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A B ÁBOLNAI É LETFÁN
K ÖZPARK -

Gera Katalin szobrász elképzelése és keze nyomán készült el az az
Életfa, melyet augusztus 28-án, a
polgármesteri hivatal épülete mellett, a felújított közparkkal együtt
avatott fel a város.
A köztéri alkotás ügyében még
márciusban döntött a képviselõ-testület, melynek tagjai örömmel szavaztak
a Bábolnai Életfa megalkotását támogatva. A szoboravató ceremónián dr.
Horváth Klára polgármester úgy fogalmazott: „igazi mérföldkõ a település életében ez a tér több szempontból is.” A városvezetõ ünnepi beszédében a régi konyha helyén kialakított
közpark létesítésének fontosságát abban látta, hogy az a szórakozásra és
a szabadidõ hasznos eltöltésére lehetõséget ad azoknak is, akik korábban
a négy fal között töltötték a délutánjaikat, estéiket. A közpark Izmindi Réka
kerttervezõ mérnök elképzelései alapján a Horváth és Fiai Kft. munkájával
valósult meg. Abban szökõkút, pergola, száletli és sporteszközök kaptak
helyet, amelyek mind a kikapcsolódást, a felüdülést, a vidám társas
együttlétet hivatottak segíteni.
Ugyancsak a Horváth és Fiai Kft.
végezte el a játszótér gyöngykavicsos
burkolatának cseréjét, amit fûszõnyeg
váltott ki. Ez elsõsorban a kisgyermekesek, pedagógusok kérése alapján
valósulhatott meg.
A játszótér melletti épületet a
Communal Contact Kft. újította fel, abban garázst, raktárt és köztéri illemhelyet alakítottak ki. A tér teljes felújítá-
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AZ ÚJSZÜLÖTTEK NEVEI

ÉS SZOBORAVATÓ EGY NAPON

sára mintegy 60 millió forintot fordított
a város.
Az újonnan felállt grémium tagjai
tulajdonképpen megalakulásukkor
megfogalmazták azt az ígéretet, hogy
Bábolna jövõjéért, egy csapatként
dolgoznak. Ez az elkötelezettség az
alapja a játszótér és a Bábolnai Életfa
létrejöttének is, mely ugyancsak a város gyermekeinek, utódainak állít emléket. A szobrot a megújult térrel
együtt ünnepelhette a város.
Bábolnán a gyermek felbecsülhetetlen érték. Ennek ékes bizonyítéka
az a korábbi gesztus, melynek révén
a Csemetéink Csemetéi park is létesülhetett, és amely évrõl évre gyarapodhatott a gyermeket vállaló csalá-

dok fáival. Mára már ez a park teljesen megtelt. A család- és gyermekbarát szemlélet azonban cseppet sem
változott.
„A legtöbb, amit a gyermekeinknek
adhatunk: gyökerek és szárnyak.
Gera Katalin szobrászmûvésznõ által
alkotott Életfa a gyökereket adja gyermekeink számára, a hazához, Magyarországhoz, és a településhez Bábolnához való kötõdést, tartozást. A
Bábolnához való kötõdésen, gyökereken túl a Bábolnai Életfa a helyszínt, a
közpark és a játszótér közelségét is
még magasztosabbá emelte. Bízom
benne, hogy az Életfa rövid idõ alatt
betelik levelekkel, nevekkel s újabb
Életfa megalkotásáról kell döntenie
Önkormányzatunknak – fogalmazott a
ceremónián a polgármester.
A Bábolnai Életfa levelein a Bábolnán született gyermekek nevei sorakoznak. Most 165 levél talált jelképesen gazdára, de több száz üres levél
várja még, hogy megõrizzen egy nevet a jövõ számára.
A meghitt hangulatú ünnepi megnyilvánulások folytatásaként dr. Horváth Klára polgármester, az alkotó,
Gera Katin szobrászmûvész és
Popovics György, a megyi közgyûlés
elnöke ünnepélyesen leleplezték a
köztéri alkotást, amit ezt követõen
Varga Imre római katolikus plébános
és Molnár-Varga Péter református
lelkész áldott meg. Ezt követõen a
2014. évben született gyermekek szülei emléklapot vehettek át. Az ünnepség lufiröptetéssel és az Apacuka zenekar elõadásával zárult.
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SEMMELWEIS-NAP A KÖSZÖNETÉ

Hivatalosan július elseje Semmelweis Ignác az „anyák
megmentõjeként emlegetett magyar orvos tiszteletére a
magyar egészségügy napja. Ennek okán a jeles ünnepna-

pot megelõzve június 25-én ünnepelték helyben a bábolnai
egészségügyben dolgozókat.
Idén szeptemberben lesz tíz éve, hogy a Kardirex átvette
a helyi egészségügyet, vállalva a járóbeteg szakellátás mûködtetését, fogalmazott dr. Nagy Lehel Csaba, a Kardirex
Egészségügyi Központ Bábolna orvosigazgatója az ünnepségen, majd hozzátette: a Semmelweis-nap munkaszüneti
nap az egészségügyi dolgozók számára, mely intézkedés a
szakma régi presztízsét igyekszik visszaadni.
Kiemelendõ elõny, hogy a bábolnai kisvárosi szakrendelõben évek óta változatlanul ugyanazok a munkatársak dolgoznak a betegek zavartalan ellátása érdekében. Ezt a
munkát köszönte meg egy szál virággal az orvosigazgató.
A jubiláló munkatársakat külön is köszöntötték. A szakrendelõt az önkormányzat is támogatja. Dr. Horváth Klára
polgármester a központot érintõ esedékes beruházásokról
beszélt, és a köszönet szavaival élt az egészségügyben
dolgozók napján.

ÜNNEPI SZENTMISE AUGUSZTUS 20-ÁN
Ünnepi szentmisét tartottak a katolikus templomban augusztus 20-án. A misét Varga Imre plébános celebrálta. A
ceremónia részeként, az ünnepi áldást követõen a plébános megszentelte a nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret,
melybõl a közösség tagjait kínálták.
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap:
Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Az új kenyér és az aratás ünnepe.
1083-ban államalapító királyunk szentté avatási eljárása
során, Nagyboldogasszony utáni elsõ vasárnapon, augusztus 20-án nyitották meg István király sírját. A magyar egyház
ezt a napot iktatta kalendáriumba István névünnepeként.
Az évszázadok folyamán azonban sokat változott a naphoz kötõdõ tartalom. Az ünnep állami és egyházi jellegének
egyensúlya is folyamatosan változott. 1991 óta hivatalos állami ünnep augusztus 20-a. A jeles ünnepnapon ország-

szerte rendezvények sorával emlékeznek meg az államalapításról, vidéken pedig aratóünnepet tartanak.

BÁBOLNAI FIATALOK DÁNIÁBAN
Hat bábolnai fiatal és két kísérõ utazott 2015. július
29-én Dániába, hogy részt vegyen Bábolna testvértelepülése, Mariagerfjord által szervezett nemzetközi ifjúsági táborban Astrup község mellett. A nyolc napos rendezvényen a magyarokon túl ír, észak-ír, finn és dán fiatalok nagy számban, mindösszesen 25-en vettek részt.

Reméljük, hogy a bábolnai fiatalok a jövõben sok hasonló programon vehetnek részt.

A tábor témája alapvetõen a sport és az egészséges életmód volt, ezért nem volt véletlen, hogy a dán vendéglátók
minden napra más és más vetélkedõt, sportversenyt szervezetek, így nagyon gyorsan kiválóan együttmûködõ, külön
nemzetek lányaiból és fiaiból álló csapatok jöttek létre.
Elmondható, hogy a tábor elérte a célját, ugyanis az
egészséges életmód fontosságának tudatosításán túl hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok megismerhessék egymás
kultúráját, valamint új, akár életre szóló barátságokat köthessenek.
www.btv.hu
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Ö NKORMÁNYZATI
Öt fõvel, határozatképesen ült
asztalhoz a bábolnai grémium rendkívüli testületi ülése alkalmával, augusztus 5-én. A képviselõk döntéseit megelõzõen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta a
város aktuális ügyeit.
A képviselõ-testület az ülés kezdetén tájékoztatókra reagált. Így került
szóba a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal jelentése, valamint a
Komáromi Rendõrkapitányság tájékoztatója, melyben a szerv a májusi és
a júniusi történéseket, bûneseteket
taglalta.
Ennek kapcsán dr. Horváth Klára
polgármester elmondta: a városban
felmerülõ igények alapján a rendõrség
munkatársaitól egyes utcákra fokozott
rendõri jelenlétet és figyelmet kért.
Foglalkoztak a képviselõk a Bábolna
BIO Kft. patkánymentesítésével kapcsolatos tájékoztatójával. A rágcsálóirtást a cég a márciustól júniusig terjedõ
idõszakra vonatkozóan részletezte
összefoglalójában.
Szóba került a Rákóczi Szövetség
levele, melyben a bábolnai szervezet
az elmúlt idõszakban végzett tevékenységérõl, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról nyilatkozott.
Foglalkoztak a KLIK Komáromi Tankerület levelével is, melyben az iskolai
átszervezést, illetve a banai és a Bábolnai Általános Iskola kapcsolatát
részletezték. (A tanévkezdéssel kapcsolatban bõvebb beszámolónk olvasható a 12. oldalon.)
Az Akácfa utca bitumenes építésével
és menetrendváltozással összefüggõen is kaptak tájékoztató anyagot a
képviselõk, akik valamennyi összefoglalót elfogadták szavazatukkal.
A második napirendi pontban a Rózsaerdei úti önkormányzati bérlakások
értékesítése került terítékre. Az említett
lakásokkal kapcsolatban ötbõl két lakó
jelezte lakásvásárlási szándékát. Három további lakást liciten értékesíti az
önkormányzat. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta azt a hirdetményt, mely alapján
az ingatlanokat eladhatja az önkormányzat. A testület ezzel egyetértve
szavazott arról is, hogy a vételi szándékkal élõ bérlõk számára (Homoki
Judit és Frank Attiláné részére) eladja
a tulajdonában lévõ önkormányzati lakásokat és a hozzájuk tartozó garázst.
4
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A napirendi ponttal kapcsolatban a
közös hivatal jegyzõjét felkérték az értékesítés körülményeit és feltételeit
megkötõ hirdetmény közzétételére,
mely augusztus 6-a óta elérhetõ az érdeklõdõk számára.
A Rózsaerdei úti 8. Fsz. 2. szám alatti lakást (az ingatlanforgalmi értékbecslések alapján) 7,6 millió forintért, a
Rózserdei út 8. 1/4. számú ingatlant
6,8 millió forintért, a Rózserdei út 12.
1/4. szám alatt található lakást 7,6 millió forintért kívánta értékesíteni az önkormányzat. A licitálásos versenytárgyalásra augusztus 27-én került sor a
hivatal dísztermében. (Részletek következõ lapszámunkban)
A folytatásban Peresztegi Gábor kérelmével foglalkozott a grémium, aki a
Pék köz és a Mészáros út sarkán lévõ
ingatlanban létesítene irodaegységet,
a szabályzatok szerint azonban ehhez
megfelelõ számú parkolóhelyet kell kialakítani. A testület döntésével hozzájárult: a beruházást bonyolító vállalkozó a Pék közben 3 parkolót alakíthat ki
úgy, hogy az építés költségeit felvállalja. Az elõírt negyedik parkolóhely a
közterületi parkolóban biztosított lesz
vállalkozása számára.
A képviselõk már korábban és ezúttal is (a negyedik napirendi pontban)
tárgyaltak a Bábolna Sped Kft. kérelmérõl. A témák egyike a társaság és
az önkormányzat között bonyolítandó
területcsere. A Bábolna Sped Kft. képviselete korábban azt kérte az önkormányzattól, hogy az általa kialakított
Rákóczi utcai parkolót az önkormányzat a töltõállomás melletti önkormányzati tulajdonú területtel cserélje el. Ennek lebonyolításához nélkülözhetetlen
a Helyi Építési Szabályzat módosítása,
melyet azóta a testület hozzájárulásával véglegesítettek. A bizottság és a
testület is egyöntetûen arról szavazott,
hogy a területcsere térítésmentesen
menjen végbe. A Bábolna Sped Kft.
másik kérelme vízvezeték-kiváltásról
szólt, miután a Mészáros úti raktárbázisának építésekor felmerült ennek
szükségessége. A vízvezeték kiváltása
már megtörtént, a munkálatokat az illetékes ÉDV Zrt. végezte. A mûvelet költsége több mint egymillió forint összegû volt. A rendkívüli testületi ülésen a
munkákat végzõ ÉDV Zrt. tájékoztatóját tudomásul vette a testület.
A következõkben a hivatal mögötti
játszótér gyöngykavicsos burkolatának cseréje került terítékre, mely kap-

