felszabadultan és jókedvûen osztották meg
egymással élményeiket, majd elfogyasztották a müzli szeleteket, amelyeket tá-
mogatásként a Bernáth család ajánlott fel. Köszönjük!

Köszönjük az alsós kollégáknak, és az arborétum vezetõinek  az Õszköszön-
tõ megvalósításához nyújtott segítséget!

Bors Erika, Slániczné S. Irén tanítók

OKTÓBER 23.
Bábolna Város Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

MEGEMLÉKEZÉSRE
Idõpont: 2013. október 23. – 15 óra

Helyszínek: 
– Régi temetõ (kopjafa) – 15 óra Ünnepi beszédet mond: dr. Horváth Klára polgármester

Koszorúzás
Közremûködik az Anonim Drámacsoport 

– ’56-os emlékpark (régi temetõ fõbejárata) – kb.15.30 óra
Koszorúzás
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ÉVKEZDÉS AZ ÓVODÁBAN,
BÖLCSÕDÉBEN

Már augusztus utolsó hetétõl folyamatosan érkeznek
óvodánkba a tavaszi idõszakban beiratkozott új kisgyerme-
kek. Ebben a nevelési évben a beiratkozási adatok alapján
a 30 fõ iskolát kezdõ nagycsoportos helyére 52 fõ kisgyer-
mek érkezik óvodánkba, ebbõl 30 fõ a kiscsoportba. Három
csoportunk maximális létszáma meghaladja a törvényben
meghatározott mértéket, ezért kértük a képviselõtestületet,
hogy engedélyezze a maximális létszám emelését, ezzel
együtt módosítani kellett az Alapító Okiratunkban is a férõ-
helyszámot. Örömmel nyugtázzuk, hogy emelkedõben van
városunkban a gyermekszületések száma. 

Bölcsõdei csoportunkba 19-en jelezték felvételi igényü-
ket a 12 férõhelyre. Jelenleg 8 kisgyermek beszoktatása
történt meg. A többiek folyamatosan érkeznek az év köz-
ben, ha a felvehetõ létszámot elérik a többi jelentkezõ váró-
listára kerül.

Igyekszünk nagy szeretettel, fokozatosan beszoktatni az
új kisgyermekeket, elfogadtatni velük az alapvetõ közössé-
gi szabályokat, szokásokat. Ennek érdekében több éves
hagyományként augusztus 26-án 10-16 óráig nyílt nap ke-
retében lehetõségük volt az újonnan érkezõ gyermekeknek
és szüleiknek, hogy ismerkedjenek a kiscsoportba kerülõ
társakkal, óvónõkkel, gondozónõvel, ezzel is megkönnyítve
a beszoktatásukat.

Csoportjaink életkori elosztása a következõ: egy kiscso-
port, egy középsõ csoport, kettõ részben osztott középsõ-
nagy csoport és egy vegyes csoport. A felvételre jelentkezõ
gyermekek többsége szeptember végéig megérkezett, elõ-
jegyzés szerint még öt gyermek érkezik csoportjainkba a
nevelési év folyamán.

Az Önkormányzat jóvoltából intézményükben a nyár fo-
lyamán nagyobb felújításokra is sor került. A fûtésrendsze-
rünk teljes korszerûsítése, egy csoportszobánk parketta
lakkozása történt meg. Ezen kívül felújítottuk az udvari kerí-
tésünk egy szakaszát és megújult az udvari ivókút is. Kony-
hai feladataink könnyebb ellátása érdekében mosogatógé-
pet kaptunk egy részmunkaidõs álláshellyel együtt. A böl-
csõdei gyermekek teljesen felújított mosdóhelyiséget ve-
hettek birtokba szeptemberben.

Somogyiné Sz. Marianna intézményvezetõ

LÓSZERSZÁMOK
AZ OVIS TÁRLATBAN

Nagyon szerencsések, hiszen minden napjukat beara-
nyozza a lovak látványa, vallják a Százszorszép Óvodában,
ahol szeptember 26-án megnyílt az új, immár õszi ovigalé-
ria lószerszámokból álló kiállítása. A tárlat témáját Bábolna
várossá válásának tíz éves jubileuma ihlette, tudtuk meg
Szijártóné B. Katalin óvodapedagógustól. Az óvodai folyo-
sógalérián megnyílt tárlat anyaga ismét felajánlásoknak kö-
szönheti létét, ezúttal Buza Patrik és Nagy Csaba (köl-
csön)adakozó kedvének. 

Ahogy a korábbi megnyitókon ezúttal is megjelent dr.
Horváth Klára polgármester és Kocsis Gábor jegyzõ is. 

A nyitány alkalmával a gyerekek bõ ismeretanyagot szív-
hattak magukba a lovak tartásával és a lószerszámok hasz-
nálatával kapcsolatban. Miközben végigpásztázták a pici
szemek a kiállított tárgyakat, az óvónõ kérdéseire is igye-
keztek válaszokat adni jutalomcsokoládéért cserébe. Nem
volt túlzottan nehéz dolguk a kicsinyeknek, hiszen a díjug-
rató pálya szomszédságában nap mint nap találkoznak ez-
zel a csodaszép patás négylábúval, ráadásul, a tematikus
nevelõi programban a háziállatok témakörénél már a leg-
többen találkoztak a ló kérdéskörével. Rajzoltak és daloltak
is róluk. A március 15-ei megemlékezések idején visszaté-
rõ boncolgatásra váró téma a ló maga, tudtuk meg
Szijártóné Bojtor Katalin óvónõtõl, aki szakavatott lovasem-
bert is hívott a gyerekek körébe. 

A megnyitón közremûködõ Polgár Eszter, a bábolnai
lovasiskola gyakorlati oktatója lovas öltözékben, lábán a je-
les alkalomra kifényesített lovaglócsizmában érkezett. Ez is
a fontos lovas kellékek egyike. Az oktató legtöbb esetben jó
választ kapott kérdéseire, aki – akárcsak Kati néni – a gye-
rekek nyelvén mesélt a tárlatban látható tárgyak használa-
táról. Mint megtudtuk, a Százszorszép Óvoda nagycsopor-
tosai szervezetten lovagolni is járnak, ami nem jellemzõ ha-
zai viszonylatban, így nemcsak a lovakban gazdag környe-
zet miatt szerencsések. 

A gyerekek a kiállítást követõen lovas színezõket is kap-
tak, így alkotással telt a kiállítást bontó csütörtök délelõtt to-
vábbi része.

Óvodánkban október 14-16-ig 

ELEKTRONIKAI 
HULLADÉKGYÛJTÉST

SZERVEZÜNK. 
Kérjük a település lakosságát, hogy 

az intézménynél elhelyezett gyûjtõedénybe
helyezzék el a mûködésképtelen 

elektromos eszközeiket.

www.btv.hu - www.btv.hu
Keresse a www.btv.hu weboldalt. 
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PUSZTAFÓRUMOK
Bábolna azon speciális helyzetben lévõ települések

közé tartozik, melyek közigazgatási területéhez a város
központjától távolabb esõ lakott területek, puszták is
tartoznak. Az ott élõk élete, gondjaik, problémáik nagy-
ban különböznek a központban lakókétól, ezért dr. Hor-
váth Klára polgármester és Nagy Károly településgazda
ellátogattak az összes Bábolnához tartozó pusztára,
hogy az ott élõkkel beszélgetve feltárják és megoldást
találjanak nehézségeikre.

A hat településrész közül Farkaskúton élnek legtöbben,
100-an, Csemerházán 48-an, Mihályházán 25-en, Darányi-
ban 21-en, Kajándon 17-en, Kisbábolnán 15-en, Ritterben
4-en. Sokan Ölbõt is „Bábolnához gondolják”, ám ez a
puszta közigazgatási szempontból Tárkányhoz tartozik, de
az ott lakó mintegy 20 ember városunkhoz kötõdik.

A tapasztalatokról szólva városunk polgármestere el-
mondta, a külsõ településrészeken élõk elsõrendû problé-
mája megélhetési jellegû, tehát a munkalehetõség és jöve-
delmi viszonyok kérdése foglalkoztatja õket általánosság-
ban. Egyedi gondok megoldásáról is beszéltek a pusztafó-
rumok során, mint például Mihályházán a közvilágítás hiá-
nyáról, Kisbábolnán az ingatlanviszonyokról, valamint a kó-
bor kutyák okozta veszélyekrõl esett szó. Darányiban a
megszüntetett iskolabusz okoz bejárási gondokat Bábolná-
ra, erre keresnek megoldásokat. Csemerházán az ivóvízel-
látás megoldását várják az önkormányzattól, ugyanis az ot-
tani állattartó teleprõl kapják a vizet, de idõnként – a telep
mosatásakor – nyomásproblémák merülnek fel. Itt kérték
még a lakosok, hogy az internethez való csatlakozásban

segítsenek nekik, hogy az ottani glóbusz tetejére elhelyez-
hessék a jeladót.

Kajándon is a víz volt a legfontosabb kérdés, mely össze-
fonódik a farkaskútiak ügyével. Az utóbbi puszta lakói
ugyanis korábban a baromfiteleprõl kapták a vizet, melyet
hamarosan megszüntetnek. Az önkormányzat úgy döntött,
hogy a kajándi kút fejlesztésével oldják meg Farkaskút víz-
ellátását, melynek eredményeképp mindkét településrész
ilyen irányú gondjai megoldódnak. Az ivóvíz kiépítése és a
csatornázási munkálatok mintegy 9 millió forint nettó össze-
get emésztenek fel, melyet a Szennyvízkezelõ és Szolgálta-
tó Kft. költségvetésébõl finanszíroznak. A munkák várható-
an október végére befejezõdnek. A diákszállítás ügye is na-
pirendre került, ez a feladat szeptember 1-jétõl állami fel-
adat lett, a komáromi tankerületnek kell megoldania a gyer-
mekek iskolába juttatását. A kezdeti nehézségeket követõ-
en október 1-jétõl került pont az ügy végére, melynek értel-
mében az önkormányzat által javasolt, korábban is ezt a te-
vékenységet végzõ cég hozza Bábolnára a diákokat
Kajándról, Farkaskútról, Csemerházáról és Darányiból.

Dr. Horváth Klára szerint a külsõ településrészek összes-
ségében rendezett képet mutatnak az ott élõk általában
rendben tartják környezetüket. Farkaskúton akadnak nézet-
eltérések, ahol még tisztázni kell a pontos tulajdonviszo-
nyokat. Ehhez kérte a lakosok segítségét, és javasolta,
hogy egy közös képviselõ megválasztásával próbáljanak
meg egyezségre jutni. A farkaskúti fiatalok kívánságként ve-
tették fel, hogy szeretnének futballpályát, melyhez kaput
kérnek. Városunk polgármestere ehhez feltételként szabta,
ha rendet tesznek és kialakítják a területet, kérésük teljesül-
het.

