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„Bábolna a mi városunk,  
ahol jó lakni, élni és dolgozni”
A Ritmus Koncert Fúvószenekar zenés köszöntésben 
részesítette mindazokat, akik ellátogattak október 4-én 
a várossá válás 16. évfordulójára rendezett ünnepségre 
a Szabadidőközpontba. 

Az eseményt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, 
Molnárné dr. Taár Izabella Komáromi Járási Hivatal, Popovics 
György megyegyűlési elnök, dr. Veres Zoltán megyei közgyűlési 
jegyző is megtisztelték jelenlétükkel. 

Az esemény kezdetén felcsendült a Himnusz, majd a Csepe-
redők Néptánccsoport kicsi csoportja és a Vadvirág együttes 
lépett színpadra. Őket követően Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet, hangsú-
lyozva a városiasság alapvető elvárásait, mérföldköveit, amit 
Bábolna is teljesített, és 16 éve működteti annak alapjait a 
közösség erejével. Az országgyűlési képviselő ünnepi gondo-
latai után az Anonim Drámacsoport adott műsort, majd átadták 
a város kitüntetését. Az elismerésről szóló képviselő-testület 
által hozott határozatot a polgármester olvasta fel. 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok munkáját elismerő méltatás 
után a díjat Haál Gábor, a Ménesbirtok ügyvezető igazgatója 
vette át ünnepélyesen. A Bábolnáért Emlékérem egyszerre szól 
a köszönetről és egyszerre üzenet a jövő számára. Nem kétséges, 
akik ismerik városunkat akár országhatáron belül, akár külföldön, 
azok döntő többsége számára a lovak és a Ménesbirtok egyet 
jelent Bábolnával. A Ménesbirtoknak ezért nemcsak a legszebb 
épületeket, a gyönyörű lovakat, hanem elsősorban Bábolna 
hírnevének öregbítését köszönhetjük. Egyedi, különleges, igazi 
kuriózum a Ménesbirtok, melyre igazán büszkék lehetnek 
vezetői és mi is büszkék vagyunk rájuk – vezetőire és dolgozó-
ira egyaránt – és arra a munkára, amit sok-sok éve odaadással 
és odafigyeléssel végeznek. Erre világított rá dr. Horváth Klára 
polgármester is, aki örömmel gratulált a település arculatát 
is meghatározó, történelmi jelentőségű társaság vezetőjének. 

A díjátadó ceremóniát követően a Tiamo Modern Tánccsoport 
lépett színpadra, beszédet mondott Popovics György megye-
gyűlési elnök, majd a Cseperedők Néptáncegyüttes középső 

csoportja szórakoztatta a jelenlévőket. Dr. Horváth Klára polgár-
mester beszédében kifejezte köszönetét a városlakók felé, vala-
mint emlékeztetett az elmúlt tíz év változó periódusaira, büszkén 
emlékezett a várossá válás történetére. Mint kiemelte: városunk 
legnagyobb sikere, hogy a viharok közepette is meg tudtuk őrizni 
Bábolnát a nyugalom szigeteként. Sok minden kellett ehhez a 
felelős, konzervatív gazdálkodástól kezdve a hosszú távú ter-
vezésen át a kitartásig, de nem kétséges, hogy a siker kulcsa az 
összefogás volt, ahogy mondani szokták – a közösség ereje. A 
városvezető nyomatékosan rávilágított: a bábolnaiaknak köszön-
hető, hogy bebizonyítottuk – a városi rangra méltóak vagyunk! 

„Együtt csodákra vagyunk képesek. Mára, 16 évvel településünk 
várossá válásának időpontja után már nemcsak álmodhatunk róla, 
nemcsak tervezgethetjük, hanem arra készülhetünk, hogy hama-
rosan birtokba is vesszük a metángázos kiserőművet, a fürdőt, a 
strandot és nem utolsósorban a szabadidőparkot a csónakházzal. 
Ez a közel 3,5 milliárd forintos fejlesztés hatalmas lökést fog adni 
az idegenforgalomnak, hiszen kihasználja városunk adottságait, 
lovas múltunk, a Ménesbirtok, az Arborétum ismertségét, és 
persze a meleg vizet adó termálkútjainkat. Örülök annak is, hogy 
az elmúlt években mindenki magáénak érezte a település fej-
lesztését és ott segített, ahol tudott. Így hosszú évek tervezése, 
együtt gondolkodása és a takarékoskodás mellett mintegy 1 
milliárd forint értékű sikeres európai uniós és megyei támoga-
tású pályázati forrással kiegészülve beruházásaink megvalósulása 
immár végső stádiumba került. Tudjuk, kis lépés ez a világnak, de 
hatalmas lépés nekünk, bábolnaiaknak! Van okunk örülni, hiszen 
évtizedes álmunk valósul meg.” A városvezető beszédében hang-
súlyozta: a 14 hektáros fejlesztés messze nem a végcél, hanem 
sokkal inkább eszköz és lehetőség, fontos mérföldkő ahhoz, hogy 
városunk növekedhessen, tovább fejlődhessen. 

A köszönet szavai után ismét felcsendült a fontos és össze-
tartozásra sarkalló gondolat: „Bábolna a mi városunk, ahol jó 
lakni, élni és dolgozni” Tegyünk hát érte a jövőben is együttes 
akarattal, egyetértésben, összetartó közösségként!...

A várossá válás évfordulójára megtartott ünnepséget a Cse-
peredők Néptánccsoport nagy csoportjának műsora zárta. A 
megjelenteket a rendezvény végén süteménnyel is megkínálták. 
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Az október 13-ai önkormányzati 
választásokat követően a megválasz-
tott önkormányzati képviselők alakuló 
ülésére is sor került október 24-én. 

A megújult grémium alakuló ülésén a lekö-
szönt képviselők, a bizottságok tagjai, az 
intézmények vezetői is részt vettek, valamint 
a Helyi Választási Bizottság elnöke: Pauerné 
Erdélyi Erika, illetve Molnárné dr. Taár Iza-
bella, a Komáromi Járási Hivatal vezetője is 
megtisztelték az ünnepi ülést jelenlétükkel. 

Az első napirendi pontban a Helyi 
Választási Bizottság képviseletében 
Pauerné Erdélyi Erika bizottsági elnök 
tájékoztatta a jelenlévőket a választások 
eredményéről. Ebben elhangzott, hogy 
a helyi névjegyzékben lévő választópol-
gárok száma a választás napján 2904 fő 
volt, mely számból 1166-an jelentek meg 
a szavazóurnáknál. A részvételi arány 40,2 
százalékos részvételt jelent. Az országos 
részvétel 48,6 százalék volt. A megyei 
listákra leadható voksok 56 százalékát: 
658 szavazatot a Fidesz-KDNP, 40 szá-
zalékát 467 szavazatot a DK-Momen-
tum-MSZP-Jobbik-Párbeszéd együttesen 
kapta, a megyei szavazatoknak 4 száza-
léka volt érvénytelen. 

A polgármester munkáját támogató 
1164 leadott szavazatból 1046 szavazat 
volt érvényes. 118 szavazat, vagyis tíz szá-
zalék érvénytelen volt. A városban egyet-
len polgármesterjelölt indult dr. Horváth 
Klára személyében, akit immár hatodik 
alkalommal választottak polgármesternek. 

Elhangoztak a választás egyéb adatai is, 
a képviselőkre adott voksok tekintetében 
is. A tíz képviselő-jelölt közül a hat legtöbb 
szavazatot kapott jelölt alkothatja 2019 
és 2024 közötti időszakban a grémiumot. 
Veresné Szkocsek Mára 706, Tóth Georgina 
659, Zsidi Sándor 638, Popovics György 
(Fidesz-KDNP) 629, Jakusné Udvardi 
Hedvig 624, Bierbauer Imre 594 szavazat-
tal kerültek be a testületbe. 

Szepesi Tamásné 572, Hajdu János 517, 
Zábrádi János 472, Sebestyén Szabolcs 
pedig 373 szavazatot kapott október 13-án. 

Az ünnepi pillanatoknak betudható 
tájékoztatást követően esküt tett a pol-
gármester, dr. Horváth Klára, majd a gré-
miumi tagok is. A polgármester is szólt 
az alakuló ülés résztvevőihez, az elmúlt 
ciklusban tevékenykedő képviselőket 
is megszólítva. Köszönetet mondott a 
helyhatósági választásokon résztvevő 
bábolnai állampolgároknak, megköszönve 
a szavazók bizalmát és a választás lebonyo-
lítóinak szakmai munkáját. A Szervezeti és 
Működési Szabályzatot is előterjesztették, 
módosítására nem volt szükség.

A folytatásban titkos szavazással dőlt el 
az alpolgármester személye, a polgármester 
Zsidi Sándorra tett javaslatot. Megszavazták 
a szavazatszámláló bizottság tagjait, majd 
a titkos szavazást lezárva alpolgármester-
ként köszönthették Zsidi Sándort, akit a 
testület hét vokssal támogatott. Az alpol-
gármesteri esküt követően a bizottsági 
tagok megválasztására került sor a bevált 
bizottsági struktúra és gyakorlat alapján. 
Vagyonnyilatkozatot és Összeférhetetlen-
séget Vizsgáló Bizottság elnöki posztját 
Bierbauer Imre láthatja el, Jakusné Udvardy 
Hedviget és Tóth Georginát tagnak válasz-
tották. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke Jakusné Udvardy Hedvig, 

képviselő-testületi tagok: Bierbauer Imre és 
Tóth Georgina, külsős tagok Pauerné Erdélyi 
Erika valamint Hajdu János. A Szociális és 
Oktatási Bizottság elnöke lett Veresné Szko-
csek Mária, képviselő-testületi tagok Tóth 
Georgina és Popovics György, külsős tagok: 
Szijártóné Bojtor Katalin és Csomó Zsuzsa. 
Egyhangúlag szavazott a testület. A bizott-
sági tagok is letették esküjüket, majd az 
illetményekről és tiszteletdíjakról szavaztak, 
amit tíz százalékkal emeltek meg az előző 
ciklushoz képest. A képviselők bruttó 100 
ezer forint, a külső bizottsági tagok bruttó 
30 ezer forintot kapnak majd munkájukért. 

A Gazdasági Program megalkotása 
került előtérbe a folytatásban, amit Kocsis 
Gábor jegyző ismertetett, ezt az alakuló 
ülést követően hat hónapon belül kell 
megalkotnia a grémiumnak, ehhez kérte 
a megválasztott képviselők javaslatait, 
észrevételeit. Felhívta a figyelmet a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, 
mely november 12-ig esedékes, illetve a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba 
való felvételük kötelezettségére is.

Dr. Horváth Klára polgármester azt 
is elmondta, a következő testületi ülés 
november 28-án lesz, amit megelőzően 
november 27-én közmeghallgatást tarta-
nak a városlakók tájékoztatására. A képvi-
selők és bizottsági tagok addig egyeztet-
nek még, hogy átlássák a napi feladatokat. 
A polgármester javaslata szerint a képvi-
selők munkájukat területi elosztásban, 
akár utcákra bontott körzetekben végzik 
majd, illetve a feladatmegosztást is témák 
megjelölésével látják majd el a döntésho-
zók. Így felölelhetik többek közt a város-
fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a környe-
zetvédelem, az idegenforgalom, a kultúra, 
illetve a sport területét. A polgármester 
a jövőben az intenzív jelenlét jegyében 
szervezi és szorgalmazza majd a testület 
és a bizottságok munkáját, bízik a kreatív 
ötletekben és javaslatokban, valamint 
abban, hogy együttműködő magatartás-
sal fognak hozzá a település boldogulása 
érdekében végzendő munkához. 