csán árajánlatokat tárgyalt a testület. A
téma elõzménye lakossági kéréseken
alapul, hiszen a nyári idõszakban a játszótéri gyöngykavics gyakran túlhevült. Az itt játszó gyerekek biztonsága
érdekében az önkormányzat a
gyöngykavicsot gyepszõnyegre cserélné, melyhez automata locsolóberendezést is tervezett mintegy 3, 8
millió forint összegben. A napirendi
pontban a játszótér védelmében három térfigyelõ kamera kihelyezésére
vonatkozó árajánlat ügyében is tárgyaltak. A pihenõparki területen a vandalizmus felszámolása miatt indokolt a
térfigyelõk alkalmazása. A játszótérre
korábban kihelyezett kamera elromlott, ennek javításáról szólt az egyik árajánlat 47 ezer forint értékben.
A nemrégiben kialakított parkba is
három kamerát alkalmazna az önkormányzat, melynek költsége több mint
2 millió forint ráfordítást igényel a várostól.
A harmadik árajánlat a szelektív szemétgyûjtõ szigeteket õrzõ kamerák kihelyezésére vonatkozott. Az utóbbi
idõben – sajnálatos módon - megszaporodott a kommunális hulladék lerakása. Ennek felszámolására helyezne
ki mind az öt hulladékgyûjtõ sziget területére térfigyelõ kamerákat a város
vezetése. Ez több mint 3 millió forintba
kerül majd. A testület tagjai az ülésen
annak kérdését is felvetették, hogy milyen eljárási módja van annak, amenynyiben a kamera vandalizmust, rongálást, vagy akár illegális szemétlerakást
rögzít. Képviselõi kérdésre Kocsis Gábor jegyzõ elmondta: a kamerák felvételeinek ellenõrzésére a rendõrség jogosult. Jó hírnek bizonyult, hogy a
rendszer a felvételeket hosszabb ideig
tárolja, így azonosíthatóak az elkövetõk. Mindkét esetben eljárhat a rendõrség, valamint a járási szabálysértési
hatóság. Dr. Horváth Klára hozzátette:
indokolttá vált a kamerák felvételeinek
helyben történõ, szúrópróbaszerû ellenõrzése is, annak érdekében, hogy
felszámolhatóvá váljanak a rongálások.
A napirendi ponttal kapcsolatosan
egy másik kényes téma is elõtérbe került. Az önkormányzat ugyanis nemrégiben levélben értesítette a helyi vállalkozásokat, kereskedelmi egységeket,
miután tudomást szerzett arról, hogy
több helyi kereskedelmi egységnek,
városközponti boltnak nincs szemételszállításra vonatkozó szerzõdése,
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mely arra enged következtetni, hogy
hulladékuk helyben marad. Ezzel egyidejûleg pedig azt tapasztalták a helyiek, hogy a város központi területén található szemétgyûjtõ edények néha a
kereskedelmi egységek hulladékától
roskadoznak. Az ilyen jellegû tapasztalatok felszámolását reméli az önkormányzat attól, hogy ellenõrzésbe fogott. Ennek érdekében vizsgálják át,
hogy mely kereskedelmi egységnek
van szerzõdése, valamint, hogy teljesítik-e a szolgáltatással járó díjakat.
A kamerák kihelyezésérõl szóló árajánlatokat a testület elfogadta.
A folytatásban az önkormányzat építési telkeinek értékesítésére vonatkozó
árajánlat ügyében szavaztak a grémiumi tagok. Döntésük értelmében az önkormányzat (az Akácfa, a Hársfa, a Jégeri, a Víztorony és a Cserháti utcákban található húsz beépítetlen területét) telkeit ingatlanközvetítõ bevonásával értékesíti. A feladattal összefüggésben 12 ingatlanközvetítõt szólítottak
meg. A megkeresésekre azonban
egyetlen gyõri cég reagált. A testület
tehát úgy döntött, hogy a szóban forgó

BERUHÁZÁSOK

Centerhouse Ingatlaniroda ajánlhatja
ki a város ingatlanjait. Az önkormányzat az eladások után jutalék fizetésére
kötelezett.
A hetedik napirendi pontban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának levele
került a középpontba. A kormánymegbízott ugyanis kéréssel fordult a bábolnai önkormányzathoz, hogy a város
számára kifizetésre váró mintegy 273
ezer forintos követelésre vonatkozóan
Bábolna biztosítson kamatmentes fizetési haladékot. A testület (annak reményében, hogy a kifizetés hamarosan
megtörténik) beleegyezõen szavazott.
A nyolcadik napirendi pontban aljegyzõi állás meghirdetésérõl tárgyaltak, miután dr. Bacsárdi József nemrégiben bejelentette: Bicskén kívánja
folytatni tevékenységét. A megüresedett aljegyzõi álláshelyet az önkormányzat 2015. augusztus 31-ig hirdeti
meg betöltés végett.
A következõkben a Helytörténeti
Gyûjtemény udvarán történt beruházásról esett szó. Az intézmény udvarán
egy dupla garázst helyezett el az ön-

VÁROSSZERTE

Tavasztól egész nyáron át mozgalmas kép fogadta a Bábolnán közlekedõket. Több önkormányzati beruházás is
zajlott, zajlik jelenleg is egy idõben. Tavasszal aszfaltozási
munkákat végeztek az Ölbõi úton, Darányiba vezetõ úton,
az Ácsi úti járdaszakaszon, a Bana felé vezetõ kerékpárúton, a Széchenyi lakótelepen, a Köves János, az Újhelyi, a
Névtelen, a Rákóczi, a Sport, a Wesselényi, a Cserháti, és
Kõrisfa utcában.
A nyári hónapokban a sporttelep épületébe bekötötték a
gázt, ezután felújították a fûtés és vízrendszert, majd megtörtént az öltözõk festése is. A lebontott napközi helyén elkészült a szabadidõpark szökõkúttal, mely azóta népszerû
pihenõhellyé vált, miközben kicserélték a játszótér talaját
képezõ kavicsot is füves burkolatra. Az Idõsek Klubja és a
játszótér közti garázst is felújították, és a klub udvarán is kialakítottak egy kerti csapot. Gõzerõvel haladnak a buszvégállomás felújítási, átalakítási munkálatai, és elkészült az
évente született babák részére alkotott Életfa is.

kormányzat, melyben a termelõi piac
kellékeit tárolja. A témában az elõterjesztésben foglalt tájékoztatóra rábólintott a testület.
A záró napirendi pontban két közterület-használati kérelmet támogatott a
bábolnai grémium.
Az egyebek napirendi pontban a
képviselõk további két témát taglaltak:
egyrészt az Alfa-Girod Kft. árajánlatát,
mely a buszállomás átépítéséhez kapcsolható forgalomtechnikai munkákra
vonatkozott, (– az elfogadott ajánlatban a táblatartó oszlopok, KRESZ táblák kihelyezésére és a forgalomterelési
jelzések és gyalogátkelõhelyek felfestését a cég 567 ezer forint összegben
vállalta –) másrészt a Magyar Közút Rt.
véleménynyilvánításával foglalkoztak.
A Magyar Közút Rt. (mint az út fenntartója) kettõ helyett egyetlen gyalogátkelõhely létesítését tartotta indokoltnak a
Mészáros úton. A város vezetése a
Wesselényi csomópont mellett döntött, így itt létesülhet gyalogosátkelõ.
Az ülésen felmerült lomtalanítás
ügyérõl a szeptemberi alkalommal tárgyalnak.

VILLÁMLÁS OKOZTA A TÜZET

Augusztus 15-én, szombaton a késõ esti órákban tûzeset
volt a Bástya Sörözõben. A még nyitvatartási idõben történt
káresetet a szomszédok vették észre, a fellobbanó tüzet villámlás okozta. Feltehetõen elõször az udvarban található
diófa kapott lángra, majd az továbbterjedt az épület irányába. A vendéglátóegység hátsó, raktározásra használt része
gyulladt ki. A tulajdonos elmondása alapján elsõként az
ácsi tûzoltók érkeztek
ki a helyszínre.
Az anyagi kár jelentõs, de ennek
pontosítása még folyamatban van. A
káresemény a vendéglátóhely üzemeltetését nem befolyásolta.

BÁBOLNAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ:
12:30 – 16:30
Kedd:
8:30 – 11:30, 12:30 – 14:30
Szerda:
szünnap
Csütörtök:
8:30 – 12:30, 13:30 – 15:00
Péntek:
szünnap
Dr. Horváth Klára polgármester fogadóórája:
csütörtök 8:30 – 12:30.
Jegyzõ ügyfélfogadási rendje:
hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben.
Aljegyzõ ügyfélfogadási rendje:
hétfõn és csütörtökön hivatali ügyfélfogadási idõben.
www.btv.hu
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XII.

Szeptember 11. ( péntek)
Bábolnai Általános Iskola mûvészeti terme
16.00 BÁBOLNAI TÁRLAT – A bábolnai mûvésztáborban készült alkotások
kiállításának megnyitója
Rendezvénysátor
17.00 Hivatalos megnyitó - a rendezvényt megnyitja
dr. Horváth Klára polgármester
17.05 Ritmus Koncert Fúvószenekar elõadása
18.10 Juhász Diána és Egri József operett és musical elõadása
(Jászai Mari Színház mûvészei)
19.00 Tóth Vera koncert
19.50 A Tora Dojo karate bemutatója a sátor mellett
20.30 Tûzijáték
20.45 Syncron Band koncert
Kézmûves sátor
16.00 Lábita színház (gyermekelõadás)
17.00–19.00 Arcfestés, csillámtetoválás kicsiknek-nagyoknak
az óvónõkkel és a Szabó családdal.
19.00 ,,Nem kukoricázunk’’ slam, hip-hop és ,egyéb urban muzsikák,
slam-rap-vers elõadások, és szabad a mikrofon mindenki számára!
Fellépnek: Gyécsek Dániel, Varga Zoltán és az Afro-soul Sound

Szeptember 12. (szombat)
Egészségügyi szûrést szervez a Bábolnai Hölgyek Egylete
a Kardirex Egészségügyi Központban 8-12 óráig
8.00–12.00 Termelõi piac a borsátor melletti parkban
Iskolaudvar
10.00 Íjászat a BIBE szervezésében
Polgármesteri Hivatal
11.00–19.00 Bringóhintó
Sportcsarnok
10.00–13.00 Mátray Ház Kézilabda Emlékverseny
Sportcsarnok melletti terület
Pedálos gokartok
Lázár János autó -, repülõ-, helikopter modell bemutató
Rendezvénysátor
15.00 Mint a pinty zenekar (gyermekmûsor)
16.00 Vadvirág együttes mûsora (Bábolnai Idõsek Klubja)
16.20 Tiamo moderntánccsoport
16.40 Cseperedõk Néptánccsoport elõadása - kísér a Rojtos Együttes
17.30 Hastánc bemutató
18.00 Holdviola zenekar koncertje
19.10 Tombolahúzás
19.30 Sógorok zenekar (mulatós)
20.20 Tombolahúzás
20.45 Egy jó nagy buli! - Electron Band koncert
Borsátor
17.00 Borkóstolás a Bábolnai Borbarátokkal
18.00–22.00 Tóth Ferenc (Fecó) zenés mûsora
Rendezvénysátor melletti terület
10.00–18.00 Mászófal - I. Bábolnai falmászó verseny
Fõdíj: Egy rafting túra 2 fõ részére az Alpes-Rafting felajánlásában
10.00–18.00 Tornyos ugrálóvár
13.00–18.00 Segway
Mindkét napon a Gustaiolo Étteremben kukoricából készült ételekkel is
kedveskednek a betérõ vendégek számára!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: tel.: 34/369-989 – www.babolna.hu
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BÁBOLNAI HÖLGYEK EGYLETE
AZ EGÉSZSÉGÉRT
Településünkön felmerült az igény a mind
szélesebb körû egészségügyi szûrésekre és
egészségügyi tájékoztatásra. A Bábolnai Hölgyek Egylete az önkormányzattal, valamint a
KARDIREX Egészségügyi Központtal közösen
ebben szeretne segítséget nyújtani a bábolnai
lakosok részére.
Bábolna Város Önkormányzata azt tervezi,
hogy aki az alábbi szûrõvizsgálatokon részt
vesz, és azt igazolja az Önkormányzat felé,
kommunális adó mentességet kap az adott évre.
Javasolt szûrõvizsgálatok:
– EMLÕSZÛRÉS (a 45-65 év közötti nõk kétévenkénti mammográfiás vizsgálatával)
– MÉHNYAKSZÛRÉS (a 25 és 65 év közötti
nõk évenkénti citológiai vizsgálatával)
– VASTAGBÉLSZÛRÉS (az 50-70 év közötti
férfiak és nõk esetében a székletbeli rejtett
vér laboratóriumi kimutatása útján)
– PROSTATA DAGANAT szûrése férfiaknál 50
éves kor felett évente
– TÜDÕDAGANAT szûrése (40 éves kor feletti nõk és férfiak esetében évente tüdõszûrõ,
kifejezetten pozitív családi anamnézis és
dohányzás esetén)
Természetesen a fent említett szûrõvizsgálatokat térítésmentesen elérhetõvé tesszük Bábolna lakosságának számára, valamint további
egészségügyi szûréseket is biztosítunk.
A Kukorica Fesztivál idején a KARDIREX
Egészségügyi Központban az alábbi vizsgálatokat vehetik igénybe a bábolnai lakosok:
Szeptember 12. szombat 8-12 óra
– EKG
– Doppler
– vércukormérés
– Prosztata szûrés (2 csepp vérbõl gyorsteszttel)
– Vastagbélszûrés (gyorsteszttel)
A vastagbélszûréshez szükséges tesztet
szeptember 3-7-ig lehet felvenni a KARDIREX
recepcióján (8-12 óra között), melyet visszahozni 12-én a szûrés kapcsán szükséges, mely
azonnal kiértékelésre is kerül.
Ebben az évben az alábbi tájékoztató- és szûrõ programokat tervezzük még október 3-10 között:
– Október 3. Séta az Arborétumban a
Mellrákinfo Egyesület szervezésében
– Méhnyakszûrés
– Tüdõszûrés
– PSA szûrés
– vércukormérés
Amennyiben kérdése merülne fel a szûrésekkel kapcsolatban, kérjük írjon egyletünk facebook oldalára:
https://www.facebook.com/BabolnaiHolgyekEgylete
Dr. Polyák Zita
Tóth Rebeka