Bábolna, 2013. október 4. – Az IKR
Zrt. a mai napon bejelentette, hogy a
New Holland-dal kötött forgalmazási
szerzõdését a gyártó felmondta, így a
nagy múltú cég befejezi a mezõgazda-
sági gépforgalmazási tevékenységét,
elszámol a szállítókkal és a hitelezõk-
kel, a további mûködésére vonatkozó
döntéseket a menedzsment késõbb
fogja meghozni. A termelõ partnerek
részére az eddig az IKR Zrt. által képvi-
selt munkagépek nagy részének for-
galmazását az Invest Gépkereskedelmi Kft. veszi át, emel-
lett a korábban az IKR Zrt. által végzett szervizszolgáltatást
és alkatrész értékesítést is ez a társaság végzi a jövõben.

További speciális munkagépek forgalmazását a jövõben
kisebb, rugalmasabb cégek fogják bonyolítani.

A New Holland 2013 májusában, indoklás nélkül mondta
fel tradicionális partnerével a forgalmazási szerzõdést, mely
lépés teljesen érthetetlen az IKR vezetése és munkatársai
számára, hiszen a vállalat a New Holland márka forgalma-
zásához megfelelõ infrastruktúrával, szakemberállomány-
nyal és szaktudással rendelkezett, 13 éven át a márka ha-
zai úttörõje volt. A New Holland forgalmazó váltása okán
100-150 ember veszíti el munkáját, bár a cég vezetése min-
dent megtesz, hogy munkatársainak elhelyezkedését elõ-
segítse.

A Case IH gépeket forgalmazó Invest Gépkereskedelmi
Kft. alkalmazza az IKR Zrt. szerviz és alkatrészellátással fog-
lalkozó szakembereinek egy részét, biztosítva a New Hol-
land gépekkel dolgozó IKR partnerek számára a szerviz- és
alkatrészellátást, beleértve az átalánydíjas szervizszolgálta-

tást is. A termelõk jövõbeni vásárlási
szándéka esetén Case IH gépeket
ajánlanak majd, mely egy magasabb
minõségi kategóriát jelent az eddigiek-
hez képest. 

Az IKR Zrt. munkagép szállítói közül
többen, így a Hardi, Dondi, Matermacc
és Strom gépek gyártói, az Invest Gép-
kereskedelmi Kft.-n keresztül folytatják
gépeik forgalmazását Magyarorszá-
gon. Az önjáró permetezõgépeket
gyártó amerikai Hagie egy újonnan

alakult gazdasági társaságon, a Hagie Magyarország Kft.-n
keresztül forgalmazza gépeit. Az évek óta már eredménye-
sen mûködõ IKR Gépkereskedelmi Kft. is bõvíti tevékenysé-
gét, gépkínálatának kialakításról tárgyalások folynak, az
már biztos, hogy az IKR Zrt. által forgalmazott Kuhn gépek
is szerepelnek a kínálatában. Említést kell még tenni a Pan-
non Technika Kft.-rõl is, speciális szervize kiemelkedõen
magas színvonalú, több országban látja el a Terex autóda-
ruk karbantartását, javítását. A Pannon Technika Kft. is szé-
lesíti kínálatát, megkezdi a Terex csoport gyártmányainak
forgalmazását. 

A New Holland a magyar piacon a termelõkkel és az IKR
Zrt.-vel közösen elért sikeres és termékeny 13 esztendõ el-
lenére egy cseh cégnek adta át a magyarországi forgalma-
zási jogot. „A New Holland piaci magatartása nélkülözi a
tisztességet és megbízhatóságot, ezért õszintén reméljük,
hogy a magyar termelõk szolgáltatásaik igénybevételével
és vásárlásaikkal nem szavaznak nekik bizalmat, kitartanak
a korrekt és már bizonyított forgalmazók és szolgáltatók
mellett” – mondta Szaxon J. Attila.

BEFEJEZI MEZÕGAZDASÁGI GÉPÉRTÉKESÍTÕ TEVÉKENYSÉGÉT
A BÁBOLNAI IKR ZRT. 

– a mûszaki szolgáltatást együttmûködõ cégek folytatják
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Burgert Róbert nagy álma volt, hogy
Bábolna várossá váljon. Az áhított ran-
got elérve kis településünk elindult a
fejlõdés útján. Magam részérõl el-
mondhatom, hogy már mintegy húsz
évet töltöttem el a közszolgálatban,
polgármesterként örömmel tölt el,
hogy részese lehettem ezen tevékeny,
fejlõdõ idõszaknak. 

A várossá válás, a cím elnyerése
fontos állomás, de emlékszem, rendkí-
vül nehéz idõszak volt akkoriban Bá-
bolna életében. Éppen a Mezõgazda-
sági Kombinát végnapjait éltük, meg-
szûnõ munkahelyekkel, csökkenõ
adóbevételekkel, ami meghatározta a
mindennapokat. 

Az európai uniós pályázatokkal elér-
hetõ források azonban új lehetõsége-
ket hoztak, 2006-tól 2011-ig mintegy
egymilliárd forintos fejlesztés indult
meg városunkban. A tervezett, tudatos
fejlesztésnek köszönhetõen folyama-
tosan szépültek utcáink, fejlõdtek szol-
gáltatásaink és nem utolsó sorban
közintézményeink. 

A lakosság bizalmából irányíthatom
azt a munkát, mellyel a település szé-
pül, épül. Örömteli, hogy a múltbéli ter-
vekbõl mára megvalósult beruházások

lettek, melyek mind az itt élõ közössé-
get szolgálják. 

A tíz éves évforduló új irányokat mu-
tat, mert úgy véljük, a fejlõdés nem áll-
hat meg. Éppen ezért feladatunk, hogy
jövõbetekintõ beruházásokban gon-
dolkodjunk. 

A fenntarthatóságra törekedve a ta-
karékoskodó szemlélet irányította el-
képzeléseinket. Megújult az óvoda és
bölcsõde, az iskola, a sportcsarnok, a
könyvtár, a polgármesteri hivatal, az
Idõsek Klubjának fûtésrendszere, nap-
jainkban is tartanak a munkálatok a
szabadidõközpont falai közt, ahol tel-
jes felújítást hajtunk végre. A fiatalok-
nak idén extrém sportpályát építettünk.

Szándékunk szerint 2015-re egy új,
ötszáz adagos fõzõkonyha is felépül-
het a polgármesteri hivatal épülete mö-
gött. A jövõ tervei között szerepel egy
kutyafuttató létrehozása, valamint a
sportcsarnok környékének teljes ren-
dezése, sétáló és futó utak kialakításá-
val. 

A településünkre érkezõknek ugyan-
akkor azt is szeretnénk bemutatni,
hogy mindennapi életünk nemcsak a
munkáról szól, hanem igazi közösség-
ként Bábolna életét az aktív hitélet, a

mûvészet és a sport szeretete teszi tel-
jessé. Természeti és épített környeze-
tünkre is méltán lehetünk büszkék.
Megóvása olyan feladat, amelyet
örömmel teszünk õseink elõtti tisztele-
tünk és unokáink iránt érzett felelõssé-
günk tudatában.

Minden lépésünket azon cél érdeké-
ben tesszük, hogy Bábolna a jövõben
is az a település legyen, ahol jó lenni
és jó élni – legyen szó egyetlen napról,
vagy akár egy emberöltõrõl.

Dr. Horváth Klára polgármester

A FEJLÕDÉS NEM ÁLL MEG

10 éve
írtuk...

Fo
tó

: 
K

ár
p

át
i I

vá
n

Dr. Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke a várossá válást igazoló
oklevelet átadja Kovácsné dr. Horváth Klára polgármester asszonynak
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Papp Károly rendõr vezérõrnagy, or-
szágos rendõr-fõkapitány augusztus
14-én ünnepélyes állománygyûlésen
adta át Dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter úr rendõr-fõkapitányi megbízásáról
szóló határozatát Farkas Gábor rendõr
ezredesnek, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság új veze-
tõjének.

Farkas Gábor 1984. október 1-jén
kezdte meg hivatásos szolgálatát a
rendõrség kötelékén belül nyomozó-
ként. Tizenkilenc évig nyomozott a
gazdasági jellegû bûncselekmények
elkövetõi után elõbb a Gyõri Rendõr-
kapitányságon, majd a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Rendõr-fõkapitánysá-
gon. 1994-tõl alosztályvezetõi, majd
1995-tõl vizsgálati osztályvezetõi be-
osztást töltött be. 2003-ban megbízást

kapott a Soproni Rendõrkapitányság
vezetésére, melyet 2004-tõl 2011-ig ki-
nevezett kapitányként irányított ered-
ményesen.

2011-ben ismét gazdasági, pénz-
ügyi területen megszerzett ismereteit
és tapasztalatait kamatoztathatta, miu-
tán kinevezték a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság fõkapi-
tányi biztosának, majd gazdasági igaz-
gatójának. Utóbbi beosztásában a fõ-
kapitány helyetteseként is regnált.
Gyõrt augusztus 16-i hatállyal hagyta
maga mögött és vette át a Komárom-
Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság irányítását.

Az új vezetõ kinevezését szeptem-
ber 26-i meghallgatásán a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyûlés egyhan-
gúlag támogatatta. Farkas Gábor

rendõr ezredes a bûncselekmények
számának csökkentésére és a lakos-
ság szubjektív biztonságérzetének nö-
velésére tett ígéretet a testület elõtt. El-
mondta továbbá, hogy az egyenruhá-
sok, különösképp a körzeti megbízot-
tak az eddigieknél is szorosabb kap-
csolatot tartanak majd a körzetükben
élõkkel, elsõsorban az idõs, egyedül
élõkkel.

Végül, de nem utolsó sorban jegyez-
zük meg, hogy az új kapitány bábolnai
származású. Szülei – Farkas János és
felesége –, valamint testvére ma is te-
lepülésünkön él, velük gyakran talál-
kozhatunk az utcán. Jani bácsival fõ-
ként a helyi labdarúgással kapcsolat-
ban értekezhetnek. Kapitány úrral ter-
vezzük interjú készítését, melyet jövõ
havi számunkban olvashatnak.

ÚJ FÕKAPITÁNYA VAN KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉNEK
– AKI NEM MELLÉKESEN BÁBOLNAI SZÁRMAZÁSÚ

A rendõrség a jövõben nagyobb
hangsúlyt helyez a tájékoztatásra és a
megelõzésre-tudták meg a komáromi
kapitányság épületébe invitált önkor-
mányzati dolgozók Csonkáné Huszár
Anita rendõr alezredestõl, a Komárom-
Esztergom Megyei Rendõr Fõkapi-
tányság bûnmegelõzési alosztályának
vezetõjétõl. 

A Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács
2013 augusztusában megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az új Nemzeti
Bûnmegelõzési Stratégia  tervezetét a
Kormánynak . A bûnmegelõzést a tár-
sadalompolitika részeként értelmezve,
jelentõsen tágítani szükséges a pre-
vencióban aktív szerepet vállalók kö-
rét.

Magyarország kriminálpolitikai célja
a közrend erõsítése, a közterületek
biztonságának fokozása, a bûnözés
mennyiségi visszaszorítása és csök-

kentése, a bûnözéssel okozott károk
és negatív hatások enyhítése, a megfe-
lelõ védelem biztosítása a családok és
egyének számára-vagyis az állampol-
gárok biztonságérzetének javítása. A
bûnmegelõzés fogalomkörébe bele-
tartozik az áldozattá válás megelõzése
is. Csak akkor beszélhetünk hatékony
bûnmegelõzésrõl, ha a prevenciós in-
tézkedések érintik a lehetséges áldo-
zatokat és a rájuk jellemzõ szituáció-
kat.

Fontos elem az információcsere, a
közös munka, így lehet hatékony és
eredményes munkát végezni a közbiz-
tonság terén. A fórumon elhangzott,
hogy az idõs emberekhez nehezen jut-
nak el a rendõrség bûnmegelõzéssel
kapcsolatos intelmei, szükség lenne a
közvetlenebb megszólításukra. A je-
lenlévõ bábolnai, ácsi és nagyigmándi
meghívottak tájékoztatást hallgattak

meg a tervezett intézkedésekrõl és le-
hetõségük volt konkrét esetekre vetítve
szakmai konzultációt is folytatni. Az
idõskorúak életkori, mentális sajátos-
ságaikból és társadalomban betöltött
szerepüknél fogva az átlagnál kiszol-
gáltatottabbak, ugyanakkor aktivitásuk
kiaknázható erõforrást jelent. Elõtérbe
kell helyezni védelmüket, de bevoná-
sukat is a programokba. A közeli jövõ-
ben a települések körzeti megbízottjai
személyesen keresik fel az egyedülálló
idõs lakosokat és írásos tájékoztató-
val, szóbeli figyelemfelhívással próbál-
ják jelezni számukra a lehetséges ve-
szélyhelyzetek megoldási alternatíváit. 

A bábolnai Idõsek Klubjában no-
vember 6-án kerül sor a programhoz
kapcsolódó „Idõskortárs képzés”-
re.

A KÖZREND ÉRDEKÉBEN TETT LÉPÉSEK A BÛNMEGELÕZÉS ÚTJÁN

Farkas Gábor rendõr ezredes gazdasági bûncselekmények felderítésével is foglalkozott, Sopronban kinevezett
kapitány volt, a gyõri fõkapitányságon pedig gazdasági igazgató. Mostantól megbízott vezetõként irányítja a Ko-
márom-Esztergom megyeieket.

FIGYELEM!
Minden csütörtökön 17 órától 

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁST
tart Kallay Katalin pszichológus 

a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban (Zrínyi u. 15.).
A szolgáltatás igénybevételéhez 

elõzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 
vagy telefonon 34/368-467.

DÍJTALAN 
JOGI TANÁCSADÁS!

Szerdánként 13 és 15 óra között 
Dr. Jankóné dr. Bencze Rozália ügyvéd 

várja az érdeklõdõket a Bábolnai Alapszolgáltatási
Központban (Zrínyi u. 15.).

A szolgáltatás igénybevételéhez 
elõzetes bejelentkezés szükséges személyesen, 

vagy telefonon 34/368-467.
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Kedves Olvasó! Október 6-a nemzeti gyásznap. Szabadságharcunk hõs tábornokait 1849-ben ezen a napon
végezték ki Aradon. Rájuk emlékezünk. Móra Ferenc elbeszélése még a dicsõ tavaszi hadjárat idejére kalauzolja az
olvasót, és állít emléket Damjanuch Jánosnak és a hazájukért áldozatokat vállaló korabeli magyaroknak.

Veresné Szkocsek Mária

Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest
megyének, a szabadságharc idején pedig
még kisebb volt. Nem a háza volt kevesebb,
hanem a népe. Aki magabíró ember volt, az
beállt honvédnak. Asszonyokon, gyereke-
ken, öregembereken kívül senki se maradt
otthon a bogárhátú házacskákban.

Annál nagyobb volt az ijedtség, mikor egy
reggel azzal szaladtak haza a kanászgyere-
kek a mezõrõl:

– Jön az ellenség! A vezérüknek rettentõ
nagy szakálla van. Úgy lobog a szélben, mint
a zászló.

Az asszonyok jajveszékelve tördelték a ke-
züket, s bizonyára már a jajgatásukkal elijesz-
tik az ellenséget, ha az öregbíró rájuk nem
parancsol:

– Nem ürgeöntés lészen itt most, asszo-
nyok, hanem harc, háború. Ki-ki vaslapátot,
sulykot fogjon a kezébe, avval köszöntse a
kisajtóban a németet.

Maga az öreg bíró is leakasztotta a szögrül
a kaszát, s kegyetlen haraggal vagdosta vele
az orgonabokrokat, mikor egyszer csak meg-
harsant a trombita a faluvégen.

– Uccu, mákos! – rikkantotta el magát a bí-
ró. – Hiszen ezek a mieink!

Nem németek voltak azok, hanem a Dam-
janich vörössapkásai. Lobogó szakállú vezé-
rük maga Damjanich tábornok. Útban voltak
Bicske felé. Oda várták vacsorára az osztrá-
kot, s ugyan igyekeztek, hogy le ne maradja-
nak a nagy dínomdánomról, ahol acélgom-
bócokkal, karddal muzsikálnak.

Azaz csak igyekeztek volna, ha a szeleiek
útjukat nem állják. De útjukat állták ám tyúk-
kal, kaláccsal. A Templom tér zöld pázsitján
terítettek nekik. Ott telepedett le maga a tá-
bornok is egy fölfordított hordón, valami kõ-
szentnek a lábánál. Ott fogadta a szeleieket,
akik mindenféle ügyes-bajos dolgokban já-
rultak eléje. A szelei bíró például arra kért en-
gedelmet Damjanichtól, hogy odaadhassa az
apai örökségét az osztráknak.

– Micsoda kelmednek az apai öröksége? –
nézett nagyot Damjanich a különös kérésre.

– Német Andrásnak hívnak. De én mától
fogva Magyar Andrásnak szeretném maga-
mat hívatni.

Damjanich jót nevetett a furcsa ötleten, s
odafordult egy öregasszonyhoz, aki már rég
ott ácsorgott körülötte:

– Mi járatban van, szülém?
Az meg nem egyebet kívánt, mint hogy kö-

zelrõl megnézhetné: igaz-e az, hogy a Dam-

janich köpenyét rostává lyuggatták már a go-
lyók?

– Biz igaz, lelkem – mosolygott a tábornok,
s poros, kerek köpenyét szétterítette a földön.
Csakugyan több volt azon a lyuk, mint a
posztó.

Nem telt bele félóra, vagyont ért az a rossz
köpönyeg. Teleszórták a szelei asszonyok
nyakba való gyönggyel, ezüst fülbevalókkal,
aranygyûrûkkel. Kinek mi drágasága volt,
mind odahányta rakásra.

– A hazának adjuk, fegyverre, katonára!
Az öregemberek ritkaságképpen tartoga-

tott ezüsthúszasokat, a gyerekek krajcár-
kákat dobáltak a köpenyegre.

– Van már hadi kincstárunk is – mosolygott
a tábornok, s érezte, hogy könnybe lábad a
szeme. S bizony még sírva fakad a háborúk
kemény hõse, ha egyszerre meg nem nevet-
teti valami.

Öreg vak koldus botorkált hozzája a temp-
lom sarka felõl. Egyik kezében bot, avval ta-
pogatta az utat. A szájában furulya, azt sikol-
toztatta a másik kezével. Rongyos szûre sar-
kát egy lompos kutya ráncigálta elõre, bele-
kapaszkodva a fogával.

– Nini, az öreg Csiha be akar állni vörös-
sapkásnak! - mondogatták a falubeliek.

A vak ember szomorúan mosolygott, kivet-
te a szájából a furulyát, és elõrenyújtott kéz-
zel megállott Damjanich elõtt.

– Szegény koldus vagyok – kezdte halk,
fájdalmas hangon, mire a tábornok egy
ezüstpénzt dobott a tenyerébe.

– Isten megáldja kendet!
Az öreg Csiha fakó orcája tûzbe borult.

Szétnyitotta a tenyerét, s ujjai közül az ezüst-
pénz csengve hullott a köpenyre. De most
már a koldus hangja is úgy csengett, mint az
ezüst:

– Nem alamizsnáért panaszkodtam, uram.
Azért fáj a szegénységem, hogy én semmit
sem adhatok a hazámnak. Legalább tábor-
nok úrnak szeretnék valami emléket adni. Fo-
gadja el tõlem a kutyámat. A Guruj kutyát.

Az emberek kacagtak, a Guruj kutya neve
hallatára gyanakodva hegyezte a fülét, Dam-
janich maga is elmosolyodott:

– Jó ember, mit csinálna maga a kutyája
nélkül? Én meg mit csinálnék vele a háború-
ban?

– Õ a legnagyobb kincsem. Jó szívvel ad-
tam volna. Egyebem sincs – motyogta zava-
rodottan Csiha, s kibotorkált az emberek kö-
zül. A Guruj kutya nem sértõdött meg a visz-

szautasításra, inkább örült neki. Víg csaho-
lással ugrándozta körül a gazdáját.

A tábornok pedig fölkelt, és körüljárta pihe-
nõ hadát. Ahogy kerül-fordul egyet, megint
elõtte áll a vak koldus.

– Tábornok úr – mondta reszketõ hangon
–, legalább a botomat fogadja el. Nagyon
szép bot. Farkasfej van a végire faragva.

Azzal odanyújtotta a farkasfejes botot, amit
Damjanich szelíden hárított el magától:

– Nem fogadhatom el, jó öreg. Mire tá-
maszkodnék azután, szegény világtalan? Ne-
kem lesz mire támaszkodnom, míg élek: jó
kardom.

Ráütött kardjára, s a kardcsörrenésre a vak
ember ijedten rezzent össze.

– Pedig oly szép farkasfej. Érzem a kezem-
mel, milyen szép lehet – botorkált odább szo-
morúan.

Hanem azért harmadszor is csak vissza-
jött. Most már szinte sírva könyörgött:

– Tábornok úr, legalább a furulyámat fo-
gadja el! Valódi kõrisfa. Csontnyaka van neki.
A vége egy kicsit meg van hasadva, de ha
összeszorítja az ember a kezével, nagyon
szépen szól.