Önkormányzati híradó
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INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS 
2019. november 25-én hétfőn 14 és 16 óra között a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében  

Pauerné Erdélyi Erika és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági tanácsadást tart.  
Ennek keretében bábolnai lakosok számára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási  

kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyújtandó okmányok kitöltésében.

Új pénzügyi vezetőt 
köszönthetünk a Bábol-
nai Közös Önkormányzati 
Hivatalban. Tavasziné 
Horváth Ilonát a nemrégi-
ben felkért Kovács Katalin 
váltja. Szakmai tapasztala-
taira számít most városunk, 
hiszen a nagy fejlesztések 
idejét éli Bábolna. 

 − Hogyan talált erre az állásra, milyen út vezetett Bábolnára?
 − Az álláshirdetésre az interneten leltem. Régóta foglalkoztatott 

a gondolat, hogy kipróbáljam magam más munkakörben, 
mint amivel eddig foglalkoztam. Végzettségemhez és szakmai 
tapasztalataimnak is megfelelő volt ez az állás Bábolnán, így 
pályáztam. Ezt megelőzően a bőnyi önkormányzatnál dolgoz-
tam gazdálkodási főelőadó munkakörben hét évig, előtte pedig 
húsz éven át Rétalap önkormányzatánál hasonló munkakör-
ben. Bábolnán kibővült feladatkörrel foglalkozhatom. Mindig 
a számok világában éltem, kezdetben nagy kihívást jelentett 
mindez, de aztán automatikussá vált egy önkormányzat pénz-
ügyi tervének, költségvetésének kidolgozása.

 − Volt ismerete a bábolnai pénzügyekről, a Bábolnai Közös 
Önkormányzati Hivatal működéséről?

 − Bevallom, nem követtem a bábolnai eseményeket, csak miután 
beadtam a pályázatomat. Sorra vettem a bábolnai társaságo-
kat, a város működési szerveinek munkáját. Korábban kisebb 

költségvetésű településeknél dolgoztam, így érzem a feladat 
súlyát és felelősségét.

 − Milyen az új munkahely légköre?
 − Egy jó csapatba kerültem, új munkatársaimmal szívesen dolgo-

zom együtt. Remélem, hogy Ők is így tekintenek rám.
 − Milyen szakmai tapasztalatokat szerzett ezidáig pénzügyi 

vonalon?
 − Győrben az egykori Lengyel Gyula Közgazdasági és Pénzügyi Szak-

középiskolában végeztem tanulmányaimat. Az iskola elvégzése 
után rögtön elhelyezkedtem a Közegészségügyi és Járványügyi 
Állomás pénztáros-analitikus-könyvelő álláskörébe. Szerettem 
volna már akkor kicsit többet kihozni magamból. Megszereztem 
a mérlegképes könyvelői végzettséget, amit a vállalkozói és állam-
háztartási szakon is megszereztem. Most úgy gondolom, hogy jó 
úton járok, mert a bábolnai állás jó kihívás számomra.

 − Milyen szakmai kihívások elé nézne még, milyen tervei 
vannak a jövőre nézve?

 − Szeretnék megfelelni az elvárásoknak, a munkatársaknak, intéz-
ményvezetőknek és a döntéshozóknak. Feladatomat a legjobb 
tudásom alapján kívánom elvégezni. Jelenleg a milliőt szeret-
ném megszokni, aztán később még egy diploma is szóba jöhet..

 − Úgy tudjuk, nem él messze Bábolnától. Hogyan vélekedett 
családja a váltásról?

 − Valóban nem élek messze. Rétalapon lakom. Egyetlen fiam 21 
éves, már felnőtt ember, szerviztechnikusként dolgozik. Úgy 
gondolom, családi életembe nem hozott nagy változást az 
új állás, mielőtt megléptem volna, családom biztatott, hogy 
váltsak, hogy eddigi tapasztalataimat kamatoztassam. 

Az alapellátó orvosok új eszközöket kaptak, mely eszkö-
zök átadására október 17-én került sor ünnepélyesen az 
egészségügyi központban. 

A bábolnai önkormányzat a Magyar Falu Program keretein belül 
pályázott és nyert az orvosi eszközök, berendezések beszerzésére. 
A projekt, illetve a beszerzés tartalma több egyeztetésen esett át, 
végül 2,6 millió forint értékben sikerült számos orvosi bútorhoz, 
informatikai, fogorvosi, illetve sebészeti eszközökhöz jutnia az alap-
ellátásban tevékenykedő orvosoknak. Az eszközök egy részét adta 
át ünnepélyesen a városvezető, dr. Horváth Klára, számos elnyert 
berendezés pedig decemberig érkezik még. A polgármester rész-
letesen tájékoztatta az érintett orvosokat, egészségügyi szakembe-
reket az eszközök listájáról, amelyeket végül átvételi jegyzőkönyvek 
kitöltése után vehettek birtokba az ellátottak örömére is.

A Magyar Falu kiírt pályázatban megyénkben Bábolna mellett 
Almásfüzitő, Ászár, Bokod, Dunaszentmiklós, Kesztölc, Mocsa, 
Naszály, Pilismarót, Szomód, Szomor, Vérteskethely és Vértesz-
szőlős is a nyertesek között szerepel. 

Orvosi eszközökkel, bútorokkal gazdagodtak

Portré: Kovács Katalin, a hivatal új pénzügyi vezetője



BÁBOLNAI FÓRUM 2019. november

www.btv.hu 5

A legkisebbek is köszöntötték időskorú lakosainkat. Az 

Idősek Klubjában az óvoda Katicás csoportja adott műsort. 

Gondolva a város szépkorú lakosaira a gyerkőcök mondó-

kákkal, körjátékokkal és dalokkal érkeztek, hogy kimozdítsák 

a szépkorúakat a hétköznapok monotonitásából. Mondókás 

ajándékuk most is vidámságot hozott a Klubba. Az óvodások 

cserébe hatalmas tapsot kaptak az Idősek Klubjának tagjaitól.

Őszikék hangverseny címmel adtak 
zenei műsort a Ritmus Alapfokú 
Művészeti Iskola hangszeres növen-
dékei október 21-én az iskola művé-
szeti termében. 

Az intézmény valamennyi tanszaka sze-
repelt, így hallhatott a közönség zongora, 
hegedű, valamint ütős játékot, illetve meg-
szólalt több fúvós hangszer is a színpadon. 
Az egyéni produkciók mellett érdekesség, 
hogy akadtak műsorszámok, amelyekben a 
tanárok együtt muzsikáltak növendékeikkel. 

Ezek a zenei fejezetek kiválóan megmu-
tatták, hogy nemcsak példaként állítható 
a gyermekek elé zenetanáruk, de az együtt 
zenélés örömét is megélhetik egy maga-
biztos előadó mellett. A tanulók számára 
mindig izgalommal teli a színpadi meg-
mutatkozás, köztudott, hogy a hangszeres 
zenei műfaj velejárója ez, amit ugyancsak 
gyakorolni illik. A közönségben ülő szülők 
és hozzátartozók a kis koncertek által 
nemcsak szórakozhattak, de figyelemmel 
kísérhették a gyermekek zenei fejlődését is. 

Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszolgáltatási 
Központ vezetője köszöntötte az október elsejei 
Idősek világnapi rendezvényen a szépkorúakat, majd 
dr. Horváth Klára polgármester fejezte ki köszönetét a 
város nyugdíjas lakosai felé.

Hálásak vagyunk Önöknek, amit értünk, gyermekeikért, uno-
káikért, dédunokáikért tettek és tesznek, a település nevében 
köszönjük a figyelmet, törődést és kemény munkát, amellyel 
hozzájárulnak mindannyiunk boldogságához, boldogulásához.

A városvezető szólt azokról a lakossági visszajelzésekről, 
amelyek megerősítik őt abban, hogy a település jó úton jár. 
Dr. Horváth Klára beszélt a strand és fürdő beruházásról részle-
tesen, tájékoztatva a szépkorú lakosságot a város legfontosabb 
beruházásáról. Az Idősek világnapjára szervezett esemény terem-
tett alkalmat arra is, hogy a polgármester gratulálhasson a leg-
szebb konyhakertek mozgalom résztvevőinek. Dr. Horváth Klára 
a kiskerti gazdálkodás megbecsülését tolmácsolva ajándékokat 
nyújtott át az áldozatos munkát vállaló, helyi kertművelőknek. 
Ezután a szórakoztatásé és a nevetésé volt a főszerep Ihos József-
nek és Vajtó Lászlónak köszönhetően, akik gasztró-kabaréval 
mulattatták a szépkorú társaságot. Ihos József neve nem volt 
ismeretlen a bábolnai nézők előtt sem, hiszen ismerhették őt, 

és általa Kató nénit is az egykoron kedvelt Szeszélyes Évszakok 
című televíziós műsorból. Köztudott, hogy ő volt az egyetlen 
férfi humorista az országban, akit mindenki nőként ismert meg. 
A legendás Kató néni a tőle megszokott bölcsességekkel érkezett 
Bábolnára, ezúttal azonban a háttérben egy főzőcskével és Vajtó 
Lászlóval Kató néni konyhájában Vajtó László főzőtudományának 
köszönhetően ételkülönlegességek készültek.

Ihos József azt is elárulta, hogy harminc éve Kató néni. A 
Kisváros nevű tévésorozat írója is volt, sokoldalúságának bizo-
nyítéka, hogy dalszövegíróként, film-forgatókönyvíróként szinte 
minden műfajban megállta már a helyét. Kató néni talán azért 
maradhatott örökzöld téma, mert a falusias élet és a kisközössé-
gek problémájának megfogalmazása rengeteg humort hordoz 
magában. A bábolnai közönség is kiválóan mulatott, hangosan 
nevetett Kató néni falusias ízű történetein.

Kató néni konyhája Bábolnán

Őszikék dallamok
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Szentmisén, szentbeszéde közben beszélt dr. Szalai 
Gábor katolikus plébános az aradi vértanúkról, a sza-
badságharc mártírjairól a nemzeti gyásznapon. 

A plébános szólt arról az emberi alázatról, mely képessé tette 
a szabadságharc hőseit arra, hogy a nemzet szabadságáért és 
annak eszméiért vívott harcban életüket áldozzák.

A szentmisén a hívek imát mondtak a hősökért, hogy az örök 
hazában találkozhassanak velük, majd a helytállásra és önfeláldo-
zásra biztatta a gyülekezetet, mely magatartás földi hazánkat építi.

Az általános iskola művészeti termében október 7-én meg-
rendezett megemlékezésen citeraszó mellett énekelték meg 
a hősök emlékét az alsósok. Ezt követően az Aradon kivégzett 
tábornokok emlékét foglalta jelentbe az Anonim drámacsoport. 
A vértanúk életét, hazaszeretetét, a szabadságért tanúsított 
helytállását a fiatalok műsorukban példaként állították a ma 
élők elé. A diákok harangszó közepette mécseseket gyújtottak 
a hősöknek, hazánk mártírjainak emlékére.