BÁBOLNAI FÓRUM

FOLYTATÓDNAK

A PIACI ALKALMAK
A nyári hónapokban: júliusban és augusztusban is volt
termelõi piac Bábolnán a város központjában. A kistermelõk által kínált portékák továbbra is a kiváló minõséget képviselték. Ismét lehetett házi lekvárt, termelõi mézet, szörpöt,
füstölt húsárut, zöldséget és házi sajtkészítményeket is vásárolni. Ismételten kitelepült a kürtõs kalácsos, a finom csemege illata a piac teljes idõtartama alatt terjengett. A nyári
rekkenõ hõség ugyan kissé visszatartotta a vásárlóerõt, de
a kistermelõk továbbra is igyekeztek kiszolgálni az érdeklõdõket. Szabó Annamária Komáromból érkezett. Túl nagy
mennyiségben nem tudnak árut hozni a vásárba, ami viszont otthonról jön, az minden bio termék: permet és vegyszermentes áru. A komáromi asszony szerint nagy lehetõség a bábolnai piac azoknak a kistermelõknek, akik nem
szívesen versenyeznének az õstermelõkkel, vagy olyan kereskedõkkel, akik nagy tételben gondolkodnak. Szabó Annamária asztalán ízletes lekvárok, gyümölcsaszalványok,
friss fûszernövények várták a vevõket. Felleltünk még házi
süteményt is, ez utóbbi arra szolgált, hogy az általa kínált
házi lekvárokat már készen, sütött formában is megkóstolhassák a háziasszonyok. Többeket kérdezve a nyári piacnapokon jó hangulat uralkodott, bár a hõségriadó ideje
alatt nehezebben voltak mozdíthatóak az árusok is, mert a
portékának nem kedvezett a nagy meleg. Az érdeklõdés is
csekélyebb volt a nagy hõségben, bár a nyaralások idõszakában ez egyáltalán nem furcsa. A gyerekkel érkezõknek a
szervezõk gondoskodtak programról. Õket kézmûves foglalkozással kötötték le addig, míg szüleik a piac javát kutatták. Volt, aki kimondottan emiatt kereste fel a piacot.

Kitelepült a könyvtár is, az intézmény munkatársai egy árnyékos pihenõt alakítottak ki a piaclátogató olvasóiknak.
A vásár szervezõje továbbra is a Bábolnai Hölgyek Egylete, akik havonta egy szombat alkalmára invitálják Bábolnára a környékbeli kistermelõket és természetesen a vásrlókat.
Legközelebbi piaci alkalom szeptember 12-én a Kukorica
Fesztivál ideje alatt lesz, 8 órától 12 óráig.
Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal
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NYÁRI TÁBOR A HÖLGYEK

EGYLETÉNEK SZERVEZÉSÉBEN
Mint ahogy arról már
az elõzõ számunkban
is beszámoltunk, egy
újszerû kezdeményezés indult el településünkön a Hölgyek Egyletének szervezésében.
Nyári tábor szervezõdött alsó tagozatos diákok számára. A szervezés már tavasszal elkezdõdött, három turnusra jelentkeztek a tanulók, összesen
ötven fõ. A programban szerepelt játékos személyiségfejlesztés, kézmûves foglalkozás, városunk nevezetességeinek felkeresése, sétakocsizás a Nemzeti Ménesbirtok támogatásával, sport, akadályverseny, számháború. Csütörtökönként a környezõ településekre indultak a táborozók.
Így meglátogatták a gyõri állatkertet, a tatai Öreg-tavat, a
kisbéri Mini Magyarország parkot. Pedagógusok, szülõk,
hölgyegyleti tagok lelkes munkájának köszönhetõ a gazdag program. Városunk önkormányzata biztosította az ebédet, Szabó Ferenc úr pedig az autóbuszt az utazáshoz.
Köszönet valamennyi támogatónak, segítõnek.
A tábor elérte kitûzött célját, hiszen a résztvevõk élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak, a szülõk pedig biztonságban tudhatták gyermekeiket.
Amennyiben lesz rá igény, jövõre újra megnyitja kapuit a
hölgyegyleti tábor.

LEGYÉL TE IS POLGÁRÕR!
Szeretnél biztonságban élni? Tegyél érte!
Évszázados hagyomány, hogy a településeken a vészhelyzetek kezelésére polgári õrségeket szerveztek, amely a
lakosság biztonságát és az értékek megvédését szolgálta.
A polgárõr egyesületek kizárólagos joga a bûnmegelõzési célú közterületi járõrözés, figyelõ szolgálat és a közlekedésbiztonsági jelzõõri tevékenység.
Fõbb célkitûzéseink:
– társadalmi bûnmegelõzés
– baleset megelõzés
– gyermek- és ifjúságvédelem
– az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erõsítése
– közterületi kamerarendszer mûködésében való közremûködés
– vészhelyzetek megelõzése és kezelése
– katasztrófavédelmi feladatok segítése.
Legyél tagja az ország legnagyobb közbiztonsági
szervezetének! Várunk minden 18. életévét betöltött nõt
és férfit, aki büntetlen elõéletû, közügyektõl nincs eltiltva, és tenni akar településünk közbiztonságáért!
Az érdeklõdõk közvetlenül a lakóhelyük szerint illetékes
polgárõr egyesületeknél jelezhetik csatlakozási, belépési
szándékukat, ha az alapszabályban rögzítetteknek eleget
tudnak tenni, és vállalják az alapképzést. Felvételük az általános szabályok szerint történik.
Bábolnai Polgárõr Egyesület - 2943 Bábolna Jókai Mór út. 12.
e-mail: polgarorseg-babolna@tvn.hu - tel.: +36-30/621-0215
www.btv.hu
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NYÁR KÖZEPÉN ÚJABB HAT CSALÁD ÖRÜLHETETT GYERMEKÁLDÁSNAK
A nyári hónapok családi örömeihez kapcsolódva dr. Horváth Klára polgármester meglátogatta azokat a csecsemõket, akik június és júliusban születtek. A látogatás során településünk vezetõje a szülõknek átadta városunk önkormányzatának ajándékát, illetve felajánlotta az állam által
nyújtott 40 ezer forint értékû életkezdési támogatást.
Szarka Noel június 8-án született, Petõcz Zsuzsanna és
Szarka József a szüleik. Június 13-án született Balom

Zsombor, Kovács Bernadett és Balom Sándor kisfia. Lõrik
Laura június 26-án látta meg a napvilágot, szülei dr.
Markovics Kitti és dr. Lõrik Lambert. A június 17-én született
Tóth Zsófia szülei Francia Dóra és Tóth Szabolcs. Nyikus
Flóra július 13-án látta meg a napvilágot, szülei Módos Mónika és Nyikus Tamás. Július 13-án született Tornyos Benett
is, szülei Felker Henrietta és Tornyos Gábor.

Balom Zsombor

Lõrik Laura

BÁBOLNAI
ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT
Bábolna, Zrínyi u. 15.
Tel.: 34/368-467
Kliensfogadás:

hétfõ:
8-15 óráig
kedd:
13-15 óráig
szerda:
8-15 óráig
csütörtök:
13-15 óráig
péntek:
8-12 óráig
(ebédidõ: 12:30-13 óráig)
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Tornyos Benett

Tóth Zsófia

DÍJTALAN PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
a Bábolnai Alapszolgáltatási Központban csütörtökönként 17-19 óráig. A szolgáltatás igénybevételéhez elõzetes bejelentkezés szükséges, melyet megtehet személyesen Bábolna, Zrínyi u. 15. vagy telefonon 34/368-467.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2015. szeptember 28-án, hétfõn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös
Önkormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika és
Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart.
Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adóés társadalombiztosítási kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

BÁBOLNAI FÓRUM
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SZOPTATÁS: A BABÁNAK ÉS AZ ANYÁNAK IS ÖRÖM
Egy kisgyermek érkezése
a világ egyik legörömtelibb
és egyben a legtermészetesebb dolga. Így van ez a
szoptatással is, melyre –
ahogy a gyermekáldásra –
már a szülés elõtt fel lehet
készülni.
A szoptatással különleges
kötõdés alakítható ki a gyermek és az édesanya között,
ráadásul nemcsak a gyermek, hanem édesanyja
egészsége szempontjából is
rendkívül fontos.
Habár a szoptatás természetes folyamat, az anyatejjel
történõ táplálást mégis népszerûsíteni kell, hiszen sikerességét számos biológiai és lelki tényezõ is befolyásolhatja.
Az Anyatejes táplálás világnapját 1992 óta ünneplik világszerte az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programjának köszönhetõen. A világnap arra hivatott,
hogy felhívja a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy egyre több csecsemõ hal meg a világon azért, mert nem jut
anyatejhez.
A bábolnai gyermekorvosi rendelõ munkatársai már több
mint két évtizede azon fáradoznak, hogy szakmai és emberi tanácsaikkal segítsék ezt a természetes folyamatot, hogy
minél több helyi édesanya tapasztalhassa a szoptatással járó örömöket.
A világnaphoz illeszkedve idén július 31-én szerveztek
ünnepséget az egészségügyi központ gyermekorvosi rendelõjében, ahová azokat az édesanyákat várták, akik legalább hat hónapon keresztül csak anyatejjel táplálták gyermekeiket.
Dr. Kiss Katalin gyermekorvos elmondta: minden esztendõben nagy izgalom kíséri a szervezési feladatokat, majd a
jeles napon minden alkalommal felmerül a kérdés, hogy
vajon sikerül-e megtölteni meghívottakkal a várótermet. A
kezdés elõtti izgalommal járó aggályok azonban gyorsan
szertefoszlanak, amikor az elsõ édesanya megérkezik
karonülõ csemetéjével. A terem természetesen mindig
megtelik…
Idén a nyári hõség ellenére is szép számmal fogadták el
a meghívást a helyi édesanyák, akiket Hérics Józsefné nyugalmazott védõnõ köszöntött. Beszédében a szoptatás jelentõségérõl beszélt.
Az ünnepség mindig meghitt pillanatokban gazdag, hiszen ki bírna ellenállni annyi ragyogó arcú, gagyogó, éppen

CÍMLAPFOTÓ PÁLYÁZAT

A Bábolnai Fórum szerkesztõsége pályázatot
hirdet 2016. évi lapszámainak borítóihoz fotók
elkészítésére. A képek témája lehet természet-,
épület-, köztérfotó, lényeg, hogy Bábolnához
kapcsolódó legyen. Legalább 10 megapixeles,
300-as felbontású fotókat várunk téli, tavaszi,
nyári és õszi hangulati hatásokkal a btv@babolna.hu e-mail címre. A nyertesek fotói újságunk
címlapját díszítik majd januártól decemberig,
emellett fényképezéssel kapcsolatos tárgyjutalomban is részesülnek.

csak totyogó csöppségnek. Ezen a délutánon minden baba bezsebelt néhány dicsérõ szót, mely az anyukák szívét
is megdobogtatta.
Dr. Kiss Katalin kérdésünkre elmondta: a bábolnai születések száma évente megközelítõleg 20-25 között van, ennek kétharmada (legalább a kezdeti idõszakban) anyatejjel
táplált csecsemõ. Sõt, az elsõ hónapokban a kizárólagos
anyatejes táplálás és az igény szerinti szoptatás mellett
szólnak a szakemberek.
A gyermekorvos szerint a sikertelenségek hátterében leggyakrabban lelki okok, félelmek állnak. Véleménye szerint a
szoptatás sikere a közvetlen családtagokon, az édesapákon is múlhat, hiszen támogatásuk, bíztatásuk nélkülözhetetlen.
Dr. Kiss Katalin azt is elmondta: az anyatejes táplálás hiába természetes folyamat, megítélése azonban az idõk során sokat változott, hiszen a nyilvános helyen történõ szop-

tatásra napjainkban már megértõbben figyel a közvélemény. Már nem furcsa, ha étteremben, játszótéren, bevásárlóközpontokban, egyéb nyilvános helyen félrevonul az
édesanya csecsemõjével. Számos nagyobb üzletben, hivatalban külön helyiséget, úgynevezett baba-mama szobát
alakítanak ki a kisgyermekesek komfortérzete érdekében.
A bábolnai ünnepség a köszönetnyilvánítás egyfajta fóruma. Az anyatejes táplálást népszerûsítõ összejövetelen valamennyi édesanyához eljutottak a köszönet jelképes szavai, amiért gyermeküket kitartóan, anyatejjel táplálták, mert
köztudott, hogy ez a legjobb a kisgyermek egészsége
szempontjából is.
A szervezõk minden résztvevõnek ajándékról is gondoskodtak, az ünnepség zenés mûsorral és kötetlen beszélgetésekkel zárult.