Abban a percben megdördült Bicske felõl
az ágyú. Damjanich kigyulladt arccal pattant
a lovára. A furulyát siettében a dolmánya alá
dugta, éppen a szíve fölé. S egy-két perc
múlva már Bicske felé robogott a serege
élén. Vak Csiha boldogságtól ragyogó arccal
integetett utána:

– Adjon neki szerencsét a magyarok iste-
ne!

Adott is.
A bicskei csatában az ellenség elsõ golyó-

ja Damjanich tábornokot találta. A csaták hõ-
se hátrazökkent a nyeregben. A másik perc-
ben már kirántott karddal vágtatott elõre.

– Nincs baj, fiúk! – nyugtatta meg elsápadt
tisztjeit. – Csak megütött az az ostoba golyó,
de egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt
valamiben.

Egy óra múlva vége volt a bicskei csatá-
nak. Az osztrák fûbe harapott, vagy elinalt,
mint a nyúl. A vörössapkások kergették õket
a tábori tüzek világánál egy darabon.

Maga Damjanich fáradtan heveredett le a
tûz mellé. Ahogy ott könyököl, érzi, hogy va-
lami töri az oldalát.

– Ugyan mi lehet ez? – gombolta ki nagy
kíváncsian a dolmányát.

Vak Csiha furulyája volt. Csontnyaka szét-
törve, benne a megakadt golyó. Az mentette
meg aznap a hadak oroszlánjának életét.

MÓRA FERENC:  A FURULYA
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Világzenei produkcióval, Szerelem-szerelem címû mûso-
rával érkezett városunkba Korpás Éva népdalénekes, akit a
szeptember 28-ai napos õszi délutánon a filagóriában hall-
hatott a bábolnai közönség. Az énekes zenei kíséretérõl
Madarász András és Sípos Dávid gondoskodott. A délutáni
mûsorral a gyermekhallgatóságnak is kedveztek, hiszen az
autentikus magyar népi muzsika mellé simuló jazz dalla-
mok közt a nebulóknak szóló dalokat is játszottak.

A hétvégi programot az Itthon vagy, Magyarország sze-
retlek elnevezésû állami támogatású, turisztikai program-
ban szervezhette meg Bábolna. 

Az észak-komáromi illetõségû magyar énekes több díjat
is magáénak tudhat, érdekes momentum, hogy legutóbb
éppen Szlovákiában ismerték el értékmentõ tevékenységét
a Harmonia-díjjal, mely Szlovákiai Magyar Zenei Díjat a leg-
jobb énekes vagy szólista kategóriában és zenekarával is
bezsebelte a népmûvészet kategóriában. 

Mint az róla tudható, népdalénekesi pályafutását a komá-
romi Hajós néptáncegyüttes szólóénekeseként kezdte,
ahonnan a pozsonyi Ifjú Szivek táncegyüttesbe vezetett az
útja. 1995-tõl az autentikus népzenét játszó budapesti Tük-
rös zenekar énekese lett, akikkel tizennégy éves együttmû-
ködésük alatt hat lemezt készítettek, négy felnõtteknek és
két gyermekeknek szólót. 2001-ben átvehette a Népmûvé-
szet Ifjú Mestere címet. A „Szatmári muzsika az 1900-as
évekbõl” c. lemezüket a Magyar Mûvészeti Akadémia Díjá-
val jutalmazták. 2010 februárjában pedig Magyarország
legrangosabb zenei díjátadóján a „Mi Mezõségünk” c. le-
mezükért Fonogram Díjban részesült. Korpás Éva népdal-
gyûjtéssel is foglalkozott, mûsorai nagy része ebbõl táplál-
kozik, valamint Hideg Anna nénivel kötött szövetsége mutat
számára új irányokat a népdaléneklés mûfajában.

Hideg Anna nénivel a komáromi és révkomáromi zené-
szekbõl álló Ritka Magyar Banda énekeseként találkozott,
barátságuk már a bandával megjelent közös lemezükön is
érezhetõ, kihallható. 

Korpás Éva sem elõször járt Bábolnán, korábban egy ad-
venti mûsorban is szerepelt itt. Akkor az autentikus magyar

népi kultúrát hozta el, most ezt a
jazz mûfajával fûszerezte a zenész-
cimboráknak köszönhetõen. 

Elmondása szerint, kiváló közeg-
re leltek a filagóriában, élvezték az
utcazenélés e különleges hangula-
tát. Mint megtudtuk, legközelebb
október 23-ához kapcsolódó mû-
sorban, Komáromban lesz hallható
Korpás Éva népdalénekes.

Másnap a hétvége zárásaként,
Szent Mihály napi tûz gyúlt több mint 1300 településen
egyidõben, így Bábolnán is. A Kereskedõ udvar mellett
égett a máglya, az összetartozás szimbólumaként.

ITTHON OTTHON: KONCERTTEL ÉS TÛZGYÚJTÁSSAL

A SZEPTEMBER 28-29-I
HÉTVÉGE ORSZÁGOS

ATTRAKCIÓ
Szent Mihály-nap hétvégéje mind a Magyarországon

élõk, mind a külhoni magyarok számára szervezõdött.
Ezen a hétvégén 24 hazai településrõl élõ bejelentkezést
tûzött mûsorára az 5 közszolgálati csatorna. A vezérfo-
nalat a népszerû Magyarország szeretlek címû vetélke-
dõ biztosította. 

A kétnapos programsorozatban több mint 1300 tele-
pülés vett részt, állomásain mindenhol zenei programok,
szüreti bálok, vásári forgatagok, koncertek ígértek kikap-
csoló szórakozási lehetõséget. 

Szeptember 27-e a Turizmus Világnapja, mely alkal-
mából a szállásadók, turisztikai szolgáltatók apróságok-
kal lepték meg a turistákat ezen a napon és  a hétvégén. 

A rendezvény üzenete, hogy bárhol is éljünk a világ-
ban, ezen a hétvégén felkerekedhetünk, ellátogathatunk
szülõhelyünkre, egyetemi városunkba, kedvenc telepü-
lésünkre, hogy ott ünnepelhessünk, ahol a legjobban
otthon érezzük magunkat.

BÁBOLNAI   SZERVEZETE

szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a

„DUNÁN INNEN -
DUNÁN TÚL”

HAGYOMÁNYÕRZÕK
találkozójára

2013. október 12-én (szombaton) 17.00 órakor
a  Kamaraszínházba

Fellépnek:

Stampay János Alapiskola ROZMARING
Néptánc Csoportja (Köbölkút, Felvidék)

CSEPEREDÕK Néptánc Csoport (Bábolna)

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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HIDASKÜRTI FÕZÕVERSENY
BÁBOLNAI CSAPATTAL

2013. augusztus 31-én felvidéki testvértelepülésünkön, Hidaskürtön került
megrendezésre a „II. Jó ügyért fõzünk” gasztronómiai viadal.  13 csapat neve-
zett be különbözõ ételek elkészítésével, melyeket a szakavatott zsûri segítségé-
vel pontoztak. Az idei évben Bábolna is képviseltette magát a versenyen, hiszen
„Bábolnai chéfek” néven 4 fõs csapatunk (Hadnagy Zsolt, Lengyel Bence, Len-
gyel Dániel, Márkus Péter) bográcsban fõzött paprikás krumplival igyekezett mi-
nél elõkelõbb helyezést elérni. A versenyt a bábolnai csapat a 7. helyen zárta,
ami az ételek végig kóstolása után szép eredménynek tekinthetõ, hiszen minden
csapat finomabbnál finomabb ételekkel készült. 

A nap folyamán számtalan program szórakoztatta a résztvevõket és az érdek-
lõdõket, este pedig a Gold zenekar szolgáltatta a talpalávalót. A program egy-
ben jótékonysági rendezvény is volt, hiszen ruhagyûjtést szerveztek a nagy-
megyeri árvaház számára, illetve becsület kassza alapon nyílt lehetõség az éte-
lek kóstolására, melynek bevételével a helyi óvodát támogatták. A két település
gyermekönkormányzata néhány évvel ezelõtt kölcsönösen felélénkítette a test-
vér kapcsolatot. Ennek köszönhetõ, hogy hidaskürti barátainkkal évek óta egy-
re szorosabb kapcsolatot ápolunk. Mára már nem csak hivatalos, hanem magán
események gyakori vendégei mind a hidaskürti, mind a bábolnai fiatalok. 

Köszönjük a szervezõknek a vendéglátást, reméljük jövõre még szebb ered-
ménnyel térhetünk majd haza. Lengyel Dániel

VÁLASZTÁSOK
ELÕTT A GYÖK

A Bábolnai GYÖK novemberben
megszervezi a 2013-as választáso-
kat. Olyan bábolnaiak jelentkezését
várjuk, akik november 28-ig már el-
múltak 12 évesek, de nem töltik be
18. életévüket. Két pozícióra lehet
jelentkezni: polgármesternek és
képviselõnek. Jelentkezni a követ-
kezõképpen kell: küldj egy rövid
önéletrajzot egy rólad készült fény-
képpel a 

popovics.linda@gmail.com
e-mail címre október 28-ig. Ne fe-
lejtsd el leírni, hogy milyen pozíció-
ra jelentkezel! Ha kérdésed van, írj
egy levelet a fent említett e-mail
címre.

Popovics Linda

NYUGDÍJASAINK BAKONYBÉLEN
Szeptember 27-én a bábolnai Idõsek Klubjának tagjai ez

évben utoljára egy kiránduláson vettek részt Bakonybélen. 
Délelõtt  a Dobri névre hallgató sétavonattal  tettünk han-

gulatos túrát, melynek során megismerhettük Bakonybélt
és környékét. Elsõ megálló a Szentkút és a kápolna volt,
ahol a hagyomány szerint Szent Gellért remete éveit töltöt-
te. Ezután a Gerence - völgyén végighaladva egy erdei pi-
henõnél álltunk meg, ahonnan rövid séta után a bakonyi

Gyilkos-tóhoz érkeztünk. Aki járt már az Erdélyben találha-
tó Gyilkos-tónál, melyet egy hegyrõl leszakadó törmelék
hozott létre, az bizonyára tudja, hogy a vízbõl tömegesen
kiálló, halott fák csonkja bizony izgalmas látvány. Ha valaki
azt gondolja, kis hazánkban hasonlót nem talál, akkor té-
ved, ugyanis a bakonyi nagyon hasonlít rá. 

Következõ programunk a Pannon Csillagdában várt min-
ket, mely Magyarország elsõszámú csillagászati ismeretter-
jesztõ központja. Elõször egy csillagászat történeti kiállítást
tekintettünk meg.

Megismerhettük a híres Gibeon meteoritot, antik távcsö-
veket, Galilei és Newton felfedezéseit, kísérleteit, a tengeré-
szek csillagászati navigációját.