Az aradi vértanúk napján

Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
44-46. §. alapján biztosított jogkörömben a Képviselő-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS – VÁROSGYŰLÉS céljából 
2019. november 27-én (szerda) 16 óra 30 percre  

a Szabadidőközpontba összehívom. 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató Bábolna Város 2019. évi helyzetéről, a 2020. 
évre várható változásokról, a közbiztonság helyzetéről 

Meghívott vendégek:

• Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
• E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselője
• GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselője
• ÉDV Zrt. képviselője
• PICK-UP Kft. képviselője
• Ács-Bábolna Rendőrőrs őrsparancsnoka
• Komáromi Járási Hivatal képviselője
• Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság képviselője

2. Tájékoztatás Bábolna Város 2019. évéről 
Előadó: dr. Horváth Klára polgármester

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a városgyűlésen 
lehet átvenni a Bábolna Város Önkormányzata által megje-
lentetett 2020. évi falinaptárt. 
Bábolna, 2019. október 25. dr. Horváth Klára s.k. 
 polgármester
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Szókimondó módon hívta fel diáktársai figyelmét a lovasisko-
lában megtartott október 23-ai megemlékezés moderátora az 
1956-os események jelentőségére, történelmünk azon idősza-
kára, amikor a magyar nemzet kivétele összetartozásról tett 
tanúbizonyságot. Iskolai műsorukban Farkas Jánost, az 1956-os 
események bábolnai résztvevőjét is megszólították. Farkas János 
élő történelemkönyvként mesélt élményeiről, a korszak borzal-
mairól, tisztázva a fogalmakat is, amelyekkel a fiatalságnak már 
nem kell szembenéznie. Műsorukat vetítéssel, énekkel és Farkas 
János személyes élményeivel is tarkították. A megemlékezést a 
Szózattal zárták. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tisz-
teletére szervezett ünnepségen Veresné Szkocsek Mária 
önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. 
A jelenlévők köszöntését követően a bábolnai emlékező 
közösség a Himnuszt énekelte, majd az 1956-os emlék-
műnél megtartott megemlékezésen dr. Horváth Klára 
polgármester mondott ünnepi beszédet. 

„…aki a tekintetét a fölötte állókra emeli, az magát mindig kisebb-
nek, a kort, melyben él, jelentéktelenebbnek érzi. És különösen 
igaz ez akkor, ha magunkat azokhoz mérjük, akik életükkel és 
halálukkal vívták ki az utókor megbecsülését, mint az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hősei. A tisztelet azonban bennünket is 
felemel. Hiszen, ha jól belegondolunk, az Ő emlékük előtti főhajtás 
velük történő azonosulás is egyben. Ilyenkor – ha egy pillanatra is 

– az Ő helyükbe képzeljük magunkat, álmaik a mi álmaink lesznek; 
győzelmeik öröme és vereségük fájdalma a mi örömünk és a mi 
fájdalmunk. Valóban, milyen jó – nekünk, késői magyaroknak –, 
hogy az alázat és nem a megalázottság fiaiként egyenes gerinccel, 
büszkén emlékezhetünk 1956 hőseire! Hiszen nekünk megadatott, 
hogy büszkén és félelem nélkül mondhatjuk ki: mi, magyarok, 
1956. október 23-án a szabadságunkért vonultunk az utcára, és a 
frissen visszaszerzett szabadság volt az, aminek védelmében fegy-
vert ragadtunk. Ma már büszkén és félelem nélkül mondhatjuk ki: 
a megszálló idegen szovjet hadsereggel és csatlósaikkal szemben 

az életüket feláldozni is kész „pesti srácok” valódi hősök voltak, akik 
előtt fejet hajtani az utódok kötelessége.

És ma már büszkén és félelem nélkül kimondhatjuk azt is, 
hogy az önfeláldozásuk – bár a küzdelmüket vérbe fojtották – 
nem volt hiábavaló, hiszen a mi szabadságunk a kommunista 
diktatúra megbuktatásával kezdődött, és a Szovjetunió által 
irányított totalitárius rendszer éppen 1956-ban szenvedte el az 
első nagy és kiheverhetetlennek bizonyult csapást, amely végül 
az összeomlásához vezetett. 

Az 1956-os hősök életükkel és halálukkal vívták ki az utókor 
megbecsülését. A hősökre való emlékezés és főhajtás a velük 
történő azonosulás is egyben. ha egy pillanatra is, az ő helyükbe 
is képzeljük magunkat: álmaik a mi álmaink lesznek, győzelmeik 
öröme és vereségük fájdalma a mi örömünk, és a mi fájdal-
munk. Mint fogalmazott a polgármester: mi magyarok büszkén 
emlékezhetünk. Nekünk megadatott, hogy büszkén és félelem 
nélkül mondhatjuk ki, hogy mi magyarok 1956. október 23-án a 
szabadságunkért vonultunk az utcára és a frissen visszaszerzett 
szabadság volt az, aminek védelmében fegyvert ragadtunk” - 
hangzott el a polgármester beszédében.

1956 történelmi jelentőségének áttekintését követően az 
Anonim Drámacsoport műsora emlékeztetett az 1956-os for-
radalom mozzanataira. A színvonalas ünnepi műsort követően 
a jelenlévők elhelyezték koszorúikat, majd átvonultak a régi 
temetőben található kopjafához, ahol ugyancsak koszorúztak 
az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek képviselői. 

„Az idei nemzeti ünnepen egy évfordulóra is emlékeztünk. 
Harminc évvel ezelőtt volt Nagy Imre és mártírtársai újrate-
metése. Három évtizede már annak, hogy a nemzet megadta 
a végtisztességet a kommunista hatalom által méltatlanul és 
könyörtelen módon kivégzett magyar szabadságharcosoknak. 
2019. október 23-án, az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc emléknapján, a szabad Magyarország születésnapján 
a magyar hősökre emlékeztünk kegyelettel. A magyar nemzet 
őszinte, tiszta és szabadságvágyó követőire, akik támogatókra 
leltek a nagyvilágban. Bizonyíték és biztatás arra, hogy a jó ügyek 
mindig megtalálják a maguk jó embereit.

Tisztelet a hősöknek! Tisztelet a magyar szabadság és függet-
lenség védelmezőinek!”

Tisztelet a hősöknek – a szabad Magyarország születésnapja

A borzalom átélőjével egy színpadon
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A 15 tagú testület elnökévé Popovics Györgyöt (Fidesz-
KDNP) választották, aki harmadik ciklusát kezdi meg 
ezen a poszton. 

Megtartotta alakuló ülését kedden Komárom-Esztergom megye 
közgyűlése. Dr. Solymos András, a Komárom-Esztergom Megyei 
Területi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója után a man-
dátumot nyert képviselők esküt tettek, aláírták az esküokmányt 
és átvették megbízóleveleiket. 

A 15 tagú testület elnöki posztjára Popovics Györgyöt (Fidesz-
KDNP) választották, aki köszöntőjében a megye korábbi feladata-
iról, eredményeiről szólt. „Ahogy az előző években, a következő 
ciklusban is Komárom-Esztergom megyéért, a megye sikereiért, 
az itt élők boldogulásáért fogunk dolgozni. A jövőben önként 
vállalt feladatként a TDM mozgalom segítségével a megye turiz-
musának fejlődését is támogatni szeretném” – köszönte meg 
a bizalmat, és kívánt jó munkát képviselőtársainak az alakuló 
ülésen a megválasztott közgyűlési elnök. A közgyűlés saját tagjai 
sorából Borsó Tibort (Fidesz-KDNP) és Steindl Balázst (Fidesz-
KDNP), nem saját tagjainak sorából pedig Romanek Etelkát 
(Fidesz-KDNP) választotta alelnöknek. 

A megyei önkormányzati testületben a Fidesz-KDNP – az előző 

ciklusokhoz hasonlóan – 9, míg a Demokratikus Koalíció - JOBBIK 

Magyarországért Mozgalom – Magyar Szocialista Párt – Momen-

tum Mozgalom – Párbeszéd Magyarországért 6 képviselővel 

kezdi meg a munkát. 

A fotón: Popovics György kezében az új és az 1990-es megbízólevelével. 

Megalakult Komárom-Esztergom megye közgyűlése

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-prog-
ram keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges 
aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében üdülési 
pályázatokat hirdet.

• Nagycsaládosok számára 2020-ban felhasználható üdülésre.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét 
betöltött magánszemély, akinek a családjában az egy főre jutó 
rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2019. január 
1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál 
több gyermeket nevel saját háztartásában, akik után – a pályázat 
benyújtása napján – családi pótlékra jogosult.

A pályázat benyújtható: 2019. november 15. napjáig a www.
erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

Pályázat elérhetősége: http://www.erzsebetprogram.hu/
nagycsalados-palyazok-szamara_2020

• Nyugdíjasok számára 2020-ban felhasználható üdülésre.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, öregségi 
nyugellátásban részesülő, 60. életévét betöltött személy, akinek 
rendszeres, a 2019. évre megállapított havi teljes összegű ellátása 
nem haladja meg a 130.000 forintot, valamint további adóköteles 
jövedelemmel nem rendelkezik.

A pályázat benyújtható: 2019. november 29. napjáig a www.
erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

Pályázat elérhetősége: http://www.erzsebetprogram.hu/hu/
nyugdijasok-szamara-2020

• Fogyatékossággal élők számára 2020-ban felhasználható 
üdülésre.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét 
betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki a pályázat benyújtá-
sakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi jára-
dékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, 
valamint a rendszeres havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes 
összege nem haladja meg a nettó 155.000 forintot.

A pályázat benyújtható: 2019. november 29. napjáig a www.
erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

Pályázat elérhetősége: http://www.erzsebetprogram.hu/
fogyatekossaggal-elok-szamara-2020

• Fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára 
2020-ban felhasználható üdülésre.

Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetőségű, 18. életévét 
betöltött magánszemély, akinek családjában legalább egy fő 
magasabb összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat benyúj-
tásának napján 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelnek, 
valamint a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövede-
lem nem haladja meg a 2019. január 1-jén érvényes minimálbér 
összegét. A pályázat keretében támogatásban részesíthető 
továbbá a pályázatot benyújtó személy házas- vagy élettársa, 
valamint legfeljebb még egy, a családban nevelt, családi pótlékra, 
vagy magasabb összegű családi pótlékra jogosult gyermek.

A pályázat benyújtható: 2019. november 15. napjáig a www.
erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően.

Pályázat elérhetősége: http://www.erzsebetprogram.hu/fogya-
tekossaggal-elo-gyermeket-nevelo-csaladok-szamara-2020

A pályázat beadásához segítség kérhető a Családsegítő Szol-
gálat munkatársaitól. ( Bábolna, Zrínyi u. 15.)

Támogatott üdülési programok
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A Bábolnai Termál és Élményfürdő – más látószögből

A Bábolnai Fórum egyik számában olvashattuk, hogy 
a Mg. Kombinát Bábolna vezetősége a baromfitelepek 
energiaellátására kőolajkutató furásokat végeztetett. 
A próbafúrások során a kőolaj helyett termál és gyógy-
vizet találtak. Az igazi történet teljesen más, érdemes 
szélesebb körben is megismerni.

Nagyigmándon futballoztunk, amikor a nagy hőségben a mérkő-
zés után a helyi strandfürdő friss vizében lubickolhattunk. Valaki 
megjegyezte, „milyen kár, hogy Bábolnán nincs ilyen”. Zsidi Sanyi 
bácsi, a labdarúgó szakosztály vezetője elmesélte, hogy Bábol-
nán volt strandfürdő, de a tojásválogató építésekor lebontásra 
került. Burgert Róbert vezérigazgató megígérte a bábolnaiaknak, 
hogy majd építenek helyette sokkal szebbet, nagyobbat. A dolog 
hamar feledésbe merült.

Sportköri elnökként minden évben jóvá kellett hagyatnom a 
sportegyesület pénzügyi tervét a vezérigazgatóval. Ilyenkor rend-
szeresen megkaptuk, hogy maguk csak idejönnek, hogy ennyi meg 
annyi millió kell, közben pedig maguktól soha semmit nem csinál-
nak. Ebbe a költségvetésbe megint becsempésztek 10% pluszt az 
inflációra hivatkozva. Csikós Nagy Béla, a tervhivatal elnöke még 
nem tudja, hogy mennyi lesz az infláció, de maguk már tudják?!