GYEREKKUCKÓ

Szeretnél bevásárolni, de nem tudod kire hagyni a gyereket?
Elintéznivalód van és a gyerkõc nem mehet veled?
Nem tudod, mit tegyél?

Van megoldás!
Keddenként 15:30-tól 16:30-ig
a Városi Könyvtár Gyermekkuckójában
izgalmas foglalkozásokkal várunk minden csemetét!

Gyertek el Ti is!
www.btv.hu
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Bábolna Városi Könyvtár,
Mûvelõdési- és Sportközpont

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖNYVTÁROS MUNKAKÖR
BETÖLTÉSÉRE,
határozatlan idõre, teljes munkaidõben.

Pályázati feltételek:
– fõiskola, felsõfokú könyvtáros, vagy informatikuskönyvtáros végzettség
– felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
– magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló
iratok
A munkakör legkorábban 2015. december 1-jén tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje
2015. október 30.
A pályázattal kapcsolatban további információkat
Vituska Ildikó nyújt a 34/568-037-es és 34/369-989-es
telefonszámokon.

ELADÓ – ELADÓ – ELADÓ

IDÕSEK KLUBJA

SÜRGÕSEN eladó BÁBOLNÁN, a Kisfaludy lakótelepen, az arborétum szomszédságában 2 szobás, 1.
emeleti, 47 m2-es, saját mérõórákkal ellátott, bútorozott
lakás, mélyen ár alatt!
Szocpol igénybevehetõ vásárláskor.

Bábolna, Arany János u. 4.
Tel.: 368-587
Nyitva munkanapokon
6:30-14:30 óráig

érdeklõdni: 20/5123560

✳ ✳ ✳
Bábolnán a Kisfaludy ltp-en 1 szobás, 2. emeleti, 32
m2-es felújított lakás, egyedi víz-, gáz-, villanyórás, mûanyag nyílászárókkal, redõnnyel felszerelve, akár bútorral is, eladó.
Arborétum, focipálya közelében található a lakás!
Családosoknak szocpol is igénybevehetõ!

érdeklõdni: 20/5123560

✳ ✳ ✳
Bábolnán 2 szintes, 131 m2-es, 4,5 szobás, teljesen felújított (tetõ, falak külsõ-belsõ szigetelése) családi ház
kétféle fûtési móddal (kondenzációs gázkazán, illetve
vegyes tüzelésû kazán), aknás garázzsal, kazánházzal,
tárolóval, fúrt kúttal, ipari árammal, rendezett szép kerttel tehermentesen, közel a buszpályaudvarhoz, az M1es autópályához eladó, igény szerint bútorral. Csak költözni kell!
Családosoknak szocpol igénybevehetõ!

érdeklõdni: 20/5123560
10

www.btv.hu

www.btv.hu

Keresse a www.btv.hu weboldalt.

www.btv.hu

Az Országos Mentõszolgálat 2015. októberében
megnyíló bábolnai mentõállomására keres

MENTÕÁPOLÓ ÉS MENTÕ-GÉPKOCSIVEZETÕ
MUNKATÁRSAKAT.

A munkakörök betöltésének feltételeirõl Bábolna Város
hivatalos weboldalán (www.babolna.hu) és facebook
oldalán (www.facebook.com/babolnahivatal)
tájékozódhatnak.
A jelentkezéseket e-mailben a
balint.laszlo@mentok.hu e-mailcímre, postai úton az
Országos Mentõszolgálat Tatabányai Mentõállomása
2800. Tatabánya, Erdész utca 37. várják.
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Legfontosabb a beteg és gyógyító közötti bizalom

ORVOSIGAZGATÓI ÁLOM
NÉVJEGY – Dr. Dombi Péter

Született: 1954. július 18., Bábolna
Iskolák: Pécsi Orvostudományi Egyetem (1979), belgyógyász, hematológus, onkológus szakorvos
Munkahelyek: A Szent Borbála Kórház, 1979 óta. Az MTA veszprémi orvostudományi
bizottságának titkára, a hematológiai szakág elnöke. Részt vett számos betegszervezet, valamint a Kassay-díj és a Csiffány Tamás Emlék Díj létrehozásában. Megyeszerte
ismert társadalmi szerepvállalásáról, mint „segítõ jóbarát”.
Család: Nõs, fiai Dombi Ákos közgazdász és dr. Dombi Ádám orvos, nevelt fiai Kende
Péter wellness szakértõ és Kende Gábor, aki vendéglátással, marketinggel foglalkozik
Mórocz Károly, 24 ÓRA
Hobbi: Természetjárás, zenehallgatás

Dr. Dombi Pétert nevezték ki augusztustól a tatabányai Szent Borbála Kórház orvosigazgatójává. A
szakembert terveirõl, elképzeléseirõl kérdeztük.
– Miért döntött úgy, hogy megpályázza az orvosigazgatói beosztást?
– Tatabánya az otthonom, a Szent
Borbála Kórház az elsõ és reményeim
szerint egyben az utolsó munkahelyem. Bábolnai születésûként, bánhidai kötõdésûként – a szüleim az ötvenes években itt laktak – annak idején
egyértelmû volt a döntésem. Az
orvosigazgatói feladatok ellátásához
az eltökéltség mellett a belsõ támogatottságra is szükség van. Ennek meglétében bízva nyújtottam be a pályázatomat. Ismerem a kórházat hematológus fõorvosként, onkológusként, dolgoztam orvosigazgató-helyettesként.
Ez elõny is, hátrány is egyben. Ezzel
tisztában vagyok, és igyekszem megfelelõen kezelni. Hiszem, hogy nagyon
sok kérdés a másikra figyelve, elképzeléseit tiszteletben tartva megoldható.

– Van-e olyan dolog, amit kiemel a
teendõk közül?
– Az elsõdleges feladatnak a humán
erõforrásra figyelést, vagyis dolgozóink megtartását és újak megnyerését
tekintem. A sürgõsségi osztály beindítása az elkövetkezõ hetek legfontosabb feladata. Ehhez szükséges a
szakmai protokollok, az osztályon mûszakban dolgozó orvos kollegák biztosítása.
– Mi határozza meg a napi és a
hosszú távú feladatainak ellátását?
– Ha nagyon röviden kell válaszolnom: a bizalom. Az egészségügy és a
társadalom között megegyezésre van
szükség. Állandó hídépítésre, a meglévõ pillérek erõsítésére. A kórház és a
város, a kórház és a megye, az orvosok, a szakdolgozók, a betegek és a
hozzátartozók közötti harmóniára kell
figyelni és vigyázni. Hibáinkból tanulni
kell. Kölcsönös segítségnyújtásra van
szükség a legkisebb dolgoktól a nagy
tervek megvalósításáig.
– Beszélgetésünk elején azt
mondta, van egy álma. Mi lenne az?
– Lassan befejezõdnek a kórházban
a beruházások, mûködni kezd a sürgõsségi osztály, felépül az új pavilon,
korszerû mûszerek érkeznek. Ez a forma, amit gondosan meg kell töltenünk
tartalommal. Ez az én álmom: a beteg-

ellátás az elsõdleges, de úgy, hogy a
hozzánk érkezõk – éves szinten 738
000 az orvos-beteg kontaktus – értõen,
megértõen viseltessenek az itt dolgozók iránt, miközben orvosigazgatóként
elvárom a kórház minden egyes dolgozójától a maximális és türelmes betegközpontú ellátás biztosítását. Büszke vagyok a kórház kollektívájára, hiszen az átalakítások, építkezések alatt
is folyamatos volt a gyógyító munka,
ami idõnként szinte emberfeletti feladatot jelentett.
GONDOLATOK A PÉLDAKÉPTÕL
István Lajos professzort tartja példaképének, mesterének dr. Dombi Péter.
A humánus ember és kiváló orvos, közéleti személyiség a 85. születésnapján
tartott ünnepségen fogalmazta meg ars
poétikáját, amelyet magáénak vall a
Szent Borbála Kórház orvosigazgatója,
és jó szívvel ajánlja mindenkinek. „Hidat kell építeni!” – falu és város, vidék
és fõváros, értelmiség és egyszerû ember között. „Teremtsünk barátságot!” –
e nélkül nem lehet eredményt elérni, a
jó ügyek érdekében elengedhetetlen,
de ápolni is kell. „Az értelmiségnek harangozni kell! – erkölcsi kötelesség
mindenkor és minden esetben kinyilvánítani a határozott véleményt, ez mintegy harangként orientálja az értelmiségre hallgató közvéleményt.

A TATABÁNYAI SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ FÜL-ORR-GÉGÉSZETI OSZTÁLY ÜGYELETI RENDJÉNEK VÁLTOZÁSA
2015. augusztus 1-jétõl a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1-3.),
Szent Imre Kórház (1115 Budapest, Tétényi út 12-16) látják
el a fül-orr-gége gyógyászat, csecsemõ és gyermek gégegyógyászat szakmákban a fekvõbeteg szakellátást ügyeleti idõben, sürgõsségi esetekben.
AZ ÜGYELETI ELLÁTÁS VÁLTOZÁSAI:
Páros héten péntek 15 órától hétfõ reggel 7 óráig az
alábbi megosztásban:
péntek: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
szombat: Szent Imre Kórház

vasárnap: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak
Páratlan héten a Tatabányai Szent Borbála Kórház ügyeleti rendje, ill. a beutalási rend változatlan.
Gyermekkori légúti idegentest eltávolítása fül-orr gégegyógyászati sürgõsségi ellátás vonatkozásában a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
(1146 Budapest, Bethesda u. 3-5.), a Szent János Kórház
és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós
árok 1-3.) és a Heim Pál Gyermekkórház (1089 Budapest,
Üllõi út 86.) az Országos Mentõszolgálat honlapján megtalálható sürgõsségi beutalási rendben meghatározottak szerint látják el a betegeket.
www.btv.hu
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Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom
Irodalom

Irodalom

Irodalom
Irodalom

Irodalom
Irodalom

Kedves Olvasó! „Itt van az õsz, itt van újra…” ismét idézhetjük Petõfi gondolatát. Viharos gyorsasággal teltek el a forró nyári napok, a szabadság, a vakáció. Búcsúzzunk a nyártól Fekete István gyönyörû leírásával.
Veresné Szkocsek Mária

FEKETE ISTVÁN:

BÚCSÚZIK A NYÁR

Álmos, porszagú csend. A világ semmiképpen nem akarja elhinni, hogy hajnal van, de a derengés felhígítja a sötétséget s a fecskék kisurrannak az eresz alól. Ásítva támaszkodnak a szürke fák és az árnyékból kiemelik lomha hátukat a szalmakazlak.
Még nyújtóznak a szalmaszálak, még lehelik magukból a
tarlók kenyérszagú melegét, de ez már csak az aszalódás
kesernyés cukra, a búzamezõk fiatalságának öregedõ emléke.
Még hûvös van, a kertben erõtlenül lebeg a kaporszag, a
pocakos uborkák indaszaga, de ahogy keletrõl szétterül a
fény, az illatok párája szitálva hull a kiásott krumplik széthányt bölcsõjébe.
Melegedik. A rétrõl egy sündisznó lohol hazafelé a kert
gyepûje alá, ahol pár idei veréb csiripel.
A rét kopár és nem szereti, ha a nap így levetkõzteti. A
fûzfák úgy állnak a rét aljában, mintha bús fejüket most
akarnák a vízbe dugni. A békák a part alá bújnak a gémek
és gólyák elõl.
Mert – elég baj – gólyák is vannak a világon és békaszempontból veszélyessé tesznek minden szárazföldi kirándulást.
A levegõ száraz, mint a téglaégetõ pora, és nem hallatszik más, mint egy-egy ürgefüttyentés.
A dombháton hideglelõsen reszket a levegõ, pedig meleg van, az ökörfarkkóró árnyéka reggelt mutat már, a tarlók
repedezett hátát gyógyítóan vakarja egy-egy eke, mögötte
száll a por, mintha az ökrök füstölnének, ámbár nem szénnel tüzelnek bennük, hanem lucernával.