Ezután a planetáriumban a Csillagok birodalma címû
kisfilmet néztük meg. Az új 3D planetárium show a  csilla-
gok életútját, fejlõdését és pusztulását, a különbözõ csillag-
halmazok típusait és galaxisunk, a Tejútrendszer világát mu-
tatta be. A különleges animációk mellett a Bakony és a Ba-
laton-felvidék csillagfényes tájai is feltûntek az alkotásban.

Végül megnézhettük az ûrkutatás legnagyobb expedíció-
it: a Holdutazást (Apollo program), és a Mars felfedezését
bemutató kiállítást.

Délután élményekkel gazdagodva, a jó levegõtõl elfárad-
va indultunk haza Bábolnára. 

NAKOR
KFT.

KONTÉNERES HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Építési törmelék szállítása, átvétele, elhelyezése
Veszélyes hulladék szállítás és ártalmatlanítás

Kommunális, lom, építési és ipari hulladékszállítás
Épületek bontása, tereprendezés, gépi földmunkák

Töltõsóder, sóder, homok, zúzottkõ szállítás
Belföldi és nemzetközi árufuvarozás

34/540-454    30/947-8211
RENDELÉSFELVÉTEL:  H-P.  7.30 – 15.30 ÓRÁIG

MINÕSÉGI TÛZIFA ELADÓ
– Akác, cser, tölgy tûzifa (rönk és konyhakész)

– Ipari faanyagok (karók, oszlopok, deszkák)

– Fûrészpor értékesítése

PA-RO FAKERESKEDÉS
Bábolna, Nagyváthy J. utca 17.

Tel.: 06-30-711-0821
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A nõk 55 százalékának szív és érrend-
szeri betegség okozza a halálát, ennek el-
lenére a legtöbben nem fordítanak kellõ fi-
gyelmet a megelõzésre. Holott, ha a fiatal
nõ kap infarktust, nagyobb az esélye, hogy
meghal, mint a hasonló korú férfié. A do-
hányzó nõknél pedig sokkal súlyosabb ér-
szûkület alakul ki, mint az erõsebbik nem-
nél. Többek között errõl is szó lesz vasár-
nap a Szívünk Napján a Városligetben.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai
szerint a nõk halálozásának 53 %-át szív-
és érrendszeri betegségek okozták, míg a
férfiak között ezek a betegségek 47 %-ban
felelõsek a halálozásért. A gyengébb nem
tagjai közül szív- és érrendszeri betegség-
ben ma már minden földrészen többen
vesztik életüket, mint valamennyi rosszin-
dulatú daganat, tuberkulózis, malária és
AIDS következtében együttesen. Szinte
nincs olyan család, ahol ne gyászolnának
egy nagymamát, édesanyát, közeli hozzá-
tartozót, testvért emiatt. Ezek az adatok kü-
lönösen azért elszomorítóak, mivel a szív-
és érrendszeri betegségek megfelelõ élet-
móddal, megfelelõ odafigyeléssel mintegy
80%-ban megelõzhetõek lennének.

Dr. Kiss Róbert Gábor a Magyar Kardio-
lógusok Társaságának (MKT) elnöke, mint
mondta sajátos emancipáció zajlott le a
szív- és érrendszeri betegségek terén. Való
igaz, hogy nagyon sokáig a férfiak kórjá-
nak hitték a menedzser – és az életmódbe-
tegséget, azonban ez már a nõket is utolér-
te.

Õk azok, akik egyre többet vállalnak ma-
gukra. Nem csak a háztartás ügyes bajos
gondjait intézik, hanem számtalan stressz-
hatásnak vannak kitéve, mind a munka-
helyükön, mind otthon.  Ezt a feszültséget
pedig olyan „stressz ölõ” eszközökkel pró-
bálják enyhíteni, falánksággal vagy a do-
hányzással, amely rövidtávon segít, azon-
ban hosszú távon tönkreteszi a szervezetü-
ket. – tette hozzá a professzor.

Való igaz, hogy a hormonok védõ szere-
pének köszönhetõen a nõknél a betegség

eddig sokkal késõbbi életkorban jelentke-
zett, mint a férfiaknál. Ez azonban megvál-
tozott az utóbbi években, hiszen a hölgyek
körében már nem ritka, hogy valaki 45
éves korban kap szívinfarktust. Ugyanak-
kor azoknál a férfiaknál, akik a veszélyezet-
tek csoportjába tartoznak, azoknál ez ko-
rábban, akár 35 éves kor körül is elõfordul-
hat. Az a javulás, amely a férfiak keringési
betegségének kezelésében bekövetkezett,
az a nõk esetében már nem igaz. Ennek
oka, hogy jóval kisebb figyelem irányul a
nõi keringési betegségekre.

Nem szabad elfelejteni, ha már jelent-
keznek a tünetek, az már komoly bajt sej-
tet, hiszen a keringési betegségek hosszú
lefolyásúak, lassan alakulnak ki, akár 10-20
évig is eltarthatnak, mire panaszt okoznak.
A nõk szívinfarktusa sokkal többször jelent-
kezik a férfiakétól eltérõ panaszokkal. A
nõknél a mellkasi fájdalom sokszor eltér a
szokottól. Lehet görcsös, tompa, nyomó,
de szorító is. Ez a magyarázata annak,
hogy a nõk esetében gyakran nem ismerik
fel, illetve tévesen gyomor vagy bélrend-
szeri betegségnek diagnosztizálják azt.

Egy biztos, bármilyen, szokatlan mell-
kasi fájdalmat észlelnek, ne hezitáljanak,
azonnal hívják a mentõt, hisz minden perc
számít.

Mint az MKT elnöke hangsúlyozta na-
gyon fontos, hogy a nõk szívének veszé-
lyezettsége beépüljön a köztudatba,
ugyanakkor a betegség megelõzésének
szempontjai folyamatosan érvényesülje-
nek. 

Nem kell mást tenni, mint élni az élet-
módváltás lehetõségével, oda kell figyelni
az egészséges táplálkozásra, fel kell hagy-
ni a mozgásszegény életmóddal, búcsút
kell inteni a dohányzásnak, és rendszere-
sen részt kell venni a szûrõvizsgálatokon. 

A rendezvényen megjelenik a Pirosban a
Nõkért mozgalom is, ugyanakkor a színpa-
don  hallható lesz a Szív dala Oroszlán
Szonja, Radics Gigi és Volf Kati tolmácso-
lásában, A produkció  a szívrõl szól, ne-

künk mindannyiunknak, de különösen a
nõknek. A három elismert mûvésznõ szíve-
sen csatlakozott támogatóként az aktivitás-
hoz, hiszen mindhárman érintettek. A dal-
hoz videoklip is készült, amelyben mindhá-
rom énekesnõ piros ruhában jelenik meg.
A piros ruha ugyanis az a jelkép, amely itt-
hon és világszerte összeköti a PaN mozga-
lom tagjait.

Tegye meg az elsõ lépést szíve egészsé-
ge érdekében és jöjjön ki szeptember 29-
én a Városligetbe a Szívünk Napjára, ahol
többek között megtudhatják, hogy a höl-
gyek szívét milyen egészségügyi kockáza-
tok fenyegetik valamint, mit kell tenniük an-
nak érdekében, hogy minél tovább dobog-
hasson a szívük a családjukért és vala-
mennyiünkért.

Megfelelõ életmóddal a halál ellen -
tanácsok

– Hagyja abba a dohányzást! A dohány-
zás ugyanis az egyik legfontosabb rizikóté-
nyezõje a szív- és érrendszeri betegségek-
nek.

– Kerülje a passzív dohányzást, mások
füstje is árt a szívének.

– Járjon rendszeresen egészségügyi
szûrésre. A rendszeres vérnyomás-, ko-
leszterin- és vércukormérés nagyon fontos,
hiszen így még idõben kiderülhetnek a
problémák 

– Táplálkozzon szívbarát módon! A telí-
tett zsírok fogyasztásának csökkentése, a
friss gyümölcsökben és zöldségekben, tel-
jes kiõrlésû gabonában gazdag, növényi
olajokat tartalmazó étrend segít alacso-
nyan tartani a koleszterinszintjét 

– Mozogjon rendszeresen! Akár napi 30
perc rendszeres testmozgás is hozzájárul a
szív és érrendszer egészségének megõr-
zéséhez.

További sajtóinformáció
Fadgyas Zsuzsa mobil: +36 (20) 933 9619

e-mail: zsuzsa.fadgyas@diamondagency.hu
Nagy Dóra mobil: +36 (20) 333 9222

e-mail: dora.nagy@diamondagency.hu
www.diamondagency.hu

ÜZENNEK A KARDIOLÓGUSOK: VESZÉLYBEN A NÕI SZÍVEK!

ÖTVEN ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Ötven éve, 1963. nyarának elején intettek búcsút az általá-

nos iskolának, hogy kilépjenek a nagybetûs életbe. Legtöbben
helyben, Bábolnán találták meg számításukat, de jónéhányan
elkerültek szülõfalujukból. Szeptember 14-én újra találkoztak,
hogy felelevenítsék a régi idõk emlékeit és elmeséljék, mi tör-
tént velük az elmúlt ötven esztendõ során.

Az elmúlt fél évszázadból mindenkinek akadt mesélnivalója.
A 29 fõs egykori osztályból heten már nem élnek, 19-en tudtak
jelen lenni a viszontlátás alkalmán. 

Elsõs tanító nénijükre, Fodor Ilonka nénire valamennyien szí-
vesen gondoltak vissza, Bálint Tivadarné Erzsi néni osztályfõ-
nöküket nemrégiben vesztették el, rá is emlékeztek. Kicsit idõz-
tek a Bábolnai Általános Iskola padjaiban, majd azt követõen
megtekintették a Ménesbirtok történetébõl nyílt tárlatot, ezután
terített asztal mellett beszélgettek a régi osztálytársak a Bástya
sörözõben.



BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu16

2013. október

RÓMAI-KÖRTÚRA
A GAJA-PATAK

MENTÉN
Turisztikai csoportunk az õszi idõpontot választotta a 12

km-es körtúra megtételére. A Keleti-Bakony legfontosabb
vízfolyása a 20 km hosszú Gaja-patak. Két gyönyörû szur-
dokvölgye van, az egyik Bakonynána alatt az ún. Római-für-
dõ, a másik Bodajk mögött található. A programunkat elõ-
ször az 50 éve tevékenykedõ Alba Régia Barlangkutató Ál-
lomásnál kezdtük, ahol Szolga Ferenc úrtól megtudtuk,
hogy milyen fontos barlangkutató munkát végez a csoport
a Tési-fennsíkon. Feltáró és tudományos munkájukat be-
mutató múzeum megtekintése után rátértünk a Jásd felé
vezetõ turistaútra. Rövid pihenõ közben körbejártuk hazánk
legidõsebb, több mint 600 éves zarándokhelyét, és a mel-
lette álló Szentkúti Kápolnát. A szabadtéri oltár, a hófehér
mészkõbõl faragott Mária-szobor, a vörös terméskõbõl fara-
gott Kálvária körbejárása után folytattuk utunkat. A szeren-
csés patakátkelés után megálltunk Vadalmásnál, ahol ré-
gen fûrészüzem mûködött, majd kitérõt tettünk a Vadalmás
- forráshoz. A bátrabbak innen közelítették meg az elkeske-
nyedõ krétakori szurdokvölgyet, mely a Római-fürdõhöz ve-
zet. A függõleges sziklafalakról egy medencében gyûlik
össze az alámerülõ víz. Néhányan felkapaszkodtak a mere-
dek Római-fürdõ – Sóbri Jóska-barlanghoz is, mely oldó-
dással keletkezett, és 12 méter hosszú sziklaüreg. Hosz-
szabb pihenõ után elindultunk a Csepegõ - árok felé, ahol
gyönyörû bükkösökkel kísért, kissé emelkedõkkel nehezí-
tett Tés felé vezetõ túraútra tértünk rá. Utolsó programként
megtekintettük a 150 éves Poós Vízimalmot, és a tulajdo-
nos által tartott háziállatokat. Tudni érdemes, hogy a Gaja
völgyében a II. világháború idején még kilenc vízimalom
üzemelt.  

A napunkat még szebbé tette a gyönyörû napsütéses
idõ, a 27 fõ + 7 fõ vendég vidám hangulata, az õszre jellem-
zõ gombák sokasága, és az erdõ beérett gyümölcseinek
megkóstolása. Legközelebb a vízesések vidékérõl az ingó-
kövek vidékére látogatunk el.

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk!
Bierbauer Imréné

A BÁBOLNAI MÉRFÖLDKÕ TURISZTIKAI CSOPORT
PROGRAMKÍNÁLATA

HELYSZÍN: VELENCEI-HEGYSÉG 
I. programrész: Túra (távolság: 10 km) az ingókövek-
hez:  Pákozd – Régi 48-as emlékmû – Csíkmák-hegy –
Kanca-hegy – Pogány-kõ – Zsellér-mezõ – Bella-tó –
Pákozd. II. programrész: Pákozd - Sukoró: Mészegi-
hegység Turisztikai Központ látványosságainak megte-
kintése: Doni Emlékkápolna; Pákozd – Sukorói csata
Emlékmúzeum; 1848-as honvéd emlékmû; Katonai Em-
lékpark; Interaktív Katonai Emlékhely; Pákozdi Arboré-
tum látogatás
IDÕPONT: október 19. (esõ esetén elmarad). INDULÁS:
08.00 órakor, várható hazaérkezés 20.00 óra körül.
KÖLTSÉGEK: busz 2500 Ft/fõ + belépõk (felnõtt 1500
Ft/fõ, diák, nyugdíjas 1000 Ft/fõ)
Jelentkezés és megbeszélés október 16-án 17 órakor a
Városi Könyvtárban Bierbauer Imréné szervezõnél

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
www.merfoldko.babolna.hu

NYÁRVÉGI KALAND AZ
ÖRDÖG-ÁROK SZIKLÁI KÖZÖTT

Egy hónapos kihagyás, „nyári szünet” után ismét egy na-
gyon izgalmas és kihívásokat ígérõ úti célt tûzött ki magá-
nak a Mérföldkõ Turisztikai Csoport lelkes csapata. Augusz-
tus 31-én, e kellemes nyárvégi reggelen indultunk el
Csesznekre, hogy onnan felfedezzünk egy évmilliók alatt ki-
alakult természeti örökséget, az Ördög-árkot. Az érdeklõ-
dés ezúttal sem maradt el, hiszen csoportunk az eddig is
megszokott létszámban, 31 fõvel indult útnak. Csesznekre
érve talán már mindenki számára ismerõs volt a hely, a cso-
dás környék. Egy ódon, romos vár, ami a középkor és a tö-
rök dúlás nyomait viseli magán immár évszázadok óta, de
a látvány és a hangulat most is magával ragad minden lá-
togatót. Ezen a napon azonban egy kalandosabb út várt
ránk. Katona László egy sajátos küldetést is magára vállalt,
a szokásostól eltérõen cipõjétõl megszabadulva vágott ne-
ki ennek az útnak, akár csak egy igazi zarándok. Elindul-
tunk hát a zöld jelzésû turistaúton, hogy elõbb a Kõ-árok
mélyén haladva megismerjük a Bakony e részének csodás
és sajátos természeti értékeit. Hatalmas sziklafalak és a jel-
legzetes bükkös kísérte lépteinket. A kiszáradt Kõmosó-pa-
tak medre és ezernyi kõ között vezetett utunk, megadva en-
nek a helynek az õsi hangulatát. Lenyûgözõ látványt nyúj-
tott a hatalmas fák lombjai között beszûrõdõ napfény,
ahogy regénybe illõ környezetet varázsolt az erdõ mélyén.
Miután felértünk a Kõ-hegyre, onnan folyamatosan eresz-
kedve folytattuk utunkat. A piros jelzésû turistaútra érve már
sejtettük, hogy egyre jobban közeledünk fõ úti célunkhoz,
majd hamarosan meg is pillantottuk az elsõ nagyobb szik-
lákat. Errõl a helyrõl Rómer Flóris 1860-ban azt írta, hogy az
„Ördög-árok a víz és tán a földrengések borzasztó remek-
mûve… vihartól felizgatott kõtenger. Az egész árok medré-
bõl háznyi nagyságú sziklák tornyosulnak – itt nem találsz
talpalatnyi földet, minden lépted sziklára esik.” Ez a gondo-
lat hamar értelmet nyert számunkra, hiszen emberként el-
törpültünk a több millió éves sziklák között. Talán mindenki
számára a legszebb része volt túránknak az Ördög-gát,
ahol a hatalmas sziklák egymáson elhelyezkedve õsidõk
óta egy természetes gátat alkotnak ezen a helyen. Egy
hosszabb pihenõt tartottunk itt, hogy mindenki megcsodál-
hassa ezt a titokzatos helyet és a fölénk tornyosuló, barlan-
gokkal tûzdelt sziklafalakat. Folytatva utunkat még sokáig
kísértek bennünket a patak medrében rekedt kövek és ha-
talmas kidõlt fák, biztosítva a túra hangulatát. Utunk végé-
hez közeledve, a fokozatosan eltûnõ és ritkuló erdõbõl kiér-
ve megpillantottuk a vár magányosan álló romjait. Miután
visszaértünk Csesznekre, a csoport tagjaival még egy kel-
lemes órát eltöltöttünk ebben a hangulatos faluban, hogy
az út porát leöblítsük, és kicsit megpihenve megosszuk az
élményeinket egymással. Meggyõzõdésünk, hogy ismét
gazdagabban térhettünk haza errõl a túránkról is, és a fá-
radság mellé kárpótlásul sok szép emléket kaptunk.

Mészáros Attila, dr. Veres Zoltán
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 13. – Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 20. – Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 27. – Vasárnap (Úrvacsora) 11 óra
NOVEMBER   3. – Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 10. – Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
OKTÓBER 20. Vasárnap 15.30 óra

Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Október 13-án vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 28. vasárnap 10.45 szentmise
Október 20-án vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 29. vasárnap 10.45 szentmise
Október 27-én vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 30. vasárnap 10.45 szentmise
November 1-jén pénteken 10.10 rózsafüzér imádság
Mindenszentek ünnepe 10.45 szentmise
November 3-án vasárnap 10.10 rózsafüzér imádság
Évközi 31. vasárnap 10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
Sekrestyés: Gergely Lajosné 06-20/5123-560

Kántor: Drávai Veronika
A szentmisék idõpontja változhat.

Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS
LÁTÁSSÉRÜLT FELNÕTTEK RÉSZÉRE

A Vakok Állami Intézete a TÁMOP 5.4.7. projekt kere-
tében rehabilitációs szolgáltatást indít Komárom-Eszter-
gom megyében. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás cél-
ja látássérült felnõttek önálló életvitelének segítése.

Ez a következõket fedi le:
– tapintható írásrendszerek tanítása
– közlekedés, tájékozódás tanítása
– számítástechnika tanítása (nagyító, beszélõ progra-

mokkal)
– mindennapos tevékenység tanítása (gombfelvarrás,

üvegbõl töltés, mosás, fõzés, stb.)
Mindezt vagy a kliens otthonában, vagy a rehabilitáci-

ós irodában (Tatabánya, Béla király körtér, Körtéri Kö-
zösségi Ház).

A rehabilitációs szolgáltatásról a Vakok és
Gyengénlátók Komárom Esztergom Megyei Szervezete
is ad felvilágosítást, vagy közvetlenül hívható az iroda is
a 06-20/458-85-07 telefonszámon.

EBOLTÁS: 
A KÖTELEZÕ ÓVINTÉZKEDÉS
A veszettség megelõzése és felszámolása közér-

dek, az évenkénti kötelezõ oltást jogszabály írja elõ
a kutyatartóknak. A kötelezõ eljárás elmulasztásával
a gazdik óriási veszélynek teszik ki kedvencükön kí-
vül környezetüket is.

Az elsõ eboltás volt szeptemberben a kötelezõ
csippek beültetését követõen. A tapasztalatok vegye-
sek. Az tudható, hogy a csippezett kutyák mindegyike
megkapta az oltást, így a banai, bábolnai ebek mintegy
hetven százaléka beoltott, és csippezett, tudtuk meg dr.
Mátray Árpád állatorvostól, akit a szeptemberi kötelezõ
eboltás kapcsán kérdeztünk. 

A szakember elmondása alapján az önkormányzatok-
nak háromévente fel kell mérnie, össze kell írnia az ebek
számát és oltottságát. Megyénkben, Oroszlányban pél-
dául kérdõíves felmérésen alapuló, kötelezõ összeírást
tartottak a háztartásokban, melybõl kiderült, hogy a ko-
rábban 1700 oltott kutya helyett ebben az évben 3500
ebet kellett beoltani és csippezni, vagyis bõven akadtak
még be nem jelentett négylábúak. 

Aki elhalasztja kedvence kötelezõ oltását vagy a
csipezését, szankcionálásra számíthat. 

Az elhalasztott oltással járó legfõbb probléma, hogy a
veszettség akár halált is okozó gyógyíthatatlan beteg-
ség, mely  veszélyeket tartogathat állatra és emberre
egyaránt.