Úgy éreztem, hogy valamivel mentenem kell a kritikus hely-
zetet, ezért bedobtam, hogy mi is szívesen csinálnánk valamit 

– nevezetesen társadalmi munkában egy strandfürdőt a régi 
helyett. Találat lehetett, mert nem mondták, hogy szálljak le a 
földre, vagy, hogy ébredjek fel, mert ez egy mg. kombinát, nem 
pedig a riviéra. A csemerházi kútból 25–28°C meleg víz folyik a 
Darányi IV sertéstelepre, az kiválóan alkalmas lenne a fürdőhöz 
is. Gondoltam, hogy egy ilyen felajánlás után a 10% plusz talán 
átcsúszik a szigorú rostán. Meglepetésemre nem csak a 10%, de a 
fürdő ötlete is szabad kezet kapott. A csemerházi víz bevizsgálása 
során megállapításra került, hogy magas metántartalma miatt 
nem alkalmas fürdő létesítésére.

Legközelebbi találkozásunkkor meglepetésemre Burgert 
Róbert megkérdezte: fiatalember, mi van a termál teknőjükkel? 
Sajnos nem engedélyezik a magas metántartalom miatt. Mi az, 

hogy nem engedélyezik? Ha Csemerházán a víz metános, akkor 
meg kell próbálni máshol fúrni! Zoli! (Mátray Zoltán vezérigazgató 
helyettes) – nézettessétek meg a geológusokkal, hol érdemes itt 
kutat fúrni. Ha van meleg víz Komáromban, meg Győrben, akkor 
kell lenni Bábolnán is.

A kijelölt Lobkovitzban az első kútfúró csapat hamar bedobta a 
törölközőt, 200 – 300 méternél elfogyott a tudományuk. A második 
csapat 500 – 600 méternél jelezte, hogy a kapacitásuk végére 
érkeztek. Szomorúan jelentettük, hogy nincs meleg víz Bábolnán.

Burgert Róbert ezt nem fogadta el, mondván: víz van, csak 
maguk nem találják. Szóljanak a kőolajkutató intézetnek, hogy 
próbálják meg ők, nekik biztos mélyebbek a lehetőségeik.

Izgatottan vártuk a fejleményeket. 1000 méter: semmi. 1200 
méter: semmi. Az emelkedő költségek miatt már mi is kezdtünk 
aggódni, hogy itt csak kudarc lesz, meleg víz nem. Szerencsére most 
is a Vezérnek lett igaza, 1500 méter körül kétféle meleg vízre buk-
kantak. Egy kisebb hozamú, magasabb hőmérsékletű vízre, amely 
a próbakezelések során értékes gyógyvíznek bizonyult. A nagyobb 
hozamú kútból alacsonyabb hőmérsékletű, de nagy hozamú vizet 
kaptunk, ami kitűnően alkalmas termálfürdő létesítéséhez.

Visszagondolva – „a kőolaj keresés a kombinát baromfitelepei-
nek energia ellátására” – talán nem is légből kapott volt. Mindnyá-
jan tudtuk, hogy Burgert Róbert számára a Központi Bizottsági 
tagság csak egy eszköz volt arra, hogy monumentális terveit 
megvalósíthassa. El tudom képzelni, hogy a magas költségek 
elfogadtatásához 1000 méter alatt már komolyabb indoklásra 
volt szükség annál, minthogy a bábolnai emberek reumájának 
kezelésére kell ilyen mélyen furkálni. 

Dr. Burgert Róbertnek nem adatott meg, hogy a fürdőkomp-
lexum monumentális terveit megvalósíthassa. Több évtizedes 
altatás után végül Dr. Horváth Klára polgármester asszony és 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke bevállalták a giga-
beruházás indítását. Nekik is köszönettel tartozunk, hogy dr. 
Burgert Róbert a bábolnai embereknek szánt utolsó ajándéka 
megvalósulhatott mindnyájunk örömére.

Dr. Fehér Péter

Minőségi tűzifa 
06-30-711-0821.

Méz házhozszállítással 
06-20-417-6765.

Biztosítás hétvégén is

Bábolna, Nagyváthy u. 17.
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„Nem unatkoztam az elmúlt ötven évben....”
Aranydiplomáját vehette át nemrégiben dr. Mátray 
Árpád állatorvos. Az elismerés azért is szép momentuma 
pályájának, mert sok pályatárs - sajnálatos módon – már 
meg sem élhette az egyetemi diplomaosztótól számított 
ötven esztendős évfordulót.

A bábolnai állatgyógyász nagy szaktekintély, aki az alternatív gyógyá-
szatot is alkalmazza munkája során, nyugdíjasként sem pihent meg, 
aktívan praktizál még napjainkban is. Az elmúlt ötven év alatt nem 
gyakran váltogatta munkahelyét. 

„Diósjenőn kezdtem gyakornokként, majd a Békéscsabai Állami Gaz-
daságnál is eltöltöttem négy és fél esztendőt. Kilenc évvel a pályakezdés 
után kaptam meghívást Bábolnára, ahová feleségemmel, Magdolnával 
együtt érkeztünk. Negyvenegy éve Bábolnán tevékenykedem,” meséli 
arra is rávilágítva, hogy azóta sosem hagyta el a várost, szakmai elhiva-
tottságát mindvégig itt kamatoztatta. 

Dr. Mátray Árpád elmondta, édesanyja nagy óhaja volt, hogy fia 
orvossá váljon. Fiatalon villanyszerelés közben látott egy állatorvost 
sebészeti beavatkozás közben, talán akkor döntött úgy, hogy állatorvos 
szeretne lenni. 

–„Hiszek abban, hogy tudásom és a szervezet regenerálódó képes-
sége együtt csodákra képes. A pályára tudatosan készültem, így gyakori 
vendég voltam a biológiai szertárban, állatpreparátumokat csináltam 
már a gimnáziumi évek alatt a szertár részére, de bejártam a budapesti 
Lehel úti állatkórházba is, ahol megfigyelhettem az ottani állatorvosok 
munkáját”– magyarázta.

Dr. Mátray Árpád a humán orvoslás irányába nem érdeklődött. Az 
állatok gyógyítása, a „piszkosabb munka” azonban elhivatottsággá vált. 

A bábolnai gazdaságban részese volt annak az SPF (specifikus kór-
okozóktól mentes) programnak, melyből a sertés szaporítás és ellés 
humánusabb megoldásokban valósulhatott meg, a császármetszés 
klasszikus műtéte bevezetésével. Kilenc évig tarthatták a technológiát, 
mert ezután az állomány visszafertőződött, így az SPF státuszt a bábol-
nai sertéstelep nem kaphatta meg. Az állatorvos szerint önmagában a 
visszafertőződés kudarcnak számított, de sokat elárult szakmaiságukról 
az, hogy a visszafertőződés (években mérhetően) sokkal később történt 
meg Bábolnán, mint például a németországi telepeken. Ezen szakmai 
kitérő után – dr. Mátray Árpád azt is elárulta – szerteágazó munka várt rá.

– „Egy Minőségbiztonsági Főosztályt hozhattam létre, ahol a telep 
általános higiéniájával, a takarmány gyártásával, az állatok egész-
ségvédelmével foglalkoztam munkatársaimmal. Ezzel egyidejűleg a 

privatizációs folyamatok is megindultak, ahol ezt a minőségbiztosítási 
rendszert már nem igényelték. Ekkor kerültem a hatósági vonalra, a 
Megyei Állategészségügyi Állomás állományába, ahol 15 éven át 
dolgoztam bábolnai székhelyű hatósági állatorvosként. Ennek immár 
tíz éve...”, mondta el dr. Mátray Árpád, aki nyugdíjasként sem pihent 
meg, hiszen az utóbbi  esztendőkben állatorvosi rendelőjében végzi 
az állatok gyógyítását. Sokan tudják, hogy az egyetemi oktatásban 
is serénykedett, komoly tudományos munkát végzett, valamint az 
állatok homeopátiás gyógyításában is maradandót alkotott. Ezidőben 
az Állatorvosi Kamarában ellátott többféle funkciót, valamint a Kossuth 
Rádióban a Hajnal-Táj című műsorban nyújtott állatorvosi tanácsokat. 
Egyéb kiadványai és könyvei mellett a kutya és macskabajokról szóló 
rádiós összeállításaiból több könyv is napvilágot látott. 

„Nem unatkoztam az elmúlt ötven évben” fogalmazott az aranydiplo-
más állatorvos, akinek szinte minden állatfajjal volt már „dolga”, bizonyára, 
ez tette sokrétűvé őt. Bábolna jócskán kamatoztatott és kamatoztathat 
ma is ebből. A hamarosan 75. születésnapját ünneplő Mátray Árpád 
egy ideje már együtt munkálkodik utódjával, aki – hozzá hasonlóan – 
ugyancsak foglalkozik homeopátiával. 

Az aranydiploma tudásának, munkájának és elhivatottságának 
érdemes melyhez a bábolnaiak nevében is gratulálunk!
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Október 19.-i túránk kis ijedelemmel indult, mivel pár 
perc késéssel állt ki az autóbusz. 

Mint megtudtuk, nagy köd lassította a közlekedést. Bár Bábolnán 
ragyogó napsütésben várakoztunk huszonötöd magammal, a hír 
hallatán azért bennünk volt a félsz: mi lesz, ha a Réde–Zirc–Veszprém 
útvonalon mi is belefutunk ködfoltokba? Nagy szerencsénkre erről 
szó sem volt, csodálatos, verőfényes, tiszta időnk volt egész nap. Sőt! 
az Aszófői Öreg-hegy tetejéről átnézve Tihanyra és a vitorlásokkal 
pettyezett Balatonra, megtudtuk a csapatunkat kalauzoló „Tanár úrtól”, 
hogy ő maga is nagyon ritkán tapasztalt (bár hivatásos túravezető!) 
ennyire szép, páramentes, ideális időt ezen a helyszínen!

Ezzel el is árultam, hogy Geo-túránkat szakértő kalauzolta, tőle 
tudtuk meg az évmilliókban mérhető talajfelszín / kőzet kialakulásokat, 
ő hívta fel a csapat figyelmét a látnivalókra, a gyönyörködésre késztető 
színorgiára, a régió történelmi vonatkozásaira. Kezdtük Balatonfüreden 
(Paplakán) egy 12. századi gótikus templomrommal, majd rövid séta 
után a Száka – hegy (nem szálka!) lejtőjén felhagyott kőbánya „ tanúfalán” 
kialakított geológiai bemutatóhellyel. A valamikori kőfejtő az un. Füredi- 
mészkő formációt mutatta be: a vastagpados mészkőrétegek között a 
230 millió év alatt végbement földrengések okozta hullámok, térdráncok 
jól kivehetők voltak (persze, csak szakértői rávezetéssel!). Az egyes mész-
kőpadok között még mi is jól láttuk a mutatós vörösbarna-sötétszürke 
tűzkő rétegeket! (azért be kell vallanom, bár mindnyájan kerestük ezerrel, 

de nem és nem találtunk a valaha itt hullámzó őstengerben élt tengeri 
csiga-bigák mégoly parányi mészvázát, annak lenyomatát sem!)

A bányaudvarról eljutottunk a Szőlősi-séd vadregényes völgyébe. 
Nagyon izgalmas volt a keskeny falépcsőkön a sűrű aljnövényzetben 
óvatosan kanyarogni. Sajnos az aszályos idők miatt az itt található 
karszt forrás elapadt! A patak (séd = patak) hangulatos völgyéből 
kiérve telepített fenyőerdők, őshonos tölgyesek közt pár kilométer 
kényelmes baktatás után az Aszófői Öreg-hegy lábához értünk. A 
mintegy 240 méter magas dombra felkapaszkodás elég húzós volt, 
de megérte a csodás panoráma: szemben a Balaton, a Tihanyi-félszi-
get, körös-körül az ősz színeibe öltözött, változatos erdők, tarkítva 
a cserszömörce bokrok utánozhatatlan pirosával… Leereszkedve a 
hegyről sárguló szőlőültetvények között elértük az Aszófői Állomást, 
ahol az autóbuszunk várakozott. Az indulás előtt még megtekintettük 
az állomás alatt lévő ősrégi templomromot is.