Az erdõ alatt komolyan ballag a juhász, mert az erdõõrre
gondol. Az erdõben az erdõõr lépeget, látja a juhászt. A juhász legeltetni akar, mert ez a kötelessége, az erdõõr pedig
nem engedi az erdõbe, mert neki ez a kötelessége. Legeltetni pedig most már az erdõben lenne jó.
A juhász mellett ott ballag a pumi. Egy ideig az erdõ felé
figyel, de aztán nem figyel.
– Nono – mondja a juhász – elment volna az a tûzrevaló?
Lángol a föld és mozdulatlan minden, csak a delelõ ökrök farka ostorozik, mert az erdõbõl bögölyrajok zúdulnak
ki véres útonállásra. Ez az õ idejük.
Aztán elindulnak az ekék, a bögölyök visszamennek az
erdõbe, az árnyékok óramutatója lassan délutánra fordul,
és a dombok mögött már az alkony sóhajt.
A dombon szõlõk vannak, tüskés kerítések, öreg pincék.
A pincék elõtt kis pad, a zsúphéjban darazsak, a kis ablakok mögött csend és régi törkölyszag. A darazsak
zsonganak, kint a tõkéken új bánatok és mámorok érnek.
A fürtök megbújnak a gálickék levelek alatt, gyûjtik a cukrot, amibõl boldogság vagy boldogtalanság, ... de elmúlik
mind a kettõ ...
A kis pince ablakszeme nézi a szõlõt, várja a mustot,
hogy megforrjon, hogy újbor legyen, amitõl a pince is félrevágja öreg zsúpkalapját. A serdültebb fiatalság ellopja a
pincekulcsot, szalonnát pirít, bort lop a lopóval, azért az a
neve és szerelmet vall, ha van kinek.
Az öreg pince hallgat, a vén diófa levele integet, s az érõ
fürtök megmártják magukat az alkony barna áradásában.
A nyugati ég vörös, az est már elindult az erdõbõl, az õszi
bogarak megpendítik kis citeráikat.
Szól az õsz szelíd muzsikája, fent vannak a csillagok is, s
az elmúlt nap életvásárja után takarítani kezd nagy, fekete
seprûjével az örök özvegy: az Éjszaka.

ÁTSZERVEZÉSSEL INDULT A TANÉV
Szeptember elsején kardinális változással és átszervezéssel kezdõdött meg az új tanév. Peresztegi Gáborné, iskolánk igazgatója elmondta: a téma államtitkári döntés
alapján júniusban realizálódott, mely szerint a banai Jókai
Mór Általános Iskola beolvad a Bábolnai Általános Iskolába.
A banai diákok a bábolnai intézmény tanulói lettek úgy,
hogy az alsós évfolyamok (a bábolnai iskola telephelyként)
Banán mûködnek. A törvény lehetõséget adott arra, hogy
az elsõ és második, valamint a harmadik és negyedik évfolyamokat összevontan oktassák. Az átszervezésben érintett
húsz felsõs Bábolnára jár iskolába. A tanulói létszám így
(mintegy) 340 fõre emelkedett.
A tanévnyitó ünnepség szeptember elsején reggel 8 órakor vette kezdetét, ezt követõen megkezdõdött a tanítás is.
A tankönyvek már augusztus 3-án megérkeztek az iskolába, idén tematikusan (nem névre szóló csomagban). Ezeket az évnyitóval egybekötött elsõ tanítási napon osztották
ki a pedagógusok.
12 www.btv.hu
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TÖRI TÁBOR AGÁRDON
A hagyományos nyári üdülésnek ezúttal a Velencei-tó
partján fekvõ Agárd adott otthont. 33 felsõ tagozatos diák vett részt a töri tábor programjain június 30. és július
3. között.
Az elsõ nap Csókakõ várát kerestük fel, hogy ízelítõt kapjunk a környéken található, éppen felújítás alatt álló vár történetébõl és megnézzük a várfalakról a környék panorámáját. Újabb vár megtekintésével folytattuk a történelmi utazást Székesfehérváron, ahol a Bory Jenõ által megálmodott
és megalkotott várat kerestük fel, és másztuk meg tornyait,
falait
A harmadik történelmi látványosság az 1222-ben kiadott
Aranybulla kihirdetésének helyszínén emelt emlékpark volt.
Még ugyanennek a napnak két irodalmi emlékhely felkeresése szerepelt a programjában. Kápolnásnyéken kerestük
fel a Szózat költõjének, Vörösmarty Mihálynak a szülõházát, ahol idegenvezetõ kalauzolta végig a fegyelmezett, érdeklõdõ diákcsoportot. Agárdpusztán kerestük fel az Egri
csillagok írójának, Gárdonyi Gézának szülõhelyét, ahol tájékoztatót hallhattunk az íróról és munkásságáról.
Ezután foglaltuk el kétágyas szobáinkat és vacsora után
indultunk levezetni fáradalmainkat egy szabadtéri sport és
fitness központba, melynek környékén számháborúztunk
is.
A vízi sportokba is belekóstoltunk a következõ napokon.
Elõször egy másfélórás kenutúrán edzettük izmainkat, a búcsúestén pedig egy hangulatos éjszakai sárkányhajózást
próbáltunk ki énekelve és két hajóval egymással versenyt
evezve. A jó idõben szállodánk strandját is kipróbáltuk,
majd vonattal utaztunk a Velence Spa és Wellness Szállodába késõesti élményfürdõzésre .Ezen az estén a vacsorát a szálloda teraszán fogyasztottuk el, miközben a csodálatos naplementében gyönyörködhettünk.
A vízi sportokat ismét a történelem váltotta. Egész napos

hajókirándulást szerveztünk a Pákozdi Katonai Emlékparkba, ahol az 1848-as csata története mellett az 1. és a 2. világháború eseményeivel ismerkedtünk, fegyvereket, lövészárkokat láthattunk.
Felkerestünk akváriumot, ahol a Velencei-tó élõvilágáról
kaptunk részletes tájékoztatót. Errõl a kenu túrán újra a
helyszínen is szó esett.
A táborozás alaphangulatát az egyéb csapatépítõ programok fokozták. rejtvényfejtés, szokás szerint csoportos
színielõadások, és persze az éjszakai bátorságpróba, melynek helyszíne ezúttal árkon és hidak alatt vezetett.
Visszaútban Székesfehérváron a Koronás Parkban a Történelmi Kaszinó játékait próbáltuk ki. Ezután következett
még egy rövid túra a bodajki Galya-völgyben és már haza
is értünk. Reméljük, hogy az eseménydús napok szép és
tanulságos emlékeit sokáig õrizzük magunkban.
Köszönettel tartozunk a BTV munkatársainak, akik soksok éve adnak képes beszámolót a táborozás eseményeirõl. Köszönet a szülõknek, akik lehetõvé tették gyermekeik
részvételét, és köszönet a Bábolnáért Közhasznú Alapítványnak, az, Iskolánkért Közhasznú Alapítványnak a
Bernáth családnak és Veresné Szkocsek Mária alpolgármesternek, akik anyagi hozzájárulással támogatták a tábor
programjait.

NÉGY MEGYEI FIATAL JÁRT HEINSBERG JÁRÁSBAN
Megyénk 1999-óta ápol testvérmegyei
kapcsolatokat az Észak – Rajna – Vesztfália tartománybeli Heinsberg járással
(Kreis Heinsberg). Az együttmûködés fõként a hagyományosan megrendezésre
kerülõ programokra épül, amelyek közül
az
egyik
az
„Európai
Ifjúsági
Szeminárium”. A fennálló partnerkapcsolatnak köszönhetõen az eltelt idõszakban
több száz Komárom-Esztergom megyei
fiatal vehetett részt a partnerterület különbözõ rendezvényein. A szemináriumot
háromévente rendezik meg több európai ország fiataljainak
részvételével.
Az idei évben június 22-27. között négy fiatal - Bábolnáról
és Bársonyosról - képviselte szûkebb hazánkat a rendezvényen. A szemináriumon való részvétel feltétele a kiváló angol vagy német nyelvtudás volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezõ Sportjugend KreisSportBund Heinsberg e.
V. gazdag és érdekes programot állított össze a fiatalok számára. A résztvevõket fogadta Heinsberg járás elnöke,
Stephan Pusch is. A fiatalok a hét folyamán megismerkedtek a heinsbergi Igazságügyi Végrehajtó Intézettel, ellátogattak Kölnbe, ahol nemcsak a dómot csodálhatták meg,

hanem a „Német Sport és Olimpiai Múzeumot” is, felfedezhették Aachen városát
egy városrallye keretében. Számos aktuális kérdésrõl folytattak beszélgetést,
mint a bevándorlás és a függõség.
Az útról Vámos Gábor készített beszámolót:
Június 22-27. között egy felejthetetlen
hetet tudott eltölteni 4 fiatal KomáromEsztergom megyébõl Németországban,
Heinsberg járásban. Szinte minden percünk be volt osztva, de nagyon színvonalas esemény résztvevõi voltunk. Orosz és német fiatalokkal
beszélgettünk olyan témákról, mint az illegális bevándorlás;
meglátogathattunk egy ifjúsági börtönt, és nem utolsó sorban talán életre szóló barátságokat köthettünk. A legérdekesebbek azonban nem a rendezett programok voltak, hanem az esti kötetlen beszélgetések, ahol megismerhettük
mindkét résztvevõ ország kultúráját. Az idõjárásra lehetett
szinte egyedül panaszunk, hiszen sajnos elég esõs idõt
fogtunk ki.
Köszönjük a lehetõséget Komárom-Esztergom megyének, Popovics Györgynek, a megyei közgyûlés elnökének,
hogy lehetõvé tették ezt a kirándulást!
www.btv.hu
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FONALAT KÉSZÍT A RÉGI IDÕK SZERINT

Soós Józsefné 1944-ben édesapjától kapta rokkáját.
A zalai származású asszony fiatal éveiben gyakorolta a
régi szerkezet mûködését, egészen 1950-ig dolgozott
szeretett rokkája a keze alatt. Magdi néni aztán elkerült
otthonról, az öreg rokka pedig felkerült új otthona padlására. A család és a gyerekek mellett erre már aligha
jutott idõ…
Hetven év után azonban ismét elõkerült, mégpedig azért,
mert Magdi néni fülébe jutott, hogy néhány bábolnai lakos
azon fáradozik, hogy felkutatassa a régi idõk letûnt hagyományait. A nyolcvanas éveit taposó asszony elmesélte: az
egykori házasszonyoknak a fonalkészítésben is jártasságot
kellett szerezniük, hiszen akkoriban nem volt egyszerû puha, színes, pulóvernek való gyapjúfonalhoz jutni.
Magdi néni eldöntötte, hogy felidézi a múltat és megkeresi a régi szerkezetet, mely egykor a munka szeretetére tanította. Így tehát leporolta a régi rokkát, – a hiányzó részeket is pótolta – majd mûködésbe hozta az egyszerû, lábbal
hajtott gépezetet. Hetven év szünet után az egykoron megtanult mozdulatok ismét visszatértek a kezekbe: Magdi néni újra gyakorlottan vágott bele a fonalgyártásba. Az alap-

anyagot unokája szerezte be, a családi körbõl pedig hamar
akadt testhezálló ,,bérmunka’’ is, méghozzá pont úgy,
ahogy Magdi néni elképzelte. Egy gyõri speciális szakiskola fiataljainak kezdte gyártani a fonalat, akik a finom anyagból szõnyeget, szõtteseket készítenek. Magdi néni büszkén
mesélte, hogy így a munkája és a tudománya sem vész kárba, hiszen egy alkalommal a gyõri fiatalok tanulmányút keretében testközelbõl is megfigyelték már a rokkája mûködését. Magdi néni így valóban átadhatta a régiek hagyományait a gépekhez szokott fiatal nemzedéknek.
– A diákok kézzel próbálták bepörgetni a gyapjút, de az
mindig túlságosan laza volt a feldolgozáshoz. Az elsõ adag
gyapjút húsvétkor küldték meg, azóta folyamatosan dolgozom a kezük alá – magyarázta a szépkorú asszony, aki még
ottjártunkkor is pörgette a régi fa szerkezetet.
Magdi néni tudományának gyorsan híre ment a városban. Böröcz Ferenc, a bábolnai helytörténész is megjelent
egy alkalommal, hogy lencsevégre kapja õt munka közben.
Azóta bábolnai kisdiákokat is fogadott már otthonában,
hogy szemügyre vehessék a különleges eszközt, és megismerkedhessenek a régi mesterség fortélyaival.
– Az élet tanított a fonalkészítésre. Anyám kenderfonással
is foglalkozott, neki erre külön rokkája volt. Akkoriban birkanyíráson szereztük be a gyapjút. Angora nyulakat is tartottunk, szõrükbõl is készítettem fonalat és abból pulóvert,
kesztyût kötöttünk. Édesanyámék a kendert saját maguk
termesztették, aratták a virágát, áztatták, szárították. Akkoriban a téli idõszakban, aprólékos munkával készült a vászon
– magyarázta, majd meghatódva, könnyek közt mesélte annak boldog történetét, amikor hetven év után ismét kezébe
került az édesapjától kapott kedves eszköz.
Magdi néni akkor pörgeti a rokkát, amikor már a háztartással és a kerttel járó munkák végére ért. Mint elmondta: a
fonalkészítés és a kézimunka egyfajta kikapcsolódás számára. Vendéglátónk egy õszinte mosollyal összegzett: – Addig szeretném a rokkát hajtani, míg a Jóisten erre idõt ad…

