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JUBILEUMI VÁROSÜNNEPJUBILEUMI VÁROSÜNNEP
KIÁLLÍTÁSSALKIÁLLÍTÁSSAL, , DÍJÁTADÓDÍJÁTADÓ CEREMÓNIÁVALCEREMÓNIÁVAL ÉSÉS JAZZJAZZ KONCERTTELKONCERTTEL
Tizenkét évvel ezelõtt vált várossá Bábolna, az évfor-

duló kapcsán szervezett ünnepséget az önkormányzat
október 9-én a Szabadidõközpontban. A település sike-
reit üdvözítõ eseményt dr. Horváth Klára polgármester ün-
nepi beszéde indította, melyben a város elmúlt idõszak-
ban elért eredményeit, beruházásait taglalta.

Összegzésében arra is kitért a városvezetõ, hogy a ha-
sonló alkalmak a településen élõk összefogását, Bábolna
közösségi életének aktivitását mutatják.

– Véleményem szerint a helyi kezdeményezéseket,
szervezeteket segíteni kell, mert ezek adják, színesítik kö-
zösségi életünket. Igyekszünk munkájukat városi rendez-
vényeinken megmutatni. 

Számtalan beruházáson vagyunk túl, az egészségügyi
központban új fogorvosi széket helyeztünk el, megoldot-
tuk az épület fûtési problémáit a rendszer korszerûsítésé-
vel, napelemes közvilágítást tudtunk kihelyezni  Kõrisfa ut-

cába, megépült a buszpályaudvar, a hivatal elé Életfa mû-
alkotást helyeztünk ki, és nemrégiben átadtuk köz-
parkunkat is. Persze a pozitív visszajelzések mellett kritikát
is megfogalmaznak a település lakói. Tudni kell, hogy a
helyi képviselõ-testület egy több esztendõre megfogalma-
zott terv mentén gyarapítja a várost, a köz igényeire, aka-
ratára és véleményére támaszkodva. Számos esetben
azonban a beruházásaink elõrehaladott állapotában ka-

punk negatív kritikát. A legfontosabb kérdésekben a nyil-
vánosság biztosításával tervezzük, bonyolítjuk a város fej-
lesztéseit – magyarázta dr. Horváth Klára polgármester. 

A városünnep a helyi emberi értékeket is felvonultatta,
miután a helyi alkotók munkáiból tárlat nyílt az aulában. A
paravánokon csipke, kötések, hímzések, festmények, go-
belinek és még számos kézzel készült mûtárgy került
bemutatásra. A polgármester Kõvári Ferenc kovácsoltvas
köztéri munkáit kiemelte az alkotások sorából abban a re-
ményben, hogy lesznek olyan követõi, akik vele együtt
ugyancsak a város köztéri alkotásait gyarapítják majd. A
városvezetõ minden kézmûvesnek gratulált, és egy szál vi-
rággal köszöntötte az alkotókat.

A jubileumi ünnepség ad alkalmat arra, hogy az önkor-
mányzat kitüntesse a város érdekében kifejtett kimagasló
tevékenységet: ez alkalommal egyetlen kitüntetést ado-
mányozott a képviselõ-testület.

Döntésük értelmében a díszpolgári cím, a Bábolnáért
Emlékérem természetes személy részére, és a Bábolna
Városáért Díj sem talált gazdára.

Bábolnáért Emlékérmet vehetett át azonban a Bábolna
Brojler Kft., mely évek óta sikeresen mûködik Bábolnán. A
meglepettség és öröm közepette kitüntetõ elismerést a
cég képviseletében Vörös Gábor ügyvezetõ vette át. A he-
lyi és a környékbeli lakosság számára megélhetést nyújtó
vállalkozás eredményes gazdasági gyarapodása mellett a
várost is támogató hozzáállással segíti. A közel kétszáz fõt
alkalmazó vállalkozás a Bábolna Tetra Csoport tagja, meg-
alapítói: Búza György és Budai Zoltán. A cég Nagyig-
mándon, Bábolnán, Banán és Tárkányon mûködteti 14 te-
lephelyét.