Idegenvezetőnktől elbúcsúzva elindultunk haza. Természetesen 
– mit ad Isten, útba esett! – betértünk a Zirci Pepe Cukrászdába a szo-
kásos „luxus kalóriák” vételezésére Emiatt a jelzett időnél kicsit később 
ugyan, de rendben hazaértünk.

November 23.-ra tervezett túránk helyszíne a Gerecse peremén lesz: 
Bajról ballagunk át Vértesszőlősre! Jelentkezz időben, használd ki a 

„szomszédság” közelségét – bizakodva a megfelelő kiránduló időben!
Katona László

Nem szálka, hanem Száka…

Új sorozat indul kutya- és macskatulajdonosok részére

A bábolnai állattartók és korán ébredő rádióhallgatók számára biztosan 
nem ismeretlen, hogy dr. Mátray Árpád a Bábolnai Állatorvosi Rendelő 
vezetője, a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában reggelente tíz 
éven keresztül válaszolt a hallgatók állattartással, állategészségüggyel 
kapcsolatos közel ötezer kérdésére. A leggyakoribb és legérdekesebb 
kérdések és válaszok kerültek be a MACSKABAJOK és a KUTYABAJOK 
című kötetekbe, melyek a Spring Med Kiadó gondozásában jelentek 
meg, 2017-ben és 2019-ben.

Új sorozatunkban e kötetekből közlünk egy-egy fejezetet olvasó-
inknak, a szerző engedélyével.

Íme az első:

BOLHA ELLEN MIVEL ÉS HOGYAN VÉDEKEZZÜNK, ÉS HOGYAN 
ELŐZZÜK MEG A BŰZMIRIGY GYULLADÁST?

„BEFOGADOTT TACSKÓ KUTYÁM ÁLLANDÓAN KAPKOD A HÁTULJA 
FELÉ. MI LEHET ENNEK AZ OKA, ÉS HOGY LEHET MEGSZÜNTETNI? 
MÁR BOLHA ELLEN IS BEPOROZTAM…”
Nagyon kellemetlen lehet, ha kedvenc állatunkat, szenvedni látjuk, és 
nem tudjuk az okát. Attól, hogy kedves hallgatónk már „beporozta” a 
kutyust, még lehet, hogy vannak benne bolhák, akkor is, ha első pillanat-
ban nem látszanak. Ezek a külső élősködők ugyanis nem tartózkodnak 
folyamatosan az állaton. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy csak vérszívás 
céljából másznak, vagy ugranak fel áldozatukra, egyébként pedig a 
környezetben, a porban, a szőnyegen vagy a kutyakosár párnáján pihen-
nek, és ott szaporodnak. Fontos tehát, ha az állatot hosszútávon meg 
akarjuk szabadítani ezektől a külső parazitáktól, akkor ne csak a kutyát, 
hanem annak környezetét is kezeljük rendszeresen. A kutya tartózko-
dási helyének bolhamentesítésére alkalmas lehet pl. valamilyen tartós 
hatású piretrin vagy tetrametrin tartalmú permet. Az állatokat a bőrbe 
dörzsölhető un. „spot on” készítmények valamelyikével, szájon pedig 
bolha és kullancs ellen ható tablettával érdemes kezelni. Utóbbiakkal 

akár három hónapon át tartó mentesség is elérhető. A rovarcsípések 
helyének viszketését szájon át az APIS és a LEDUM nevű homeopátiás 
szerek adagolásával, helyileg pedig az ARNIGÉL vagy DAPIS GÉL nevű 
nyugtató hatású gélek alkalmazásával csökkenthetjük.

A másik lehetséges ok kedves hallgatónk kutyájának rendellenes 
viselkedésére, lehet pl. a végbélmirigy, vagy köznyelven bűzmirigy 
kivezető nyílásainak elzáródása, ennek következtében pedig a mirigy 
állományának gyulladása. Ez kezdetben csak viszkető érzéssel jár, 
később már igen fájdalmas is lehet, és az állatok minduntalan néznek, 
esetleg kapkodnak hátrafelé, nyalogatják a végbéltájékukat, szánkázás 
szerűen húzzák a feneküket a földön, jelezve azt, hogy ott a testük 
legvégén valami nincs rendben.

Arra gondolok tehát, hogy ebből a két dologból kellene kiindulni akkor, 
amikor kedves hallgatónk elviszi az állatorvoshoz a kutyust. Szakember 
segítsége nélkül ugyanis nem biztos, hogy sikerül megoldani kedvence 
problémáját. A végbélmirigy karbantartása, feltelődése főtt összeaprított 
sertés csöves-csont (lábszárcsont) rendszeres etetésével oldható meg. 
A megtelt és begyulladt végbélmirigy kiürítésére a homeopátiás szerek 
közül az un. mészkénmáj tartalmú szert, a HEPAR SULFURIS-t szoktam 
adagolni D3-as hígításban, a nappali időszakokban két óránként, két 

- három napon keresztül. Ennek hatására „megérik” és kifakad a tályogsze-
rűen telt végbélmirigy. Annak teljes kiürítése azután a szilíciumdioxidból 
készített SILICEA nevű szer C9 vagy C15- ös hígításával történhet meg, a 
szer naponta 2x-i adagolásával, öt-hét napon keresztül.

FOLYTATJUK.

Mindazok, akiket a lapunkban olvasható fejezeteken kívül további 
kérdések és válaszok is érdekelnek, a KUTYABAJOK és MACSKABAJOK 
című könyvet a Bábolnai Állatorvosi Rendelőben megvásárolhatják, 
ahol továbbra is várják oltásra és kezelésre is a négylábú kedvenceket, 
előzetes időpont egyeztetés után.
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Kedves Bábolnaiak!
Szeretettel várunk ismét 

mindenkit az adventi 
vasárnapokon 

2019. december 1-jén,  
8-án, 15-én és 22-én 

17 órától 

közös éneklésre városunk 
betleheméhez, melyet a 

katolikus templom előtti 
területen állítunk fel.

KATALIN BÁL
Szeretettel várjuk minden mulatni vágyó 

vendégünket hagyományos batyus bálunkra:

2019. november 23-án szombat este.

Kérjük, érkezésüket úgy időzítsék,  
hogy pontosan 8 órakor kezdődik  

a meglepetés műsor.

 Pártoló és támogatójegyek kaphatók  
az óvodai csoportokban, valamint  

az intézményvezetőnél.

A pártolójegy ára: 1500 Ft/fő 
A támogatói jegy ára: 500 Ft

KELLEMES ESTÉT,  
JÓ SZÓRAKOZÁST  

KÍVÁNUNK!
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John Grogan: Marley & Mi

Marley imádni való. Marley elviselhetetlen. Marley nélkül 
nem lehet élni. Marleyt azonnal el kell tüntetni. Mindez 
igaz. Marley a világ legrosszabb kutyája, akit gazdái, 
John Grogan újságíró és felesége Jenny kölyökkorában 
vásárol. Hogyan lehet egy labrador, a legkezesebb és leg-
szelídebb munkakutya ilyen nevelhetetlen? Ezt nem érti 
a fiatal házaspár sem. A Marley meg én egy gazdi könyve 
felejthetetlen kutyájáról mindenkinek, akinek volt valaha 
kutyája, vagy legalább vágyott rá. Aki még e humoros, 
pergő, személyes és megható történet elolvasása után 
is akar kutyát, az felkészülten vághat bele ebbe az egész 
életre szóló kalandba.

C. S. Lewis: Narnia krónikái

A Narnia Krónikái a Jó és a Rossz örök háborúját meséli el. 
Olykor a csatamezőn, nyílt küzdelemben csap össze a fény 
az árnnyal, máskor a szív rejtett zugaiban. Ám legyenek 
az ütközetek akár lélekben, akár a harcmezőn: minden 
összecsapás meghatározó erejű.

Olyan utakon kalandozhatunk, amelyek a világ végére 
vezetnek, fantasztikus lényekkel köthetünk ismeretséget, 
megtudjuk, mi az árulás, mi a hőstett, mit jelent megnyerni 
vagy épp elveszíteni egy barátot. Izgalmas utazás ez a fan-
tázia birodalmában, ugyanakkor a legmélyebb valóságban.

Narnia birodalmának titokzatos történetét hét kötetben 
mondja el a világhírű angol szerző, C. S. Lewis. Ezek közül a másodikat, Az oroszlán, 
a boszorkány és a ruhásszekrény, a negyediket, a Caspian herceg és az ötödiket A 
Hajnalvándor útja címűt vitte eddig filmre a Walt Disney Pictures és a Walden Media. 
Továbbá az Ezüsttrón címűből készült már film korábban.

K Ö N Y V A J Á N L Ó

2019
Sok szeretettel várunk  

minden régi és új vásárlót  
idei piaci alkalmainkra:

November 9.

December 14.
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A tanévkezdés izgalmai után újabb eseményre készülhet-
tek városunk lovasiskolájának tanulói, hiszen elérkezett 
a már régi hagyománynak számító csikóavatás ideje. 

A kollégiumi nevelésnek köszönhetően a lovasiskola diákjai valódi, 
összetartó közösséget alkotva élnek együtt, így az újonnan érke-
zett diákok beilleszkedése fontos szerepet kap az iskolai életben.

Körmendi Csaba, a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakkö-
zépiskola igazgatója elmondta, hogy az eltérő közegből érkező 
diákoknak hosszabb időre van szükségük az itteni normák és 
hagyományok megszokására és betartására, ezért az iskola peda-
gógusai az oktatás mellett a közösségi életre történő nevelésre is 
nagy figyelmet fordítanak. A sikeres beilleszkedés megünneplése a 
beavató ünnepség, mely stílszerűen a csikóavatás elnevezést kapta. 

A már közösséggé kovácsolódott osztályok idén is frappáns 
előadásokkal szórakoztatták a felsőbb évfolyamokat a Ménesbir-
tok fedeles lovardájában október 24-én, majd pedig a 11. osztály 
által előkészített mókás feladatokat is sikeresen megoldották. A 
személyre szabott, szellemes feladványok mellett új kihívásként 
szerepelt a „csikóbefogás”, melyet tanulmányaik során élesben 
is gyakorolhatnak. A sikeres próbatételek után már csak az eskü 
maradt hátra, melynek letételével immáron teljes jogú pettkós 
diákként élvezhették a nap zárásaként megrendezett sulidiszkót.

Elektronikai hulladékgyűjtés
Sikeres elektronikai hulladékgyűjtésen van túl a Százszorszép Óvoda. 

Az intézmény évente kétszer: tavasszal és ősszel is meghirdeti környezetvédelmi akcióját, amelyben elsősorban a szülők jóté-
konyságára számít. A gyerekek ezáltal jó példát kapnak, mert a hulladékgyűjtés a környezeti nevelés látványos eszköze. Az idei 
alkalommal rekordmennyiségű elektronikai hulladék gyűlt össze, tudtuk meg Lipótné Horák Valéria óvodavezetőtől, aki azt is 
elmondta, hogy intézményükből egy együttműködési megállapodás alapján szállítja el a hulladékot egy társaság. Az ebből 
származó fix bevételt eszközbeszerzésre, eszközfejlesztésre fordítják. Az intézmény munkatársai ezúttal köszönik a szülők és 
a vállalkozások önzetlen segítségét, amellyel valójában a település elektronikai hulladéktól való mentesítését is elősegítették. 

Az egészséget és a mozgás szeretetét hirdető, izgalmas 
sportnapra invitálták városunk óvodásait a sportcsar-
nokba az őszi szünidő idején. 