A SHAGYA ARAB ELSÕK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKTÁRBAN
Az egyéves értéktári projekt hivatalos záró eseményét Tatabányán a megyeházán tartották augusztus 28-án. Az ünnepségen jelen voltak az értéktár összeállításában érintettek, megjelent dr. Völner Pál miniszteri biztos, beszédet
mondott Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelõs
államtitkár és Popovics György, a megyei értéktár elnöke is.
Az Országgyûlés 2012-ben hozott határozatot az Értéktár
Mozgalom megalapításáról. A mozgalom teljes társadalmi
támogatottságot élvezve született meg. Komárom-Esztergom megyében 2013-ban alakult és állt fel a Megyei Értéktár Bizottság azzal a céllal, hogy megyénk településeinek
kincseit: természeti, épített és szellemi értékeit összegyûjtse, és azokból a hungarikumok közé javasolja a leginkább
odaillõket.
Popovics György, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke elmondta, tavaly tízmillió forintot nyertek a Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatán, mely támogatás lehetõséget teremtett arra, hogy a megyei értékek felvonultatásán túl a
megyei településeken is elindulhasson egyfajta értékkeresõ
folyamat. A támogatással a listába javasolt értékek nagyobb nyilvánosságot nyerhettek, bemutatásukra létrejött
egy honlap, és útjára indult egy folyóirat is, mely minden
háztartásba eljut. Eddig 47 megyei érték kapott helyet a
megyei listában, örömteli, hogy éppen egy bábolnai érték:
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a Shagya arab indíthatta a sort. A pályázat a végéhez ért,
így az eredményeket ünnepelték a projektzáró alkalmával.
– Azt reméljük, hogy megyénk valamennyi településén,
így Bábolnán is megalakul egy helyi bizottság, egy helyi
kör, mely felvállalja a település közvetlen környezetének felkutatását és feltárt értékeinek bemutatását. Itt nem csupán
az épületekre kell gondolni, hanem múlttal rendelkezõ hagyományokra, szokásokra, civilekre, rendezvényekre, melyek jellemzõvé teszik a települést és annak lakosságát –
magyarázta Popovics György, aki azt hangsúlyozta, hogy
megyénk kis méretének ellenére milyen gazdag szellemi,
környezeti és épített „kincsekben”, természeti szépségekben. Popovics György a rendezvényen méltatta az értéktár
kialakításához nyújtott, a településektõl kapott segítséget
is. A 47 értéktári tag eredményeit egy kiállítással és egy
imázsfilmmel is megörökítették.
Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében rávilágított: eleink „hozzáadott értékét” úgy kell megõriznünk, hogy generációk múlva utódaink jó szívvel és büszkén emlékezhessenek ránk is.
A rendezvényen a lajstromba került értékek „képviselõit”,
így Bábolnáról a Shagya Arab helyi értéket emléklappal
jutalmazták, amit Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok ügyvezetõ igazgatója vehetett át.
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ECSET,

A fotón
Marcali Kiss Melitta

Helyes Jenõ ócsai meghívása adta az ötletet az elsõ Bábolnai Mûvészeti Alkotótábor megszervezésének, ami azóta is, minden évben neves képzõmûvészek számára nyújtja
az elvonulás és a szabad alkotás lehetõségét. Bábolna festõien szép
környezete idén is kiváló helyszíne
lehetett a mûvészi kibontakozásnak.
A július 26-tól augusztus 2-ig tartó
tábor Helyes Jenõ bábolnai festõ
kezdeményezése, ötletét az önkormányzat is felkarolta, és azóta is támogató hozzáállással segíti.
A mûvészek ezúttal is az általános
iskola mûvészeti termében ragadtak

VÁSZON ÉS BARÁTSÁG

ecsetet, itt-tartózkodásuk során azonban számos bábolnai helyszínt bejárva
ismerkedtek a várossal.
Helyes Jenõ fõszervezõ elmondta, a
csapat tíz napon keresztül kiegyensúlyozott légkörben, egymástól is tanulva, egymásnak ihletet adva alkotott, kiki a saját megnyilvánulása szerint körvonalazta azt a képi világot, melyben
Bábolna jelképei, jellegzetességei is
teret nyertek.
A város szerencsés helyzetben van,
hiszen az itt született alkotásoknak helyet ad a Helytörténeti Gyûjtemény
épülete. A koncepció az, hogy valamennyi alkotó a városnak adományoz
egy mûvet a vendéglátásért cserébe.
Helyes Jenõ táborszervezõ hozzátette:
akkor lenne igazán boldog, ha ezek az
alkotások egy helyen maradhatnának.
A táborba harmadszorra tért vissza
Marcali Kiss Melitta, aki Paraguayból
érkezett. A festõmûvész és párja a magyar kultúra népszerûsítésére tették fel
életüket. Melittának számos kiállítása
volt külföldön, de – mint mondta – a
bábolnai látogatás a hazatéréssel volt
egyenlõ számára.
Az alkotói kör másik hölgy tagja Király Nikoletta volt, akit legfõképpen a
város épített értékei érintettek meg.
Mûvei realista mûfajúak. A nõi vonalat
képviselte Dóczi Virág is, aki egyenesen Ausztriából érkezett az alkotók körébe. Õ vegyes technikával alkotott,
mûvei a tér, a forma és a színek játéka.

Fontos résztvevõ Büki Attila, hiszen
akár a mûvésztelep keresztapjának is
nevezhetnénk õt. A festõmûvész az
1970-es évektõl szervez hasonló mûvésztáborokat, Helyes Jenõt elsõsorban mûvész-kapcsolataival segítette.
Tõle az irodalmi tevékenység sem áll
távol. Itt, a Bábolnai Alkotótáborban
azonban a képi világra helyezte a
hangsúlyt, ami elsõsorban akvarellek
formájában tükrözõdött. Egyik mûvét
például az Ölbõi-tó ihlette.
Czanik Ferenc elsõ ízben lehetett
tagja a bábolnai körnek. Alkotásaiban
a város szimbólumai körvonalazódtak.
Kezében egy lovat ábrázoló képpel elmondta: már több mint negyven éve
fogja az ecsetet. Az adott pillanat benyomásait, élményeit színben és formában hitelesen igyekszik visszaadni.
Nagy Béla igazi mûtermi festõ, aki
Bábolnán – többek közt – egy körtének
szentelte a dolgos órákat, õ a csendéletek szeretõje, és képeit látva a formák játékmestere. Nem kevésbé
Homolya Gábor, kinek mûvei ugyancsak nem nélkülözhetik a játékosságot. Az alkotó tép, ragaszt, illeszt, de
legfõképpen sokat mondó tárgyakat
gyûjtöget dadaista irányzatú képeihez.
Helyes Jenõ elmondta: fontos
küldetésük, hogy az alkotók körében
tett látogatások és a mûvekbõl szerzett
tartalom szép élményként maradjon
meg a bábolnai lakosokban.
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SZEPTEMBERI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN
szept. 15. Bemer terápia
szept. 22. Gyomor bél panaszok
kezeléseházilag
szept. 29. Talpmasszázs

MÁR JÓ CIPÕBEN JÁRNAK...

A Bábolnai Alapszolgáltatási Központ szervezésében július 29-én lábegészségügyi szûrésre került sor az Idõsek
Klubjában.
A szûrés keretében az érdeklõdõk elõadást hallhattak a
lábegészséggel, gyógycipõvel, az otthonápolással összefüggõ, valamint cukorbetegek lábápolását elõsegítõ eszközökrõl.
A helyszínen egyedi méretre készített gyógycipõ rendelésére is volt lehetõség, melyhez ortopéd szakorvostól kaphattak segítséget.
Bábolnáról 18 fõ vette igénybe ezt a szolgáltatást, közülük 9 fõ részére készült speciális lábbeli.

FELKÉSZÜLÉS A TÉLRE

A Magyar Kémény Kft. július 13-tól megkezdte Bábolnán a kémények ellenõrzését, tisztítását és a felülvizsgálaton túl a szolgáltatási díjak beszedését. A tevékenységrõl a társaság levélben értesítette a polgármesteri hivatalt. A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás törvényi szabályozás alapján kötelezõ.
A Magyar Kémény Kft. a komáromi fiókirodában (Komárom, Klapka György u. 26.) ügyfélszolgálatot tart az
alábbi idõpontokban: hétfõ 8-12 óra, csütörtök 12-16 óra
között. A Tatai Ügyfélszolgálati Iroda (Tata, Tárkányi Lajos u. 2.) meghosszabbított nyitva tartást biztosít minden
hétfõn 8- 20 óra között.

DÖBRÖNTE

Következõ, szeptember 26-i kirándulásunkon elõször Gannán, az Esterházy
grófi család sírtemplomát, mauzóleumát
tekintjük meg. Utána a Bitva-patak mentén átsétálunk
Döbröntére, ahol Szarvaskõ várához megyünk fel, hogy innen tovább indulva folytassuk utunkat a Bitva-patak mentén
Bakonyjákóig. Autóbusszal megyünk tovább Farkasgyepüre. Magas-bakony Tájvédelmi Körzet területén folytatjuk túránkat. Köves-patak völgyében felkeressük Csurgókutat, a mellette zubogó mésztufa vízesést, majd a pisztrángos tavat megkerülve visszatérünk autóbuszunkhoz.
Autóbuszunk reggel 7:00 órakor indul a központi parkolóból, hazaérkezést 19:00 órára tervezzük.
Utazás költsége: Autóbusz 2 500 Ft személyenként (gyerekeknek 1 500 Ft, de két szülõvel utazó gyermekek után
nem kell utazási költséget fizetni) Mauzóleum belépõ vezetéssel 500 Ft (diák, nyugdíjas 300 Ft)
Jelentkezni email-ben, a 20/ 454-0076 (Bihari Gábor) és a
20/ 542-4150 (Suhayda András) telefonon, valamint szeptember 16-án (szerdán) 17 órakor a könyvtárban tartandó
megbeszélésen lehet.
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A NYÁRON ÚJ KOREOGRÁFIÁT
TANULTAK

A Tiamo Moderntánccsoport tagjai a nyári szünidõben
most elsõ ízben táboroztak. A három napos elfoglaltsággal
közel egy havi próbaanyagot sajátított el a tizenhárom
résztvevõ. A tánc mellett a játékra is maradt a lányoknak
ideje, a próbák menetében pedig új koreográfiát is tanultak. A tizenhárom résztvevõ a tábor alatt járt és mûsorozott
a banai fõzõversenyen is.

MÁTRAY-HÁZ KUPA

2015. szeptember 12-én szombaton 10 órától
a Bábolna Városi Sportcsarnokban.
Résztvevõ csapatok:
KVSE (Komárom)
SZESE Gyõr Junior
Bábolna SE

Az együttesek körmérkõzéses rendszerben
küzdenek a Mátray-Ház Kft. által felajánlott
vándorkupáért.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János
Római Katolikus Templom, Bábolna

Szeptember 13-án vasárnap
Évközi 24. vasárnap

Szeptember 20-án vasárnap
Évközi 25. vasárnap

Szeptember 27-én vasárnap
Évközi 26. vasárnap - Szentírás vasárnapja

10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise
10.10 rózsafüzér imádság
10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. Elérhetõsége: 20/4655-373
A szentmisék idõpontja változhat. Az aktuális idõpontot a BTV közli hetente, TXT 631. oldal.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
SZEPTEMBER 13.
SZEPTEMBER 20.
SZEPTEMBER 27.
OKTÓBER 4.
OKTÓBER 11.