Hazánkban közel 15 évvel ezelõtt uniós támogatással
kezdték meg  a vadállomány szájon át történõ vakciná-
zását, de nem zárható ki teljesen, hogy akad még vírus-
hordozó vad. Beláthatatlan következménnyel jár, ha a
házi kedvencek ilyen vaddal találkoznak. 

Az oltási gyakorlat változásban van, dr. Mátray Árpád
állatorvos elmondása alapján. Az összevezetett oltási
mûvelet nagy valószínûséggel megszûnhet a jövõben
és felválthatja egy gyakorlatiasabb menet, melyben az
állatorvosokat házhoz hívják az ebtartók az esedékes-
ség idején. 

A csipezés és oltás, vagyis a „négylábú-kezelés” fáj-
dalommentes mûvelet az ebnek és gazdájának is, így
nem érdemes elhalasztani a törvénnyel is szabályzott,
védelmet nyújtó vakcinázást.



BÉCS-POZSONY-BUDAPEST
ULTRAMARATHON

2013. OKTÓBER 19-23.
A nemzetközi futóverseny résztvevõi október 21-én

haladnak át Bábolnán. A Gyõr – Tata közti táv teljesítése
során érintik a futók településünket. Ezen a napon Gyõr-
ben, az ETO stadiontól indulnak 10 órakor és várhatóan
11 és 12 óra között futnak át Bábolnán. A látványos ver-
senyt érdemes megnézni, akár szurkolni is a verseny-
zõknek, hiszen a több mint 333 km-es távot egyéni- és
csapatversenyben teljesítik a profi és amatõr futók, de
baráti társaságok is indulnak a megmérettetésen. Ezen-
kívül helytörténeti kerékpárosok, valamint görkorcsolyás
túra résztvevõi színesítik a mezõnyt.

MINI BB FUTÓVERSENY
AZ ULTRAMARATHON BETÉTSZÁMAKÉNT
Bõny Község Önkormányzata szervezésében idén is

megrendezik a hagyományos Mini BB futóversenyt. A
Bécs-Pozsony-Budapest Ultramarathon Gyõr és Tata
közti szakaszának napján, október 21-én várják Bõny
központjába az egyéni és csapatban futni vágyókat,
iskolásokat és felnõtteket egyaránt. Gyülekezõ 9 órától,
rajt 10 órakor, cél Bábolnán a posta mellett.

SPORT HÍREK                        BÁBOLNAI FÓRUM
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21. FIÓKMARATHON
Idén 21. alkalommal kerül megrendezésre a megyei

Atlétikai Szövetség Fiókmarathon elnevezésû futóverse-
nye. A futóverseny rajtja október 20-án vasárnap 10 óra-
kor a banai mûvelõdési háznál lesz.

A 6-9 évesek futószámát a fiúknak kb. 10.15-kor a lá-
nyoknak kb. 10.20-kor rendezik Nagyigmándon, a mû-
velõdési ház mellett. A versenyszámok között most is
lesz nõi és férfi, valamint fiú és lány egyéni verseny, va-
lamint fiú és lány váltóverseny. A Bana, Kocs,
Nagyigmánd, Bábolna és Bokod sportolóit megmozga-
tó futóverseny részleteirõl Cseh Lászlótól, a Komárom-
Esztergom Megyei Atlétikai Szövetség elnökétõl – tel.:
0620/824-8491 ill. Szöllõsi Miklóstól, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Atlétikai Szövetség fõtitkárától – tel.: 06
30/260-2604 érdeklõdhetnek.

TEKE NB II.

EGYELÕRE PÁLYA NÉLKÜL,
IDEGENBEN

NB II-es tekézõink szeptember 7-én Budapesten, a Tüker
csapatánál vendégszerepeltek. Izgalmas, szoros mérkõzé-
sen sikerült elhozni idegenbõl két pontot. Tüker SC – Bá-
bolna SE 3,5 : 4,5 (2445 : 2521): Torma József 419 fa, Ba-
logh István 419 fa, csp., Mogyorósi Balázs 408 fa, Balom
Sándor 441 fa, csp., Barányi Ferenc 404 fa, Szilágyi András
430 fa, 0,5 csp.

Tüker SC ifi – Bábolna SE ifi 2 : 0 (434 : 400): Szász Lász-
ló 400 fa.

Szeptember 7-én ismét idegenben játszották mérkõzé-
süket tekézõink, ugyanis elkezdõdött a szabadidõközpont
belsõ felújítása, ezért a csapat kénytelen volt elcserélni ha-
zai találkozóit. Ezúttal Petõházára látogattak, ahol biztos
gyõzelmet arattak. Petõháza SE – Bábolna SE 3 : 5 (2461 :
2479): Balogh István 429 fa, csp., Torma József 419 fa,
csp., Balom Sándor 423 fa, csp., Mogyorósi Balázs 391 fa,
Barányi Ferenc 401 fa, Szilágyi András 416 fa. Petõháza SE
ifi – Bábolna SE ifi 0 : 2 (403 : 423): Szász László 423 fa.

Következõ hétvégén tekézõink Csóron léptek pályára.
Legényeink egyelõre edzés nélkül kénytelenek játszani, hi-
szen pályájuk a Szabadidõközpontban található, mely je-
lenleg felújítás alatt áll. A fiúk nem dobtak rosszul, ám az el-
lenfél felülmúlta õket. Csór T-T FC – Bábolna SE 7 : 1 (2592
: 2529): Mogyorósi Balázs 401 fa, Balogh István 438 fa,
csp., Balom Sándor 433 fa, Torma József 424 fa, Barányi
Ferenc 403 fa, Szilágyi András 430 fa. Csór T-T FC ifi – Bá-
bolna SE ifi 2 : 0 (428 : 385): Szász László 385 fa.

Tekéseink még mindig kénytelenek nélkülözni pályáju-
kat, így ezúttal Jánossomorján mérkõztek. Már egyre in-
kább kiütköztek az edzések hiányából adódó problémák,
ezért a vendéglátók biztosan nyertek. Jánossomorja SE –
Bábolna SE 6 : 2 (2696 : 2553): Torma József 419 fa, Ba-
logh István 406 fa, Balom Sándor 463 fa, csp., Körmendi
Imre 417 fa, Szilágyi András 426 fa, csp., Balom Norbert
422 fa. Jánossomorja SE ifi – Bábolna SE ifi 0 : 2 (375 :
422): Szász László 422 fa.

Az NB II-es és megyei elsõ osztályú csapat várhatóan ok-
tóber 17-ig kénytelen nélkülözni a pályát. Az építõk megfe-
szített munkával azon dolgoznak, hogy mielõbb átadhas-
sák rendeltetésének a tekepályát.

KÉZILABDA, 
MEGYEI ELSÕ OSZTÁLY

A kézilabdás lányok számára is elkezdõdött a bajnoki sze-
zon. Szeptember 22-én hazai pályán Környe ellen jól
kezdtek, majd több idegenbeli mérkõzéssel folytatták.

EREDMÉNYEK:
Bábolna SE – Környei SE 23 : 22

Ácsi Kinizsi SC – Bábolna SE 27 : 22

KÖVETKEZÕ MÉRKÕZÉSEK:
Kisbér KC – Bábolna SE (október 5. 16 óra, Kisbér)

Tatabánya SC II – Bábolna SE 
(október 13. 15 óra, Tatabánya)

Bábolna SE – Tarján SE (október 20., Bábolna)
Környei SE – Bábolna SE (október 27. 10 óra, Környe)

Bábolna SE – Ácsi Kinizsi SC
(november 8. 18:30 óra, Bábolna)

Felvételünk is tanúsítja, a fiókmarathon tavaly is szép
számmal megmozgatta a gyerekeket
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A negyedik fordulót bonyolították le szeptember 8-án a
megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokságban. Focistá-
ink a Komárom együttesét fogadták, akik fiatal játékosaik-
kal egyelõre várakozásaik alatt teljesítenek. Csapatunk
remekül kezdett, az elsõ félidõben óriási iramot diktáltak
legényeink, gyors támadójátékunknak köszönhetõen ren-
geteg helyzetet sikerült kidolgozni. A 14. percben fiatal tá-
madónkat, Róth Istvánt buktatták az ellenfél tizenhatosán
beleül, amit büntetõvel jutalmazott a játékvezetõ. Tóbiás
Zoltán nem hibázott, a hálóõrnek esélyt sem adva a kapu
jobb alsó sarkába lõtte a labdát. Az elsõ játékrész sok-sok
hazai helyzetet hozott, de a befejezéssel már nem volt
szerencsénk. A második félidõben kiegyenlítettebb játék
folyt, de focistáink egy pillanatra sem adtak esélyt a ko-
máromiaknak. Sajnos a támadások befejezését ezután
sem sikerült gólra váltani, így maradt az egy gólos gyõze-
lem. Bábolna SE – Komárom VSE 1:0.

Az U19-es gárda is kitûnõ meccset vívott Komárom el-
len. Vida Gábor két góljával végig uralták a találkozót,
csupán a vége elõtt öt perccel sikerült az ellenfélnek szé-
píteni. A játékvezetõ egy kis túlórát rendelt el, ifistáinknak
ez nem hozott szerencsét: a vendégek a 92. percben
egyenlítettek, így döntetlennel zárták a találkozót. Bábol-
na SE U19 – Komárom VSE U19 2:2.

Ezt követõen Kecskédre látogattak focistáink. Az elõzõ
évad bajnoka egyelõre árnyéka tavalyi önmagának, vi-
szont már a harmadik percben gólt szereztek. A folytatás-
ban Csongrádi Péter edzõ szerint kiegyenlített játék zaj-
lott, több gólveszélyes helyzetet is sikerült kialakítani,
mégis a hazaiak szereztek ismét gólt. A második játék-
részben is voltak lehetõségeink, ám ezek rendre kimarad-
tak egészen a hatvanadik percig, amikor Landczendorfen
Attila talált az etei hálóba, felcsillantva a reményt az ide-
genbeli gyõzelemhez. De ismét a hazaiak kerekedtek
felül, és további két góljuknak köszönhetõen otthon tar-
tották a három pontot. Kecskéd KSK – Bábolna SE 4:1. 

Az ifjúsági csapat sem bírt a kecskédiekkel, az elsõ fél-
idõ gól nélküli játéka a második játékrész végére teljese-
dett ki, de ekkor is a hazaiak találtak a bábolnai hálóba. A
lefújás elõtt négy perccel védõnk, Popovics György tudott
egyenlíteni, de a gyõzelemre már nem maradt erõ, a két
együttes kiegyezett a döntetlennel. Kecskéd KSK U19 –
Bábolna SE U19 1:1. 