Szilágyi Ágnes, az esemény szervezője elárulta, hogy a már 
hagyománynak számító eseményen a mozgás fontossága mellett 
a sportcsarnokban használatos eszközökkel, sportolási lehető-
ségekkel is megismerkedhetnek a kicsik. A tömeg, a nyüzsgés 
ugyan még szokatlannak bizonyult a kisgyermekek számára, ám 
hamar belelendültek a futkározásba, labdázásba, játékba. 

Ági néni ezúttal is lelkesen készült a mozgás mellett játékkal is 
bőven tarkított délelőttre: a labdákon kívül többek között box-
henger, rollerek, motorbiciklik és izgalmas sporteszközök várták 
a népes gyereksereget. A biztonságos bemelegítésről Czefernek 
Dorka gondoskodott, majd kezdetüket vették az ügyességi sor-
versenyek, melyek különösen nagy sikert arattak a kicsik körében. 
A még bölcsődés, vagy az édesanyjukkal otthon lévő gyermeke-
ket játéksarok várta, melyet a szülők segítségével megtöltöttek 
mindenféle plüssel, mesekönyvvel, játékkal. 

A sportnap ezúttal is nagy sikert aratott, hiszen a szép számmal 
megjelent bábolnai ovisokon, bölcsiseken és kisiskolásokon kívül 
még Komáromból is érkeztek mozogni vágyó apróságok. Ági 
néni és segítőinek kemény munkája elnyerte jutalmát, a sok 
sporttól és játéktól megfáradt gyermekek és szüleik felejthetetlen, 
élményekben gazdag délelőttöt tölthettek el.

Közösségépítés 
és szórakozás

Középpontban 
a mozgás
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SZENTMISÉK RENDJE 
A BÁBOLNAI NEPOMUKI SZENT 

JÁNOS KATOLIKUS TEMPLOMBAN

2019. november hó

10-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Évközi 32. vasárnap 9:00 órakor szentmise

17-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 
Évközi 33. vasárnap 9:00 órakor szentmise 
Szent Erzsébetre emlékezünk, kenyérosztás 

24-én vasárnap 8:30 órakor rózsafüzér ima 

Krisztus Király ünnepe 9:00 órakor szentmise

 A szentmisét celebrálja: Dr. Szalai Gábor plébános  (06 20 410 0511)

 Sekrestyés: Gergely Lajosné (06 20 512 3560)

REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEK A BÁBOLNAI 

PROTESTÁNS TEMPLOMBAN
MINDEN VASÁRNAP 11 ÓRAKOR.

Igét hirdet: Simon Norbert református lelkész (30/336-3734)
Parókia: 34/597-459 Gondnok: Farkas Károlyné Harangozó: Böröcz Ferenc.

www.btv.hu

A karácsonyhoz közeledve érdemes elgondolkodnunk, 
mit is jelent a szeretet ünnepe.

A karácsony – egy ünnep, talán az év legszebb ünnepe. És talán 
a legfontosabb: MINDANNYIUNKÉ. Sokféleképpen viszonyulnak 
hozzá az emberek: van, aki csak pénznyelőnek tartja; néhányan 
egy „muszáj alkalomnak”; s remélhetőleg a legtöbben: a szeretet 
ünnepének. 

Az advent a várakozás időszaka, és most várunk. A csodára, a 
hóra, a karácsony szellemére. Karácsonykor élvezzük a csodát, a 
békét, a szeretetet és a nyugalmat. Mintha az idő ilyenkor meg-
állna, az emberek kevesebbet vitatkoznak egymással, nagyobb 
türelmet tanúsítanak egymás iránt és inkább a békességet szor-
galmazzák. Mintha a felgyorsult életünk egy kicsit lelassulna, 
alkalmazkodva a természethez és a karácsony varázsához. 

Az adventi időszakhoz hozzátartozik még az ajándékok beszer-
zése is és néha úgy tűnik, mintha a karácsony csak erről szólna. 
Talán az egyik legnagyobb kihívás egy tökéletes ajándék kivá-
lasztása, hiszen üzenete van: figyelek rád, fontos vagy nekem. Az 
ajándékozás, mint a szeretet megnyilvánulása, nem az ajándékok 
nagyságának és értékének függvénye, ezért soha ne feledjük, 

hogy nem az ajándék értéke a lényeg! Az a fontos, hogy szívből 
adjuk, hogy boldoggá akarjuk tenni azt a személyt, akinek adjuk. 

Ha az ajándék kiválasztását, a készítés gondosságát, figyelmét 
át tudjuk vinni a hétköznapokra, akkor mindannyiunk számára 
megvalósulhat a gyermekkorunkban remélt „minden nap 
szenteste” – gondolat, mely az odafigyelésről, szeretetről szól.

A szeretet erő, bizalom, vágy, kulcs a szívekhez!

Most, a karácsony közeledtével ne csak házainkat, portáinkat 
takarítsuk ki, díszítsük fel! A szívünket, lelkünket is öltöztessük 
ünneplőbe! A rohanó hétköznapokban szakítsunk egy pillana-
tot a köd és a hideg időjárás közeledtével még jobban magába 
zárkózó emberekre. Egy jó szó, egy kézfogás is elég ahhoz, hogy 
kifejezzük szeretetünket, odafigyelésünket. 

Aki ezen túl is szeretné valamilyen segítség formájában kife-
jezni szeretetét, odafigyelését, az megteheti. Segítünk elérni 
azokat az embereket, akik a szeretet ünnepét megelőző időszak-
ban még nagyobb odafigyelést, törődést, esetleg tárgyi értékben 
kifejezett segítséget igényelnek.

Légy Te is a 2019. évi karácsony egyik Angyala! Nyisd ki a szíved 
és engedd, hogy jót cselekedj!

Bábolnai Angyalok

Küszöbön áll az a nap, az az egyetlen egy nap 
az évben, mely hivatalosan is a szereteté!
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Nemzeti sokszínűség jellemezte a már visszatérő 
Nemzeti Vágta hetedik nemzetközi futamának sorsolási 
ceremóniáját. 

Az esemény már sokadszorra tér vissza Bábolnára, mely 
büszkeségre adhat okot. Október 17-én a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok csodaszép udvarán látták vendégül a Nemzeti 
Vágta nemzetközi futamának érintettjeit, szereplőit. 

Köztudott, hogy ebben a  futamban évek óta Shaggya arab 
lovat választanak, így kötődhet Bábolnához a nagy érdeklő-
désre számot tartó, nemzetközi esemény. A sorsolási rendez-
vény kezdetén egy rövid bemutatót hallhattak és láthattak 
a megjelentek a bábolnai lovas történelem témakörében. 
A nemzetközi futamra 12 nemzet lovasa nevezett. Olyan orszá-
gok küldik lovasaikat a futamra, amelyek számára hazánkhoz 
hasonlóan fontosak a lovas hagyományok, a lovas élet. Az ünnepi 
alkalommal Lázár Vilmos a Nemzeti Vágta elnöke mondott beszé-
det, kiemelve a korábbi 11 nagyszerű megmérettetés fontosságát. 

Az ünnepi eseményen a Ménesbirtok igazgatója, Haál Gábor 
is köszöntötte a jelenlévőket, majd Szotyori Nagy Kristóf verseny- 
igazgató beszélt a nemzeti futam szabályairól.

A 12. Nemzeti Vágtára október 19-én és 20-án került sor a 
fővárosban, Kazinczy Lajos honvéd ezredes emlékének ajánlva. 
A versenybe Bábolna város versenyzőjeként Illés Viktória indult, 
Janicsár nevű lovával. Vasárnap indult a nemzetközi futam két 
előfutama, majd a délutáni órákban a döntőt is megtartották. A 
magyar lovas Suták Csenge volt, aki nem lett dobogós, negyedik 
helyen végzett az első elődöntőben. Idén az angliai lovas ver-
senyző nyerte a nemzetközi futamot. Második lett a csehországi 
lovas küldött, harmadik az osztrák versenyző. 

A Ménesbirtok idei utolsó versenye zajlott október 4-e 
és 6-a között. 

Ezúttal a military szakág látogatott városunkba, hogy idényzáró 
országos bajnoki döntőjét rendezze Bábolnán. A rekordszámú, 
több, mint 170 induló közt külföldi lovasok is rajthoz álltak a 
kitűnően kialakított pályákon.

Évente két-három alkalommal látogat el a hazai lovastusa mezőny 
Bábolnára - mondta el lapunknak Bakonyi Imre, a szakág elnöke 

–, hiszen a legjobb magyarországi helyszínek egyike található itt. 
Idén a szezonnyitó és a szezonzáró versenyeket bonyolították le a 
bábolnai pályákon, az utóbbi ráadásul az országos bajnoki döntő 
volt. Ez utóbbi nemzetközi jelleget öltött, ugyanis Ausztriából, 
Szlovákiából, Csehországból és Németországból 41 versenyző 

érkezett. A szakági elnök kiemelte, az utóbbi időben népszerűvé 
vált a sportág, az utánpótlást illetően elégedettek lehetnek. Pedig 
a három versenyszámból álló, speciális felkészültséget igénylő 
szakágban egyetlen lóval kell megbirkózni a díjlovaglással, a terep- 
akadályokkal és a díjugrató pályával. A három különböző verseny-
szám fizikálisan is nagy kihívásokat tartogat a versenyzők számára. 
A népszerűsítés, a kezdők felzárkóztatása érdekében bevezették 
az „A0” kategória elé az „Ak” kategóriát, ami jóval könnyebb, és 
az amatőr sportból jelent átvezetést a felsőbb osztályokba. A 
csúcskategóriában a felnőtt mezőny már jóval kurtább, mint az 
alacsonyabb régiókban, de jó színvonalú, izgalmas versenyeket 
vívnak. A magyar válogatottat alkotó lovasok nemzetközi szinten 
is megállják helyüket, közülük is kiemelkedik dr. Tuska Péter, aki az 
Európa Bajnokságon a középmezőnyben tudott végezni. 

A 2019. évi felnőtt magyar bajnoki címet Győr Gábor Szik-
rázó Szandi nevű lovával nyerte el, az ifjúsági aranyérmes Nagy 
Kinga lett, az amatőr csapatbajnoki címet pedig a Határőr 
Dózsa SE szerezte meg. 

A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, Haál Gábor úgy 
látja, most már nem csak a díjugrató szakágat tudják a lehető 
legmagasabb színvonalon kiszolgálni, hanem a militaryban is 
sikerült komoly előrelépéseket elérni. A terepakadály pályát évről 
évre, apró lépésenként fejlesztik, építik egyre ötletesebb és minő-
ségében is jobb akadályokkal. Az igazgató még a cross-pálya 
talajával nem elégedett, mint mondta, a talaj keménysége mindig 
hagy némi kívánnivalót maga után. Kollégáival azon gondol-
kodnak, hogyan tudják még magasabb színvonalúvá építeni és 
nemzetközi szintűvé tenni ezt a versenyhelyszínt. 

Ismét bábolnai lovak a Vágta nemzetközi futamában

Military országos bajnoki döntő Bábolnán 
több, mint 170 résztvevővel



BÁBOLNAI FÓRUM 2019. november

www.btv.hu 17

Megyei első osztályú felnőtt labdarúgóink Zsámbékon 
mérkőztek október első vasárnapján. 

Ekkor még az előkelő 3. helyről várhatták legényeink a találko-
zót, míg a hazaiak a tabella 7. pozíciójából kezdtek. Kitűnő első 
félidőt produkált együttesünk, Soha Máté már a 16. percben 
megszerezte a vezetést, ami kitartott a pihenőt jelző sípszóig. A 
második játékrész már sokkal gyengébbre sikeredett focistáink-
nak, a hazai gárda sokkal harcosabban játszott. A mieink egy-két 
másodperces figyelemkihagyásait kíméletlenül kihasználta a 
Zsámbék, bár a meccs végén még volt esély a döntetlen eléré-
sére, de labdarúgóink nem tudtak élni az adódó lehetőséggel. 
Zsámbéki SK – Bábolna SE 2:1.