–
–
–
–
–

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap

11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
SZEPTEMBER 16. vasárnap 15.00 óra
OKTÓBER 6. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész
Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com
Az aktuális kezdési idõpontot a BTV hetente közli.
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DÍJUGRATÁS:
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CHAMPIONÁTUS ÉS ORSZÁGOS MINÕSÍTÕ VERSENY

Augusztus 6-a és 9-e között ismét Bábolnára látogatott a díjugrató sportág színe-java. A Ménesbirtok népszerû lovaspályája
rangos versenynek adott otthont, itt rendezték ugyanis a korosztályos championátus, országos minõsítõ és grand prix versenyét számtalan kategóriában, 36 versenyszámban. A hõség próbára tett lovat és lovast egyaránt, ami a teljesítményeken szerencsére nem tükrözõdött.
A díjugrató szakág elnöke, Szotyori
Nagy Kristóf ezúttal is elégedett volt a kitûnõ helyszínnel és a profi szervezéssel. Mint
mondta, több mint 400 ló és 282 lovas versenyzett itt négy napon keresztül kora reggeltõl napnyugtáig, látott kimagasló teljesítményeket, de a vártnál gyengébben teljesítõ indulókat is. A championátus és a
grand prix, illetve a hagyományos korosztályos kategóriákon kívül egy válogató ver-

senyszámot is beépítettek a programba,
mely a szeptemberben megrendezésre kerülõ fiatal lovak világbajnokságára nyújtott
belépési lehetõséget.
Az utolsó napon, vasárnap bonyolították
le a sorozat csúcsversenyszámát, a grand
prix döntõjét, melyben 150 cm-es akadályokat kellett leküzdeni az indulóknak. A
résztvevõk közt az ország legjobb lovasai
is ott voltak, hiszen a számot 1.200 ezer forint összdíjazással hirdették meg. A lovasok a várakozásoknak megfelelõen komoly
teljesítményt nyújtottak, az összevetésben
négy lovas küzdött az elsõ helyekért. Az országos bajnoki sorrendet is befolyásoló
versenyt a Toll 96 Kft. LSE versenyzõje,
Krucsó Szabolcs nyerte.
A Ménesbirtok lovasai most is nagy
számban képviseltették magukat a versenyen, a legtöbb számban ezúttal is

HUSZÁROK VERSENGTEK BÁBOLNÁN
A Magyar Huszár és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség második katonai lovasbajnokságát rendezték Bábolnán augusztus 15én és 16-án, mely új színfoltként jelentkezett a Ménesbirtok lovas
rendezvényei közt. A verseny idén elõször volt nyílt rendszerû, a
szervezõk célja, hogy a huszár hagyományõrzés gyakorlatát minél magasabb szintre emeljék. A laikusok számára ez a verseny
különleges látványt nyújtott, hiszen a versenyzõk a felidézett korszak, a huszárélet megfelelõ uniformisába bújva
mutatták be az egyes
gyakorlatokat.
A
feladatok
közt
szombaton Bábolnán és
környékén mintegy harminc kilométeres körzetben
járõrlovaglásban
kellett jeleskedniük a
csapatoknak, akik térkép
alapján tájékozódtak. A
járõrlovaglás részeként a
hagyományõrzõk legjobb tudásuk szerint
egészségügyi ellátásban, gránátdobásban,
lövészetben vettek részt,

Szentirmai Péter vett részt. A vasárnapi
utolsó, B/3 nyitott kategóriában két lovával
is eredményes volt, egyikkel elsõ, másikkal
második helyet szerzett. Unger Patrícia két
elsõ, míg Szepesi Nikoletta két második
hellyel büszkélkedhet. Szép teljesítményt
nyújtott, Bertók Mátyás, Vinnai Patrícia és
Nagy Rita is. A Kisbábolna Lovas Klub lovasa, Tóth Flóra ezúttal egy 5. hellyel büszkélkedhet.
A bábolnai illetékességû lovasok közül
Tornyos Fanni, a Kisbábolna Lovas Klub
versenyzõje nyújtott kiváló teljesítményt.
B/3M versenyszámban pénteken negyedik, vasárnap pedig elsõ helyen végzett.
Egy héttel korábban Fanni Tatán versenyzett sikerrel a Pezsgõgyári Díjugrató Lovasversenyen. B/3 versenyszámban megnyerte a Pezsgõgyári Vándorkupát, B/4-es versenyszámban pedig 3. helyezést ért el.

de el kellett fogniuk gyalogos dezertõrt, és mindenrõl írásos jelentést is kellett tenniük a parancsnokok számára. A szombati nap feladatai egyfajta katonai kiképzésnek is betudhatóak voltak.
Másnap csoportos alaki gyakorlatokkal kezdték a versenyt. Ebben a számban azonos koreográfiát kellett bemutatniuk a csapatoknak, a versenyt pontozással értékelték. Aztán a Ménesbirtok
military versenyekre kialakított tereppályáját vették birtokba, ahol
a csapatok fegyveres akadályversenyben mérték össze tudásukat. Az alakulatok egy kilométeres pályán, kivont karddal igyekeztek szúró-vágó akadályokat leküzdeni, melyet terepakadályokkal,
jellemzõen ugrásokkal és vizesárokkal, ágyúlövéssel és füsttel nehezítettek a szervezõk.
Amint azt Grubics Róbert huszárkapitánytól, a Magyar Huszár
és Katonai Hagyományõrzõ Szövetség alelnökétõl megtudtuk, a
versenyzõk köre egyrészt hobbilovas, de sokakat a katonai hagyományok tisztelete visz rá a versenyzésre. A katonai játék során
a korhûségre törekedtek. Mind ruházatban, mind pedig fegyverzet
tekintetében elsõdleges cél, hogy a történelembõl merítve hitelesen tudják felidézni az 1800-as évek, valamint az elsõ és második
világháború alatti idõszak lovas katonáinak látványát, cselekedeteit. Az alelnök kiemelte, a hagyományõrzõ lovasok rendkívül sokoldalú tudással rendelkeznek. Történelmi ismereteikre alapozva
lovagló tudásukat latba vetve fizikai és szellemi erõben felkészülten katonás fegyelemmel kell feladatokat megoldani.
A hagyományõrzõ bajnokságban hét magyar, egy német és
egy lengyel csapat is szerepelt. A rendezvény fõvédnökségét
Hende Csaba honvédelmi miniszter vállalta.

MÉNESBIRTOK: BERUHÁZÁSOK ÉS SIKEREK A DERBYN
A Ménesbirtok háza táján a nyári idõszak sem telt eseménytelenül. A különbözõ versenyek szervezésén túl, melyek
közé egy újabb, a lovas katonai hagyományõrzõk versenye csatlakozott, számos fejlesztés megvalósult az elmúlt
idõszakban is. Az ölbõi lovarda átadását
követõen szeptemberben a felújított csikótelepi istállók átadása van soron.
Bérci Balázs, a Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta: a csikótelepi istállók tekintetében
az elmúlt több, mint harminc esztendõben
nem történt komolyabb fejlesztés, a létesítmény állapota pedig folyamatosan romlott.
Legrosszabb állapotban a tetõt találták, a

tönkrement palák miatt sorozatosak voltak
a beázások, a folyamatos javítgatások már
nem segítettek. Bérci Balázs hangsúlyozta,
a lótenyésztés szempontjából rendkívül
fontos, hogy az épületek, istállók belül szárazon maradjanak, hiszen elázott, dohos
takarmánnyal nem lehet etetni, nedves
alomban nem tarthatóak lovak. Különösen
fontos ez a csikótelep esetében, mely szülõszobaként funkcionál.
Eközben a military pályát is megnövelték
mintegy kilenc hektár füvesítésével, mely
kitûnõ helyszínéül szolgál majd az októberi lovastusa bajnokság országos döntõjének.
A Ménesbirtok vezetõje a lovassportban
történt teljesítményekrõl is beszámolt. Az

elért komoly sportsikerek a tenyésztés
színvonaláról is árulkodnak. A „Megkapó”
névre hallgató három éves dióspusztai tenyésztésû kanca, miután a Magyar Derbyn
– mely Széchenyi óta a magyar lóversenyzés legfontosabb eseménye - a mének között bravúros hajrával második helyet szerzett, favoritként állt starthoz a Kancadíjban.
400 méterrel a cél elõtt kezdte otthagyni a
mezõnyt, végül hat hosszas fölénnyel lett
legjobb szlovák zsokéja irányításával. Bérci Balázs komoly teljesítménynek tartja az
elért eredményeket, hiszen, mint mondta,
majdnem húsz éve, hogy derby közelében
sem volt bábolnai, illetve dióspusztai tenyésztésû ló.
Hantos
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SIKEREK MINDHÁROM SZAKÁGBAN

A szokásos napirendi pontokat tárgyalta a Bábolnai
Sportegyesület közgyûlésén július 2-án a Szabadidõközpontban. A munkatervnek megfelelõen szakosztályvezetõi, elnökségi beszámolók hangzottak el, majd elfogadták az egyesület jövõ évi költségvetését.
Mindhárom szakosztály vezetõje beszámolt a szakosztályok tevékenységérõl és munkájáról. Labdarúgásban, kézilabdában is jeleskedtek a bábolnaiak a tekések pedig kimagasló eredményeket értek el a szezonban.
Nagy Lajos, az egyesület ügyvezetõje büszkeséggel tekint a labdarúgókra, különösen az U19-es csapatra, akik
bajnoki bronzérmet szereztek, de a különbözõ korosztályos
együttesek is remekül helytálltak. A felnõttek is megfeleltek
a várakozásoknak, miután a bajnokságban hatodik helyen
végeztek, a Magyar Kupában pedig megyei bronzérmesek
lettek. Az ügyvezetõ nõi kézilabdázóinkat említve kiemelte a
két edzõ által megteremtett szemléletváltás hatásait. Ennek
köszönhetõen lányaink bajnoki ezüstérmet szereztek,
strandkézilabdában pedig tornagyõzelmet arattak. Legnagyobb érdem természetesen a tekéseké. Õk magabiztosan
nyerték az NB II-es bajnokságot, így NB I-ben folytathatják.
Komoly gondot fordítanak az utánpótlás nevelésre is, melynek köszönhetõen Burián Dávid utánpótlás magyar válogatottként szerepelhetett a májusi világbajnokságon.

Tárgyaltak a sportegyesület költségvetésérõl is, Nagy Lajos stabil gazdálkodásról számolt be. Mint mondta, mûködési költségeik legnagyobb részét az önkormányzat biztosítja mintegy hétmillió forinttal. Ezen felül szponzoroktól
szinte ugyanennyit sikerült támogatásként kapni. Elsõrendûen a Popovics György megyegyûlési elnök által alapított
BSE 100 Klubtól, mely 2,5 millió forinttal, valamint az IKR
Agrár Kft-tõl, mely 1 millió forinttal támogatta a helyi labdarúgást. TAO pályázatoknak köszönhetõen 24 millió forintot
nyertek el a labdarúgás és kézilabda számára. Ez utóbbi
összeget fejlesztésekre, magasabb szintû edzõi háttérre, a
sportolók utaztatására és egyéb tárgyi eszközök beszerzésére költötték. A TAO pályázatok önrészét is a bábolnai önkormányzat biztosította. Az ügyvezetõ kiemelte, az egyesület 250 igazolt sportolója számára az elkövetkezendõ esztendõ is stabil lehetõségeket biztosít.
Ezt támasztotta alá dr. Horváth Klára polgármester, aki a
jövõre vonatkozóan is az önkormányzat hathatós támogatásáról biztosította a Bábolnai Sportegyesületet.
A közgyûlés adott alkalmat a 80 esztendõs Farkas János
köszöntésére, aki egykori focistaként, majd technikai vezetõként, ma pedig lelkes szurkolóként aktívan segíti Bábolna
labdarúgásának fejlõdését.
hp

24 ÓRÁS HORGÁSZVERSENY AZ ÖLBÕI-TAVON
Az Ölbõ-tavi Aranyhal Horgászegyesület 2015. július 2526-án rendezte meg az egyik legnépszerûbb horgászversenyét, a 24 órás páros versenyt. A verseny fõ szponzora idén
immár harmadik esztendeje a gyõri székhelyû MMX Horgászcentrum volt. A regisztrációt követõen rövid megnyitóra került sor, majd a helyhúzás után elfoglalták a csapatok
a horgászhelyeket, és megkezdõdött a beetetés. A verseny
09.00. órakor vette kezdetét, melyen 29 résztvevõ csapat 58
tagja kezdte meg a halak bûvölését. A versenyzõket este
egy tál meleg étellel látta vendégül a horgászegyesület. A
fárasztó 24 órás verseny alatt a résztvevõk összesen 506,78
kg halat fogtak, melyet a folyamatos mérlegelést követõen
a tóba visszaeresztettek.
A verseny végeredménye: I. Foltin Károly és Bogdán
Imre 65,99 kg. II. ifj. Körmendi László és Turcsán Gábor
40,33 kg. III. Fodor Krisztián és Daradics Pál 38,81 kg. IV.

Bajcsai Zoltán és Hatajer Zsolt 34,86 kg. V. id. Prekler László és Prekler L. Bence 31,29 kg. A legnagyobb halat a verseny során Bódis István fogta, mely 17,33 kg volt.