A városünnep adott alkalmat arra is, hogy ünne-
pélyesen átadják a polgárõrség számára beszerzett új
jármû kulcsát. Sáhó András, a szervezet vezetõje örömmel
fogadta az ünnepélyes köszöntést.

Az ünnepi pillanatokat követõen a Hot Jazz Band
muzsikált a város lakóinak. A Kossuth-díjas zenekar a 20-
as, 30-as és 40-es évek amerikai és magyar jazz számaival
szórakoztatott, fergeteges hangukatot varázsolva a szín-
padra és a nézõtérre egyaránt.
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍRADÓ
A szokásoknak megfelelõen a két ülés között történt ese-

mények beszámolóival kezdõdött az október 29-ei testületi
ülés, a polgármester ismertette a lejárt határidejû határoza-
tokat, majd a bizottságok által hozott döntésekrõl szóló tá-
jékoztató is elhangzott. A Szociális és Oktatási bizottság ké-
résének megfelelõen ismét foglalkoztak a lomtalanítással.
Az önkormányzat korábban már kért árajánlatot a társaság-
tól a háztartásokban felgyûlt lomok elszállítására, de szá-
mos ok végül azt a döntést indokolta, hogy a város nélkü-
lözze ezt a szolgáltatást. A város most szórólapos közvéle-
mény-kutatást végez annak érdekében, hogy feltárja a tele-
pülésen élõk ezzel kapcsolatos igényeit. (A szórólapot a Bá-
bolnai Fórum mellékleteként találják meg Olvasóink.)

Fontos bizottsági napirendi pont is elõkerült: a testület
tárgyalt ugyanis az Ácsi úti  benzinkúttal határos kerítés fel-
újításáról, mely lakossági igényként merült fel már koráb-
ban.  Mint kiderült, tûzvédelmi okok zárják ki azt, hogy erre
a területre fa-, vagy akár betonkerítés épüljön. 

Foglalkoztak a képviselõk az autópálya mellett lévõ Bá-
bolna-torony kivilágításának kérdésével, a villanyvilágítás
tervezésére már kaptak árajánlatot, és a tervek szerint a ta-
vaszi idõszakban valósulhat meg a beruházás. 

A folytatásban beépítési kötelezettségeket töröltek, köz-
útkezelõi hozzájárulásokat adtak ki, valamint fásítás kérdés-
ben is tárgyaltak a döntéshozók. A téma kapcsán elhang-
zott: a Mészáros úton a kivágott fákat gömbakácokkal pó-
tolják, valamint a Névtelen utcában a temetõtõl lefelé meg-
indult és õsszel még folytatódik a fásítás, parkosítás a banai
utcák fásításával együttesen. Beindulhat a Szabadidõköz-
pont elõtti teret érintõ fásítási program is. 

Tárgyaltak az önkormányzat harmadik negyedévi gazdál-
kodásáról is, ezt a beszámolót valamennyien egybehang-
zóan elfogadták. A Komáromi Tûzoltó-parancsnokság be-
számolóját Kelkó Balázs tûzoltó alezredes prezentálta. 

Az ülés menetében az önkormányzat öt évre szóló
együttmûködést kötött az egészségügyi szolgáltatásokat
ellátó Kardirex Egészségügyi Központ Bábolna Kft-vel. A bi-
zottsági üléseken lezajlott hosszas viták után a testület
megerõsítette azt a határozatát, hogy Bábolnán a szakellá-
tásra továbbra is szükség van, így az eddigi 22 millió forint-
hoz képest ezután 33 millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat az egészségügyi központot, a költségvetés terhé-
re. Nagy Lehel Csaba orvos-igazgató ígéretet tett, hogy
megoldják a szemészeten az orvoshiányt, valamint, hogy
valamennyi szakellátást zavartalanul mûködtetnek a jövõ-
ben, és támogatóan segítik a helyi egészségügyi szûrõak-
ciókat is. A cég beszámolóját is elfogadták.