A bajnoki szezon 10. fordulójában az Esztergom gárdáját fogadta 
labdarúgócsapatunk. A vendégek a 7. helyről, 11 ponttal várták 
a mérkőzést, míg a mieink a tabella 4. helyén 14 ponttal álltak 
a meccs előtt. Focistáink kissé indiszponáltan kezdték a találko-
zót, amit sajnos a későbbiekben sem sikerült levetkőzniük, sőt, a 
játékosok dekoncentráltsága talán még fokozódott. Az esztergo-
miak fiatal csapata sokmozgásos játékkal akadályozta meg, hogy 
legényeink formába lendüljenek, erre viszont labdarúgóink nem 
tudtak megfelelő aktivitással válaszolni. Az első félidő 30. percé-
ben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek veszélyes távolságból, 
a bábolnai kaputól 16 méterre, amit játékosuk magabiztosan 
értékesített. A második játékrészben sem tudott újítani együt-
tesünk, ugyanazzal a lagymatag, erőtlen játékkal léptek pályára. 
Az eredmény a 67. percben változott, ismét az ellenfél került 
helyzetbe, amit rögtön gólra váltott. A mieink játékán sajnos 
egyáltalán nem látszott a szépítés esélye sem, ráadásul a lefújást 
megelőzően még növelhette előnyét az Esztergom. Bábolna 
SE – FC Esztergom 0:3.

Felnőtt labdarúgóink aztán Kecskéden vendégszerepeltek október 
20-án. A szebb napokat megért hazai gárda az első félidőben az 
élénk szél által támogatva kemény rohamokat intézett a bábolnai 
kapu ellen, de a mieink kitűnően védekeztek, és a csapatok 0:0-val 

fordultak. A második játékrészben a Kecskéd fizikálisan és mentá-
lisan is elfáradt, legényeink a meccs végére felőrölték ellenfelüket, 
és Valkó Miklós 90. percben lőtt góljával ismét értékes három 
pontot hoztak el idegenből. Kecskéd KSK – Bábolna SE 0:1.
Október 27-én a bajnokság páratlan számú résztvevője miatt sza-
badnapos volt együttesünk, legközelebbi mérkőzésüket novem-
ber 3-án játszották a 12. helyezett Vértessomló ellen idegenben. 
Az október hónapot 6. helyen zárták legényeink két vereséggel 
és egy győzelemmel a tarsolyukban.

Változékony eredmények az U19-es csapatnál
Az U19-es labdarúgócsapat idegenben játszott október első 
szombatján, mégpedig Vértesszőlősön vendégszerepeltek. A ven-
déglátók az előkelő 3. helyet foglalták el a találkozó előtt, ifistáink 
viszont a 9.-ről várták a mérkőzést. Meglepetésre az első félidő 
elején már a mieink vezettek, melyre csupán a másodikban tudtak 
válaszolni a hazaiak. Kecskéd KSK U19 – Bábolna SE U19 1:1.
A 9. fordulóban a szomszédvár Nagyigmánd gárdáját fogadták 
legényeink hazai pályán. Ha a papírformát vesszük, ifistáinknak 
hozni kellett volna a mérkőzést, ám a vendégek már a 15. percben 
megszerezték a vezetést, sőt, a második félidő elején növelni tudták 
előnyüket. Mindössze a vége előtt kilenc perccel tudott szépíteni 
együttesünk Takács Kornél révén, de a döntetlent már nem tudták 
kiharcolni. Bábolna SE U19 - Nagyigmándi KSK U19 1:2.
A meglehetősen vegyes eredményeket produkáló U19-es 
labdarúgócsapat október 19-én a tabella 2. helyét elfoglaló 
Vértessomló együttesével mérkőzött hazai pályán. Legényeink 
Kuroli Kristóf 2, Horváth Mátyás és Marcinkó Bálint 1-1 góljával 
meglepetésre győzelemmel zárták a találkozót. Bábolna SE U19 

– Vértessomlói KSK U19 4:1.
Aztán október utolsó szombatján Koppánymonostorra látogattak 
legényeink, ahol ismét nem várt siker született, ráadásul a bábol-
nai gárda Doma Márton, Horváth Mátyás (2), Marcinkó Bálint és 
Schelb Levente révén öt góllal is megszórta a vendéglátókat. 
Koppánymonostori SE U19 – Bábolna SE U19 1:5.

Labdarúgás – a felnőttek  
októberi mérlege két vereség, egy győzelem

Bábolna Városi Sportcsarnok
2943 Bábolna, Toldi M. u. 24. 

Tel.: 34/568-154.

Nyitva tartás:
• hétfő-péntek: 16.00 – 22.00
• szombat-vasárnap: előzetesen történt 

időpont egyeztetéssel.

Terembérlet:
• 5 000 Ft/óra
• rendezvények esetén megegyezés szerint.

Időpont egyeztetés: 
Szilágyi Ágnes, tel.: 30/417-9236.
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Teke NB I – a csapat még mindig gödörben, nyolc fordulóból 
még csak két nyert meccs és egy döntetlen a mérleg

Különleges sporteseménynek adott otthont október 
19-én a Szabadidőközpont. Az országos amatőr darts 
bajnokság területi döntőjének résztvevői mérkőztek itt 
egymással. A verseny nyertese már az országos döntőbe 
jutott, ahol értékes nyeremények várják a győzteseket.

Véletlenül csöppentünk a verseny közepébe, amikor a tekecsa-
pat mérkőzéséről tudósítottunk operatőr kollégámmal. Magam 
is meglepődtem, hogy nem kapott előzetesen publicitást az 
esemény, bár a lebonyolítás sem volt nagyszabású. Kapóra jött 
hát a különleges, egykor kocsmai szórakozásként indult, ma már 
komoly sportággá fejlődött darts kupa.

A verseny lebonyolításában résztvevő Németh Éva lapunk 
számára elmondta, az egyik hazai sörgyártó nagyvállalat nevével 
fémjelzett és szponzorálásában megrendezett amatőr bajnokság 
a legalsó szintről kezdte el megszólítani a darts művelőit. Sörözők-
ben lebonyolított versenyekről juthattak a résztvevők a megyei 
döntőbe, ahonnét már csak a győztes került a nyolc területi közép-
döntőbe. A területi nyertesek már az országos megmérettetés 
részesei lehetnek, mely november 9-én lesz Budapesten. Az orszá-
gos verseny győztesére komoly nyeremény vár, hiszen nézőként a 
legnagyobb londoni világversenyre, a 2020-as világbajnokságra 
utazhat harmadmagával, ahol a sportág sztárjaival találkozhat. 

A területi döntő legsikeresebb versenyzője szívesen vett részt 
a ma már korántsem kocsmasportként felfogott versenyben. A 
győri amatőr bajnokságból került a bábolnai területi fordulóra 
Tompos Árpád, aki a bábolnai megmérettetés végén már a buda-
pesti döntőben érezheti magát, így esélyt nyert a londoni uta-
zásra. Mint mondta, nem fordított komolyabb energiát a sportág 
művelésére, csupán sörözgetés közben, barátaival dobálgat. 
Amatőr bajnokságokban már korábban is részt vett, de ez az első 
komolyabb sikere. A bábolnai versenyen szoros küzdelemben 
nyerte el az országos döntőbeli részvételét.

Darts amatőr területi döntő Bábolnán

Első hazai mérkőzését játszotta négy fordulót követően 
NB I-es tekecsapatunk október 5-én. 

Legényeink eddig három vereséget és egy soványka döntetlent 
tudtak felmutatni. Különböző okokból minden meccsüket idegenben 
vívták, ezúttal a Nagymizdó gárdája érkezett Bábolnára. A csapatpon-
tok alapján az első és a második kör után is döntetlenre állt a találkozó, 
a mieink viszont ekkor 14 fás előnyre tettek szert. Befejező játékosaink 
fel tudták tenni az i-re a pontot, mindkét csapatpontot be tudták gyűj-
teni, ráadásul az ütött faelőnyt is tetemesre, éppen 100 fára növelték. 
Végre megvan az első győzelem, ami elmozdította tekéseinket az 
utolsó előtti pozícióból. Az ifjúságiak számára sem indult felhőtlenül 
a szezon.  Teberi Marcell távozására még rátett, hogy Katona Péter 

„kiöregedett” a korosztályból, így a még igencsak serdülőkorú Greguss 
Máté és Szabó Taddeus szállt be a küzdelmekbe nagy lelkesedéssel, 
és új versenyzőt, Horváth Attila Márkot is üdvözölhetjük a csapatban. 
Négy mérkőzésből hármat elvesztettek, de a Pét ellen Szász László 
szereplésének köszönhetően már egy győzelmet elkönyvelhetnek. A 
Nagymizdó elleni hazai mérkőzést sem sikerült behúzniuk. Bábolna 
SE – TOPIDO Nagymizdó SE 6:2, ifi 1:3.
NBI-es tekecsapatunk az őszi szezon 6. fordulójában szép sikert ért 
el idegenben, a Sárvár otthonában játszottak. Játékosaink egy kivé-
tellel 550 fa fölötti teljesítményt értek el, Balom Norbert pedig 602 
dobott fájával kiemelkedett a mezőnyből. Együttesünk mindössze 
egy csapatpontot „engedélyezett a vendéglátóknak, így biztos és 
fontos győzelmet arattak. Ugyanitt az ifjúságiak is diadalmaskodtak, 

a Horváth Attila, Greguss Máté összetételű csapat is győzelemmel 
térhetett haza. Sárvári Kinizsi – Bábolna SE 1:7, ifi 1:3.
A bajnoki szezon 7. fordulójában mindössze második hazai mérkő-
zését játszotta NB I-es tekecsapatunk. Ezúttal a tavalyi 2. helyezett 
Oroszlány látogatott Bábolnára, akik ebben az évadban lényegesen 
gyengébben szerepelnek. A találkozó előtt 0 ponttal a tabella utolsó 
helyén álltak, míg a mieink 5 ponttal a 8. helyről várták az össze-
csapást. Együttesünk nem kezdett rosszul, hiszen az első kör után 
még döntetlen volt az állás, majd másodikban játékosaink átvették 
a vezetést. A befejezés azonban siralmasra sikerült, Imre Barnabás 
még az 500 fás teljesítményt sem érte el, míg a vendégek besöpörték 
mind a két csapatpontot. Bár a mérkőzés 3:3-as döntetlennel ért 
véget, az Oroszlány ütött több fát, ezért a plusz két csapatpontot ők 
kapták. Az ifjúsági gárda sem járt sikerrel, a Greguss Máté, Horváth 
Attila összetételű együttes is döntetlenre hozta a meccset, de itt is 
a vendégek ütöttek több fát, így ők nyerték a találkozót. Bábolna 
SE – Oroszlányi SZE 3:5, ifi 1:3.
A nyolcadik forduló október utolsó hétvégéjén a Zalaszentgrót ott-
honában találta tekézőinket.
Hasonlóan az előző találkozóhoz a csapatpontok alapján döntetlenre 
végződött a meccs, összességében azonban a hazaiak ütöttek több fát, 
így ők nyerték a mérkőzést. A Szabó Taddeus, Horváth Attila összeál-
lítású ifjúsági gárda azonban szép győzelmet aratott, ők minden csa-
patpontot megnyertek, és ütött fákból is többet teljesítettek, így két 
ponttal térhettek haza. Zalaszentgróti TK – Bábolna SE 5:3, ifi 0:4.
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Bozsik program – kilenc őszi szabadtéri rendezvény volt Bábolnán

A megyei horgászszövetség feeder bajnokság 2. for-
dulójának adott helyszínt október 13-án az Ölbői-tó. 
A Komárom-Esztergom megye számos településéről 
érkezett horgászok válogató versenyére azok jöttek el, 
akik pályáznak a kategória megyei válogatottságára. 