A bajnokság 6. fordulójában focistáink a Bana együtte-
sét fogadták. A szinte már örökrangadónak számító talál-
kozó bõvelkedet váratlan fordulatokban, és a játékvezetõ-
nek köszönhetõen kiállításokban. A banaiak kezdték job-
ban a mérkõzést, ám legényeink hamar rátaláltak az el-
lenfél gyengéire. A közönség kimondottan jóiramú mecs-
cset láthatott, amit a játékvezetõ fél óra elteltével szakított
meg, miután a kispadról kiállította Szedlacsek Dénest. Az
elsõ gólra nem kellett sokat várni. A 34. percben Róth Ist-
ván futotta le védõjét, majd beadása nyomán
Lanczendorfen József talált az ellenfél hálójába. A válasz
sem váratott sokat magára, mintegy hat perc múlva egy
jobboldali, élesen beadott labdába fejelt bele a banai já-
tékos, továbbítva azt a rövid sarokba. A második félidõ is
kiélezett küzdelmet hozott, míg a játékvezetõ ismét fel
nem hívta magára a figyelmet. Elõbb Csongrádi Péter
edzõt küldte el a kispadról, majd Frank Attila megmozdu-
lását jutalmazta sárga lappal, mire játékosunk elrúgta a

labdát. A fegyelmezetlenségre második sárga, majd piros
lap lett a válasz. Aztán érthetetlen módon Pint Tamásnak
is felmutatta a piros lapot, így két ember hátránnyal gyõ-
zelmi esélyeink szinte a nullára csökkentek. Ám focistáink
apait-anyait, szívüket-lelküket beleadták. A 80. percben
Lõrinc Lóránt futott el a jobb szélen, beadását Horák Zsolt
továbbította a banai hálóba. A hátralevõ tíz percben az el-
lenfél görcsösen akarta a gólt, védelmünk viszont kitûnõ-
en állta a sarat, így a két szomszédvár rangadóját Bábol-
na nyerte. Bábolna SE – Banai KSK 2:1. 

Az ifjúsági csapat hozta a kötelezõt. Az elsõ félidõt Ko-
vács Máté kettõ és Vida Gábor egy góljával nyerték. A
második játékrész valamivel gyengébbre sikerült, fiatalja-
ink játékából kissé hiányzott az átgondolt, tervszerû fut-
ball. Idõnként átengedték a teret a banaiaknak, de Csat-
lós András két góljával a végjáték is jól alakult. Bábolna
SE U19 – Banai KSK U19 5:0.

A másik szomszédvár, Ács várta focistáinkat szeptem-
ber utolsó vasárnapján. Együttesünk a banaiak elleni ta-
lálkozón kiállított játékosok miatt kissé foghíjasan, mond-
hatni szárnyaszegetten vágott a meccs elé. Csongrádi
Péter edzõt és Frank Attilát egy, Pint Tamást két mérkõ-
zésre, Szedlacsek Dénest három hónapra, míg a nézõ-
ként jelenlévõ, mégis játékosnak számító Dömötör Józse-
fet hat hónapra tiltotta el a szövetség. Még így is mi kezd-
hettük jobban a találkozót, hiszen az ácsiak is hasonló ci-
põben jártak. Rózsahegyi Tamásnak köszönhetõen a 26.
percben mi szerezhettük meg a vezetést, alig tíz perc el-
teltével a hazaiak egyenlítettek. A második félidõt is mi
kezdtük jobban, mindjárt az elején Bõsze Csaba találatá-
nak örülhettek a bábolnai nézõk. Aztán a folytatás is ne-
künk sikerült jobban, az ellenfél elfáradt, és Szedlacsek
Zoltán is megtalálta góllövõ cipõjét. Az 54. percben és a
lefújást megelõzõ másodpercekben vette be az ácsi há-
lót, így együttesünk biztos gyõzelmet aratott Ácson. Ácsi
Kinizsi SC – Bábolna SE 1:4.

Az ifisták ezúttal nem szerepeltek jól. Kevés játékossal
voltak kénytelenek kiállni, ráadásul egyik erõsségük, Vida
Gábor sem játszott a csapatban, hiszen a felnõtteket kel-
lett kisegítenie. Az ácsiak irányították a találkozót, fiatalja-
ink csupán válaszolgatni tudtak ellenfelük góljaira. Ácsi
Kinizsi SC U19 – Bábolna SE U19 3:2.

Hantos
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Felnõtt csapatunk az elõkelõ második helyen
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Szeptember 21-én szombaton
délelõtt a Magyar Hõsök Emlékkö-
vének megkoszorúzásával, majd a
települések képviselõinek fogada-
lomtételével vette kezdetét a 2013-
as Nemzeti Vágta  Budapesten, a
Hõsök terén. Szombat délután a
kishuszárvágtával, majd a települé-
sek elõfutamaival folytatódott a
program, melyet a fogatvágta elõ-
futamai, jótékonysági sztárfutam,
korlátugrató verseny tett színeseb-
bé.

Ezúttal a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. kezdeményezésére és támogatásával
Bábolna Város Önkormányzata is benevezett a verseny-
re. A Ménesbirtok dolgozója és lovasa, Földing Péter a
cég Gazal XIX-6 nevû lovával a hatodik elõfutamból máso-
dikként jutott a középfutamba. Itt már sokkal nehezebb
dolga volt lónak és lovasnak, az ötödik helyen haladtak át
a célvonalon. Földing Péter rengeteg új élménnyel tért ha-
za, hiszen elõször lovagolt a Nemzeti Vágtán. Néhány
héttel az esemény elõtt kezdték el a felkészülést a kivá-
lasztott lóval, aki rendszeresen vesz részt távlovas verse-
nyeken. Korábban nem trenírozták galoppfutamokra, de
távlovaglásban szerzett rutinja alkalmassá tette a vágtára.
Két és fél kört kellett teljesíteni a futamokon, mely lovat és

lovast egyaránt kimerített. Péter
elégedett a teljesítménnyel, az
elõfutam sikerét követõen a vasár-
napi középfutamban a rajt után
egy ideig a harmadik helyen futot-
tak, ám a ló elfáradt, így ötödik-
ként értek célba. Ezzel nem jutot-
tak ugyan a döntõbe, de szépen
helytálltak olyan lovak között, me-
lyeket rendszeresen képeznek ga-
loppfutamokra.

Elégedett a bábolnai lovak sze-
replésével Bérci Balázs, a
Ménesbirtok ügyvezetõ igazgató-

ja is. Lázár Vilmostól, a Magyar Lovasszövetség elnökétõl
külön felkérést kapott egy új ötletben való közremûködés-
hez, mégpedig a Nemzetközi Vágtához kértek Shagya-
arab lovakat. Hét bábolnai kancát és egy herélt mént lo-
vagolhattak a nyolc országból – Katar, Szerbia, Kazahsz-
tán, Egyesült Arab Emirátusok, Málta, Csehország, Szlo-
vákia és Magyarország – érkezett versenyzõk. Az igazga-
tó szerint a vágtán való részvétel legfontosabb eredmé-
nye az volt, hogy megmutathatták a Shagya-arab fajta
gyönyörû, harmonikus mozgását, egyedülálló formáját.
Jövõ évben a szervezõk már tizenhat bábolnai lovat vár-
nak a Nemzetközi Vágtára, és Bérci Balázs reméli, hogy a
város színeiben is indíthatnak versenyzõt.

Remekül szerepeltek a bábolnai lovasok a Ménesbirtok
pályáján szeptember 14-15-én megrendezett díjugrató
megyei döntõn. A legifjabb versenyzõ, Buza Patrik két
versenyszámban is a dobogó legmagasabb fokára állha-
tott, a kezdõ lovasok megyei bajnokságában a negyedik
helyre rangsorolták. Ugyanebben a korosztályban
Suhayda Anna - aki nemrég váltott díjlovaglásról díjugra-
tásra – a hatodik helyet szerezte meg. A szintén nagyon
fiatal és tehetséges Tóth Flóra – Kisbábolna színeiben – a
kezdõ lovasok megyei elõdöntõjében lett ötödik, õ a me-
gyei bajnokság második helyezettje. Az ugyancsak kis-
bábolnai Széles Budai Andrea bajnoki ezüstérmet szer-
zett amatõr kategóriában, a Ménesbirtok lovasa, Tóth Ta-
mara pedig elsõsorban a nyitott versenyszámokban re-
mekelt. Egyet megnyert, egy második és egy harmadik
helyezést is magáénak mondhat. A legtöbb számban
Szentirmai Péter indult, aminek meg is lett az eredménye.
Több jó helyezést, valamint a döntõben megszerzett elsõ
és második helyet követõen a Ménesbirtok versenyzõje
mondhatja magáénak Komárom-Esztergom megye fel-
nõtt díjugrató bajnoki címét.

Szeptember 28-29-én bonyolították a bábolnai lovaspá-
lyán négy megye - Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér
és Komárom-Esztergom – regionális bajnokságát. Ismét
elmondhatjuk, hogy a hazai lovasok kitûnõen teljesítettek.
A régió ifjúsági bajnoka ismét bábolnai lovas, ezúttal Fá-
bián Dóra – Szikszai Military Lovas Sport Egyesület - vi-

selheti ezt a címet, elhódítva a tavalyi bajnoktól, Tornyos
Fannitól a gyönyörû serleget. Fannit sajnos az ág is húz-
za, ugyanis a megyei döntõt megelõzõ napon lova meg-
sérült, így azon a versenyen nem tudott részt venni. A re-
gionális döntõn kölcsön lóval indult, ami természetesen
kihatott teljesítményére. Így is szép eredmény egyéniben
a kilencedik, csapatban pedig a negyedik hely. Az újdon-
sült bajnoknõ, Fábián Dóra lapunk számára elmondta,
Szikszai Lajos edzõ irányításával sokat készültek erre a
versenyre, év közben számos megmérettetésen részt vet-
tek. Lova is jól dolgozott a hétvégén, így minden egyben
volt a sikerhez. További céljait tekintve Dóra kiemelte, õ el-
sõsorban a military versenyzésre helyezi a hangsúlyt, jö-
võre a szakág Európa Bajnokságán szeretne indulni.

Tóth Flóra, a Kisbábolna Lovas Klub versenyzõje, aki a
kezdõ lovasok közt az élmezõnyhöz tartozik, a regionális
bajnokságban a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Õ
is elkötelezett lovas, édesapja és nagyszülei „fertõzték
meg” a lovaglás szeretetével. A szintén kezdõ lovas kate-
góriában szereplõ Buza Patrik egyéniben a régió negye-
dik helyét szerezte meg, viszont tagja volt a negyedik he-
lyezett megyei csapatnak.

A felnõttek mezõnyében ezúttal nem született kiemel-
kedõ bábolnai siker, ám Szentirmai Péter, a Ménesbirtok
versenyzõje Komárom-Esztrgom megye I. csapatának
tagjaként a régió második helyére rangsorolhatta magát.
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Fotó: Hajdu Kriszta