Ezután került sor az egészségügyi alapellátások beszá-
molóira, dr. Kiss Katalin gyermekorvos és Lõrikné dr. Ne-
mes Mária szakgyógyszerész személyesen is részt vettek
az ülésen. Foglalkozott a testület dr. Fatán István háziorvos,
dr. Vámos Gábor fogszakorvos, dr. Szatmáry Ákos fogszak-
orvos, Zsömbölygei Erzsébet védõnõ beszámolóival, vala-
mint tárgyalt dr. Gyurics János Háziorvosok Ügyelete
Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolójáról és az 1-es számú
betöltetlen háziorvosi körzetrõl, illetve a fogorvosi ügyeletrõl
is. Minden napirendi pontot egyhangúan fogadott el a tes-

tület. A beszámolókon túl kéréssel élt a testület - a helyi igé-
nyek alapján - a rendelési idõk meghosszabbítását illetõen.

A hatodik napirendi pontban a Bábolnai Hölgyek Egyle-
tének képviselete számolt be az általuk szervezett egész-
ségügyi szûrések tapasztalatairól. Volt már ilyen akciójuk
szeptemberben a Kukoricafesztiválon, majd azt követõen
az egészségügyi központban, és november 14-én is esedé-
kes a hölgyeket megszólító méhnyakrák-szûrési akciójuk.
Az érintett 35-45 év közötti hölgyeket levélben is megkere-
sik a lehetõséggel. 

A következõkben a grémium elfogadta a Magyar Vörös-
kereszt helyi alapszervezetének tevékenységérõl szólót tá-
jékoztatót, majd a lovas iskola és kollégium kérésére sza-
vaztak igennel. Döntésük szerint az önkormányzat ingyene-
sen biztosította az intézmény januári szalagavató báljára a
sportcsarnok épületét, ezért csupán az elõkészületi és a ta-
karítási munkálatokban kérték az iskola segítségét.

A testületi ülés utolsó napirendi pontjaként a betöltetlen
1-es számú háziorvosi körzetre beadott pályázatok értéke-
lésére került sor, majd az ügyben zárt ajtók mögött is tár-
gyaltak. Az állásra ketten jelentkeztek, de a testület a Kecs-
kemétrõl Bábolnán letelepedni kívánó dr. Tóth Beáta mellett
döntött. A családos, kétgyermekes doktornõ március else-
jétõl látja el a megüresedett praxist. Addig az önkormányzat
helyettesítéssel oldja meg az orvosi ellátást. Zárt ülés kere-
tében visszatérítendõ lakáscélú támogatások elbírálására
került sor, mindkét beérkezõ kérelem ügyében pozitív dön-
tés született.

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

a Képviselõ-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS –
VÁROSGYÛLÉS céljából

2015. november 25-én (szerda) 16 óra 30 percre 
a Szabadidõközpontba összehívom.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás Bábolna Város 2015. évérõl

Elõadó: dr. Horváth Klára polgármester
2. Tájékoztató Bábolna Város 2015. évi helyzetérõl, 

a 2016. évre várható változásokról, 
a közbiztonság helyzetérõl
Meghívott vendégek:
Gyõri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselõje
E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselõje
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselõje
ÉDV ZRt. képviselõje
PICK-UP Kft. képviselõje
Ács-Bábolna Rendõrõrs õrsparancsnoka

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, 
hogy a Városgyûlésen lehet átvenni 

a Bábolna Város Önkormányzata által megjelentetett
2016. évi falinaptárt.

Bábolna, 2015. október 27.
dr. Horváth Klára s.k.polgármester
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Emelkedett hangulatú megemlékezéssel tisztelgett váro-
sunk október 23-án az 1956-os forradalom és szabadság-
harc hõsei elõtt. A Szabadidõközpontban kezdõdõ esemé-
nyen Veresné Szkocsek Mária alpolgármester Jobbágy
Károly szavaival köszöntötte a megemlékezõket. Az esemé-
nyen Popovics György megyegyûlési elnök mondott ünne-
pi beszédet. Mint fogalmazott: 1956 októbere szabadság-
szeretetünk jelképe.