A megyében 58 horgászegyesület működik – tudtuk meg a 
Komárom-Esztergom megyei Horgászszövetség ügyvezető 
elnökétől, Osvald Zsolttól –, aki a májusi tisztújítást követően lett 
a megyei horgászok vezetője. Mint mondta, célul tűzték ki, hogy 
végigjárják a megye horgászvizeit, ennek kapcsán látogattak el 

a bábolnai horgászegyesülethez is. Nagyon megtetszett nekik 
az Ölbői-tó és környezete, illetve a helyi vezetőség tevékeny-
sége. A bábolnaiak hívó szava aztán nyitott fülekre talált, így 
az Ölbői-tó a megyei verseny remek helyszíne lett, melyhez az 
ideális időjárás is segített.

A megyei szövetség évente nem csupán több alkalommal 
rendez versenyeket, de különböző kategóriákban is megméret-
teti tagjait. Ilyen például az utánpótlás számára kiírt négytusa, 
melyben a horgászat mellett barkácsolásban, elméletben és 
célba dobásban is teljesíteniük kell. A felnőttek rendezvénynap-
tárát csapatversenyekkel is kiegészítik. Az Ölbői-tavon megren-
dezett viadal új kezdeményezés, mely elsősorban az ismerkedést 
szolgálja. A megyei elnök beszélgetésünk során hangsúlyozta, 
az új, feltörekvő szakágban, az úgynevezett feederezésben is 
szeretnének lehetőséget biztosítani az érdeklődők számára, 
illetve a legjobbakból megyei csapatot szerveznek, mellyel az 
országos bajnokságon indulnak majd. Az Ölbő-tavi verseny 
ennek a kategóriának a válogatója, a négyes versenysorozat 
második állomása, melynek végén már körvonalazódni látszik 
a csapat összetétele is. A bábolnai Turcsán Gábor, miután az 
ölbői megmérettetésen 2. helyet szerzett, komoly eséllyel lehet 
a válogatott tagja.

A megyei horgászcsapat egyre eredményesebb, azt azonban 
kevesen tudják, hogy országos viadalokon is szerepelnek 
jobbnál jobb helyezéseket érve el.

Horgászverseny – a megyei szövetség válogató versenye az Ölbői-tavon

A korábbi évekhez hasonlóan idén is kitűnő hely-
színként szolgált a bábolnai labdarúgópálya a Bozsik 
program szabadtéri rendezvényeihez. 

A négy korcsoport számára – U7 és U9, valamint U11 és U13 – Kop-
pánymonostorral és Nagyigmánddal megosztva rendezhette a körzet 
17 egyesülete számára a grassroots elnevezésű fesztiválokat.

Csongrádi Pétertől, a körzet egyik csoportvezetőjétől megtudtuk, 
a korábbi évekhez képest sokat fejlődött a Bozsik program rendszere, 
mely elsősorban a lebonyolítás koncepciójában érhető tetten. Az 
U7-es korosztály esetében például olyan játékot játszanak a gyer-
mekek, amely négykapus rendszerre épül, és a labdarúgó palánták 
figyelemmegosztó, illetve koncentráció készségét hivatott fejleszteni. 
Fontos cél még, hogy a rendezvény ideje alatt egy gyermek se álljon 
meg egy pillanatra sem, a résztvevőket folyamatos mozgásban tartják 
az egy és negyed óra leforgása alatt. Az U9-eseknél a négykapus és 
kétkapus rendszer váltakozik a forgószínpadszerű lebonyolítási rend-
szerben, ráadásul egy látványos programot is használnak, melyben az 
edzők egy technikai berendezés segítségével változtathatják a kapuk 
és a játékosok mellényének színét. A gyermekek nagyon élvezik ezt 
a látványelemet, ugyanakkor magas fokú odafigyelést is igényel 
számukra. Az apróságok a tornák végén csokit kapnak ajándékba, 
illetve jutalmazzák azokat, akik posztjukon kiemelkedőt alakítottak.

Az U11-es és U13-as korosztályokról szólva Csongrádi Péter elmondta, 
ők már tornarendszerben játszanak, de nem eredménycentrikusan. 
Esetükben folyamatosan találkoznak különböző egyesületek ifjú 

focistái más klubokéval, de mindig másokkal, hogy változatos legyen 
a paletta. Az egymás ellen elért eredményeket feljegyzik ugyan, de 
nincs rangsorolás, az edzők és szervezők azonban fontos szakmai kon-
zekvenciákat vonhatnak le. Bábolna csapatai remekül állnak a tornák 
tekintetében, ezekben a korosztályokban kimagaslóan teljesítenek. Itt 
már tehetségek felfedezéséről is beszélhetünk, mert a csoportvezetők 
értékelést készítenek a kimagaslóan teljesítő ifjú focistákról. Több tehet-
séges bábolnai labdarúgó palánta is ennek a programnak köszönheti, 
hogy magasabb szintű egyesületekben folytathatja e sportot. Morvai 
Dániel és Tóth Sára már az ETO-ban fociznak, Élő Lázár, Blitzer Brendon, 
Hollósi Márk, Füredi Martin és Panák Bence Komáromban játszanak. 
A legfrissebb felfedezett Emeh William lehet, akit a Puskás Akadémia 
figyel, és már a második rostán ment át.

A Bozsik program télen sem tart szünetet, legalábbis ami a nagyobb 
korosztályokat illeti, nekik három teremtornát szerveznek.



2019. november BÁBOLNAI FÓRUM

www.btv.hu20

BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője • Főszerkesztő: Hantos Péter • A szerkesztőség munkatársai: Veresné Szkocsek Mária 
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. • Telefon: (34) 222-797, (20) 390-4997  
E-mail: btv@babolna.hu • Nyomda: PALATIA Nyomda és Kiadó Kft., Győr • Lapzárta: minden hónap 25-én.

A bábolnai Varga Ákos még nem 
töltötte be 10. életévét, de már rob-
banómotoros járművet vezet – ter-
mészetesen kizárólag zárt pályán. 

Nem csak vezet, de már komoly eredmé-
nyekkel dicsekedhet, melyeket korosztá-
lyának gokart versenyein ért el. Ő egészen 
fiatalon és egészen véletlenül egy olyan 
technikai sportot választott, melyben 
valaha Forma I-es pilóták, sőt, világbaj-
nokok versenyeztek. Míg általános iskolai 
osztálytársai fociznak, vagy éppen telefon-
jaikat nyomkodják, ő a gokart gázpedálját 
nyomja, és a kormánykerékkel bűvészkedik.

Ákos már egészen kicsi kora óta érdeklődött 
az autók iránt. Édesapjától, Zoltántól – aki egyébként autóvillamossági 
szerelő – megtudtuk, fia három éves korára már az összes úton látható 
autót messziről felismerte. Gyorsan megjegyezte a márkák neveit, és 
mára már jobban ismeri őket, mint apukája. Négy évesen már alig 
várta a búcsút, hogy dodgemezhessen – ekkor még szülői segítséggel.

Nyolc éves születésnapjára aztán azzal állt elő, hogy ő is szeretné 
megtapasztalni a gokartozást, miután apuka sokat mesélt egy élmé-
nyéről, melyben kipróbálhatta az elektromos gokartot. Elvitték tehát 
Győrújbarátra, ahol fedett pályán mehetett a kis elektromos meghaj-
tású járművel, és már akkor gyorsabbnak és ügyesebbnek bizonyult 
a pályán, mint apuka. Ákosnak ez annyira megtetszett, hogy szülei 
beíratták a győrújbaráti E-Kart Ring táborába, ahol szakemberektől 
megtanulhatta a gokartozás alapjait. A tábor végén megrendezett 
záró versenyen 2018. június 29-én második helyen ért célba. Ezután 
már nem lehetett Ákost eltántorítani attól, hogy rendszeresen láto-
gassa a gokart pályát. Életkorának megfelelő járművel rótta a köröket, 

több tábor és szakkör résztvevője volt, és jöttek a sikerek is. A 2019-es 
februári szakkör versenyét már megnyerte, és a 2019-es júniusi záró 
versenyen is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, majd júliusban 
ismét ezüstérmet szerzett.

Az események innen kezdve még inkább felgyorsultak, ugyanis 
Ákos Ausztriában kipróbálhatta a benzines gokartot is, mely jóval 
nagyobb teljesítményű elektromos változatánál, ezáltal gyorsabb is. 
A fiatal gokartos ezzel a járművel is remekül teljesített, amit az E-Kart 
Ring tulajdonosa, Willisits Vilmos látva, meghívta Ákost a Kecskemé-
ten zajló országos bajnokság „bambini” kategóriájába versenyezni. 
Az első időmérőt a 2. helyen teljesítette a kezdő versenyző, az ezt 
követő futamon pedig másodikként ért célba. A kecskeméti verseny 
következő napján esőben a harmadik helyről rajtolva Ákos megnyerte 
élete második kültéri versenyét. Idén szeptemberben még egy meg-
mérettetésen vett részt Máriapócson, ott negyedikként ért célba.

Ákost arról kérdeztem, nincs-e benne félelem a sebesség miatt, 
illetve nem fél-e attól, hogy egy ütközés következtében sérülést 
szenved. Az ifjú gokartos nem tart attól, hogy súlyos balesetet 
szenvedne. Került már olyan szituációba, melynek során összeütközött 
másokkal, de járműve komolyabb sérüléseket szenvedett, mint ő. 
Egyébként elmondta, a bukósisak mellett komoly védőöltözetet visel 
gokartozás közben, de már megtapasztalta, milyen 50-60 km-es 
tempóban karambolozni. Mint mondta, édesanyja rosszabbul viseli 
a „száguldást”, a versenyekre főként édesapjával mennek. Egyelőre 
bérlik azt a gépet, amivel versenyez, de már készülőfélben van saját 
gokartja. A család egyelőre saját maga finanszírozza gyermekük 
költséges technikai sportját, de ahhoz, hogy a rendkívüli tehetséggel 
bíró fiatal valóra válthassa álmát, miszerint forma egyes pilóta lehes-
sen, szponzorokra is szükség van. Reméljük, hamarosan újabb sike-
rekről számolhatunk be Varga Ákos gokartos pályafutásáról, és talán 
tízegynéhány év múlva F I-es pilótaként láthatjuk viszont.

Ismét büszkék lehetünk a bábolnai Pataki 
Bencére, aki nemrégiben a németországi 
Sindelfingen Fudokan Világbajnokságon 
kimagasló eredményeket szerzett egyéni-
ben és csapatszámban egyaránt. 

Bence junior korosztályban kata és kumite világ-
bajnok lett!  A fiatal sportoló gyermekkora óta a 
Komáromi Tempo Karate Egyesület kiváló sportolója, 
Filep Imre 7 danos edző irányításával éri el páratlan 
sikereit. A tempós mérleg ezúttal 2 arany, 5 bronzé-
rem. A világbajnokságon csapatszámban katában és 

kumitében is harmadik helyet szerzett Bence Buzás 
Tamással és Csajághy Leventével.

A világversenyt megelőzően is szépen szerepelt az 
ifjú karatéka, október 5-én az első Shotokan Liga WKF 
Országos Karate Bajnokságán, ahol 27 egyesület 387 
indulója vett részt. A Shotokan Liga három shotokan 
stílusszövetség által létrehozott szervezet, mely Ippon 
Shobu és WKF versenyrendszerben is rendezi verse-
nyeit, bajnokságait. A bajnokságban Pataki Bence 
formagyakorlata is aranyat ért, és kumite számban 
is első helyet szerzett. Gratulálunk! (Bővebben követ-
kező lapszámunkban...)

Alig 10 évesen már gokart versenyeket nyer  – 
Varga Ákos a Forma I-es pilóták nyomdokain

Pataki Bence világbajnok!