TEKE: A CSAPAT FELKÉSZÜLTEN KEZDI AZ
Hosszabb nyári szünetet követõen immár NB I-es tekecsapatunk augusztusban felkészülési mérkõzések
sorozatával igyekezett a legfelsõbb amatõr osztályban
való szereplésre hangolódni.
Elsõként mindjárt egy elsõ osztályú gárda, a Pápa ellen
játszottak, és bizonyítandó felkészülésük sikerességét, legényeink gyõzelemmel zárták a barátságos találkozót.
Aztán az ausztriai Wiener Neustadtba utaztak, hogy az ottani szuperligás együttessel mérjék össze erejüket. Itt is bábolnai sikerrel zárult a mérkõzés, melynek értékét növeli,
hogy az osztrák csapat játékosa az általunk jól ismert magyar világbajnok, Boanta Claudiu is.
A felkészülés következõ állomásaként hazai pályán négyes tornát szerveztek, melyre egy budapesti szuperligás
és egy szlovák szuperligás csapatot hívtak vendégül. Végeredményben Bábolna elsõ csapata második, a „B” csapat
pedig harmadik lett.
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Az edzõmeccsek sorát Kõszegen folytatták, ahol legényeink csak tartalékosan tudtak kiállni. A már szokatlan régi típusú öntött pálya és hiányos legénység miatt minimális,
15 fás vereséggel fejezték be a meccset.
Augusztus utolsó szombatján újabb szuperligás együttes
látogatott Bábolnára, ezúttal Gyõrbõl. Õk egyébként nálunk
fogják vívni bajnoki mérkõzéseiket, ezzel is öregbítve a bábolnai tekepálya és településünk tekesportjának jó hírét.
Szeptember 5-én aztán elkezdõdik az NB I-es bajnoki
szezon. Együttesünket a keleti csoportba sorsolták, aminek
köszönhetõen idõnként hosszú utazásokra kényszerülnek.
Játszanak majd Kazincbarcikán, Gyulán, Tiszakécskén, Ózdon és Budapesten, legközelebbi ellenfelükkel pedig
Oroszlányban mérkõznek. Az elsõ találkozóra Cegléden
kerül sor.
Hantos
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SZÜNIDEI MATINÉ

A mozgás szerelmeseinek az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron sem kellett lemondaniuk a sport élvezetérõl. Szilágyi Ágnes, a sportcsarnok gondnoka június 22tõl hétköznapokon várt kicsiket és nagyokat a nemrégiben megépült iskolai mûfüves pályára.

HAGYOMÁNYÕRZÕ
Ismét az arborétum adott helyszínt a Bábolnai Íjászok Baráti Egylete, azaz a BIBE immár negyedik
alkalommal megrendezett íjászversenyének július 11-én. A gyönyörû
környezetnek és a precíz szervezésnek köszönhetõen idén mintegy
70 versenyzõ lõtte nyilait a megmérettetésen.
A helyi íjászegylet 2009-ben alakult, egy év elteltével pedig már késznek érezték magukat arra, hogy más
csoportokkal is összemérjék tudásukat. Mózer György, a BIBE egyik helyi
alapítója elmondta, hogy idén többek
között Levélrõl, Hegyeshalomról,
Süttõrõl, Csornáról és még a Felvidékrõl is érkeztek íjászok.

2015. augusztus-szeptember

A sportolni vágyók kedvét a tartósan kánikulai idõjárás
sem vette el, a hét egyes napjain iskolások és baráti társaságok kapcsolódhattak ki, például csütörtökönként az
ovisok és kisiskolások vették birtokba a mûfüvet.
Ági néni ezúttal is változatos programokkal, ügyességi
versenyekkel készült a gyermekek szórakoztatására, de
vízipisztolyozás, dinnyeevés, és egyéb hûsítõ mulatságok
is színesítették a rendezvényeket.
Nem csak a sportolás töltötte ki a nyári idõszak hónapjait: június végén az U7-U9-U11 korosztályú focisták egy
jutalomkiránduláson vehettek részt, amely során a gyõri
Ugri Parkba látogattak el, illetve az idén elsõ alkalommal
megrendezett, egy teljes hétig tartó “sportnap” kínált lehetõséget az aktív pihenésre.
Szilágyi Ágnes azt is elmondta, hogy az õszi szezon
beköszöntével sem fognak unatkozni, hiszen augusztus
végén a floorball szuperkupa döntõjének ad majd helyszínt a sportcsarnok, illetve egy újabb sportág, a futsal –
azaz teremfoci – is bemutatkozik városunkban.

ÍJÁSZOK VERSENYE

Idén a pálya kialakítása a melegre
való tekintettel úgy történt, hogy a hõség a lehetõ legkevésbé vegye igénybe a versenyzõket. A szervezõk igyekeztek olyan akadályokat, céltáblákat
kialakítani, melyek a legtöbb élményt
nyújtották a versenyzõknek. A különbözõ állatfajtákat megelevenítõ célok
mellett ügyességet és távlövõ tudást
igénylõ akadálypontokkal is szembe
találták magukat a résztvevõk. Az
íjásztalálkozó természetesen nem
csak a küzdelemrõl szólt, hiszen a
sportág elkötelezettjei régi ismerõsként, barátként üdvözölték egymást.
A vendéglátó bábolnaiak bográcsban
fõtt pörkölttel kínálták vendégeiket.
Hp

TEREPRALLY BAJNOKI FUTAM
Július 17-tõl 19ig Bábolnán és
környékén
rendezték meg a
tereprally országos
bajnokság
negyedik fordulóját, az Euro-Tools
Kupát. A bábolnai
labdarúgópálya melletti aszfaltos területen alakították ki a
verseny központi szervizparkját, innen indult a mezõny a
különbözõ terepszakaszokra Bábolna, Nagyigmánd,
Szákszend, Komárom térségébe.
A Varga Racing Team által jegyzett futamon a pénteki,
5 kilométer hosszú szuperspeciál szakasz után, melyet
Bábolna közelében – Rittertõl a focipályáig kanyargó földúton rendeztek – szombaton hat, vasárnap pedig négy
szelektív szakaszt kellett teljesítenie az 546 kilométer
össztávú – ebbõl a mért szakaszok 302 kilométert tettek
ki – futam résztvevõinek. A verseny szervezõje, a terepral-

BÁBOLNÁN

ly szakág vezetõje, Varga Imre lapunk számára elmondta,
sajnos kevés csapat indult a kupán, de a résztvevõk elismerõen nyilatkoztak a mindenki számára új pályákról.
A tereprally országos bajnokság idei negyedik futamán
Fekete Antal és Tóth György vezette gyõzelemre a Toyota Hilux Overdrive-ot. A címvédõ magyar bajnokpáros navigátora pozitívan értékelte eredményüket és a versenykörülményeket egyaránt. A trópusi hõség megnehezítette
ugyan a dolgukat, de a gépek bírták a megpróbáltatásokat, miként a személyzet is.
A szervezõk nevében a tereprally szakág vezetõje, Varga Imre köszönetét fejezte ki mindazok számára, akik segítették a negyedik futam létrejöttét. Külön kiemelte az
érintett települések polgármestereinek pozitív hozzáállását és azon gazdák toleranciáját, akik területein zajlott a
futam. Mint mondta, szerencsére az autók nem okoztak
károkat a termésben, a résztvevõk is elismerõen nyilatkoztak a mindenki számára új pályákról, így a szervezõk
nem tartják kizártnak, hogy késõbb visszatérnek erre a
helyszínre.
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J Ó L S I K E R Ü L T F E L K É S Z Ü L É S, B Í Z T A T Ó E R E D M É N Y E K

Elkezdõdött a 2015-16-os megyei labdarúgóbajnokság
õszi szezonja. Együttesünk felkészülési mérkõzések sorozatával és jól átgondolt edzésekkel készült fel az újabb
bajnoki megmérettetésekre. Birta Gábor vezetõedzõ szerint a tavalyihoz képest sokkal jobban sikerült a nyári alapozás. A csapathoz négy új játékos is csatlakozott, akik
mind támadójátékban, mind pedig védekezésben hatékonyabbá tudják tenni a csapatmunkát. Magyar Patrik Ajkáról érkezett, és irányító középpályásként szerepel.
Bujáki Bence korábban Szolnokon, majd Töltéstaván játszott, õ középpályás és csatárposzton játszik. Nagy Szilárd is visszatért a csapathoz, aki Komáromban és Ausztriában is focizott, jelenleg még nincs érvényes igazolása.
Nagyszentjánosról kapust is igazoltak Marczali László
személyében.
A sorsolás úgy hozta, hogy az elsõ fordulóban mindjárt
a megye egyik kiemelkedõ együttese, a Tatai AC látogatott Bábolnára. A találkozót megelõzõen a pálya közepén
rövid, bensõséges ünnepségre került sor. A 80. születésnapját ünneplõ Farkas Jánost, egykori labdarúgót, technikai vezetõt és lelkes szurkolót köszöntötték az egyesület és a szakosztály vezetõi, játékosai. Jani bácsi egy 80as számú mezt kapott ajándékba, melyet rögtön magára
öltött, és a kezdõrúgást is õ végezhette el.
Legényeink remekül kezdtek, helyzeteiket azonban
nem tudták gólra váltani. Az elsõ félidõ 22. percében aztán Róth István baloldali szabadrúgása Bujáki Bencét találta meg a tatai kapufa jobb oldalánál. Az újonc játékos
kapásból középre gurította a labdát, melyet a vendég védõ védhetetlenül vágott a hálóba. Meglepetésre a játék
további részét is együttesünk uralta, számtalan helyzet
maradt kihasználatlanul. Már-már úgy látszott, hogy eldõlt
a találkozó, a 92. perc azonban tatai gólt eredményezett.
Egy jobb oldalról beívelt labdát védõink nem tudtak tisztázni, a vendégjátékos a kifutó kapust átívelve egyenlített.
A hazai gyõzelemre ezután már nem sok lehetõség adódott, így a játék képe alapján a Tata gárdája lehetett elé-

gedett az egy ponttal. Bábolna SE – Tatai AC 1:1. Az
U19-es csapat a tavalyi bajnokot kapta ellenfélnek, a két
együttes játékosai között már komoly rivalizálás is kialakult. A mieink kezdték jobban a találkozót, mindez azonban csupán 5 percig tartott. A következõ közel húsz percben védelmünkre a rossz ütemû belépõk, középpályásainkra a pontatlanság, csatárainkra pedig a lassú reagálás
volt jellemzõ. Aztán felébredt a csapat, és a 26. percben
a tatai kapus bizonytalanságát kihasználva Kovács Máté
szerzett labdát. Középre továbbított Takács Ádám elé, aki
ha kissé nehézkesen is, de megszerezte a vezetõ gólt. A
mérkõzés nagy részében küzdelmes mezõnyjáték folyt, fiataljaink remekül küzdöttek az egyenlítésért harcoló vendégek ellen. Az 54. percben megtört a jég, a tatai játékos
mintegy 18 méterrõl bombázott a hazai hálóba. Az 58.
perc újabb gólt hozott, ezúttal már bábolnait. Répási Arnold erõszakosságának köszönhetõen mintegy 30 méterre a tatai kaputól labdát szerzett, megindult a büntetõ terület felé, majd a felfutó Takács Ádám elé passzolt, aki
most sem hibázott. Együttesünk a mérkõzés végéig meg
tudta tartani elõnyét, így a rangadó hazai sikerrel zárult.
Bábolna SE U19 – Tatai AC U19 2:1.
Az újonc Vértessomló otthonába látogatott labdarúgócsapatunk a bajnokság 2. fordulójában. Az elsõ félidõt
még a hazaiak uralták, a vezetés is az õ birtokukban volt.
A második játékrészre azonban elfáradtak, és Rózsahegyi
Tamás, valamint Bujáki Bence góljainak köszönhetõen focistáink megfordították a találkozót, sõt, meg egy büntetõt is hibáztak, így is fontos 3 pontot raboltak idegenben.
Két fiatal játékos, Vida Gábor és Csillag Máté is bemutatkozott a csapatban. Vértessomlói KSK – Bábolna SE
1:2. Az U19-es együttes is remekelt, õk egy öngóllal, valamint Németh Dávid és Takács Ádám találataival szerezték meg a 3 pontot. Vértessomlói KSK U19 – Bábolna
SE U19 0:3.
Augusztus utolsó vasárnapján focistáink a még pont
nélküli Tokod együttesét fogadták. Birta Gábor edzõ egyértelmûen támadó felfogású csapatot küldött pályára,
mely többgólos gyõzelmet kellett volna eredményezzen.
Az elsõ félidõben volt három-négy olyan lehetõség, melyeket gólokra lehetett volna váltani, játékosaink azonban
elpuskázták helyzeteiket. A kapkodó és pontatlan játék
felhozta a nem túl komoly erõt képviselõ vendégeket, a
nézõk unalmas kétszer negyvenöt percet láthattak. Játékosaink jobb fizikai felkészültsége azonban meghozta a
várt gyõzelmet. Róth István a jobbszélrõl megindulva egy
cselsorozatot követõen a tizenhatos vonaláról lövésre
szánta el magát, ezzel megszerezte a mérkõzés egyetlen
gólját. Bábolna SE – Tokod SE 1:0.
Az U19-es csapat viszont mintha elfelejtett volna futballozni. Szörnyû két félidõ után ötgólos vereségbe futottak
bele, melyre Csongrádi Péter edzõ sem talált magyarázatot. Bábolna SE U19 – Tokod SE U19 0:5.
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