„…nem vagyunk és nem is lehetünk olyan utódok, akik
hagyják leomlani õseik várfalait, hogy aztán a kövekbõl va-
lami mást emeljenek. Az a mi feladatunk, hogy megértsük
1956 hõseinek üzenetét, és teljessé tegyük mindazt, amit
õk célul tûztek ki, hiszen az akkori események a jövõnek
szóltak. A pesti srácok értünk, Magyarország jövõjéért har-
coltak. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy eleink kik vol-
tak és mit tettek annak érdekében, hogy mi itt ma szabad,
független országban élhetünk, és minden retorzió nélkül,
szabadon oszthatjuk meg gondolatainkat egymással. Em-
lékezzünk a forradalom nagyjaira, akik akkor voltak hõsök,
amikor kellett, akik nem saját életüket, hanem a haza sorsát
féltették. Emlékezzünk a Magyar Rádiónál elesettekre, a
Kossuth téri lövöldözés áldozataira. Itt, Bábolnán is emlé-
kezzünk a nemzet szabadságáért küzdõ hõsökre, akiknek
neve és emléke örökké megmarad.

A diktatúra ellen tiltakozó 56-os hõsök: egyetemisták,
munkások, lányok, asszonyok, igaz magyar emberek a ha-

za függetlenségéért küzdöttek. A forradalom megmutatta,
ha szabadságunk a tét, akkor összefogásra képes a ma-
gyar nemzet.” Popovics György ezen gondolatait a napjain-
kat érintõ kihívásokkal, a menekültválsággal állította párhu-
zamba ünnepi beszédében.

Ezt követõen a Magyar Állami Operaház fiatal mûvészei
adtak mûsort a történelmi eseményeket dalokkal idézve.

A megemlékezõk a temetõben található kopjafánál, majd
az 56-os emlékparkban rótták le tiszteletüket és helyezték
el a megemlékezés koszorúit. Pártok, cégek és civil szerve-
zetek képviselõi koszorúztak.

Az 1956-os forradalmi események tevõlegesen elkerülték
ugyan Bábolnát, mégis találtunk olyan szálakat, melyek ide
vezetnek. Kalauzunk Farkas Jani bácsi, aki ebben az évben
töltötte sorkatonai szolgálatát Komáromban. 

Október 23-án legjobb barátjával, Rózsahegyi Jánossal
igyekeztek vissza a laktanyába kisbábolnai otthonukból
szabadságról Jani bácsi Komáromba, barátja Budapestre,

amikor értesültek a
pesti eseményekrõl. A
Pesten történtek hatá-
sára Komárom lakos-
sága is megmozdult,
diákok, munkások a
laktanya elé vonultak,
ahol arra buzdították a
katonákat, álljanak kö-
zéjük. Jani bácsiék a
lelkesítõ szavakra hall-
gatva egy emberként
álltak a tüntetõk közé,
akik a határõrlakta-
nyához vonultak. A
határõrök - köztük
szintén egy bábolnai,
Bazsó Sándor – sem
voltak hajlandók hon-
fitársaikra lõni, õk is

csatlakoztak a békés felkelõkhöz. Az akkori helyi katonai
vezetés kiállt beosztottaik mellett, Retorziókra csak a szov-
jet alakulatok bevonulását követõen került sor, ekkor lefegy-
verezték és rövid ideig fogságban tartották a katonákat.
Farkas Jánossal együtt sokan szökésre adták fejüket, ka-
landos körülmények közt értek haza. 

A fent említett barát, Rózsahegyi János sajnos az esemé-
nyek egyik bábolnai áldozata lett. A budapesti laktanyába
visszamenet a hatóság lefegyverezte és visszaküldte õket.
Rózsahegyi János társával mégis visszautazott Pestre, gép-
kocsijukat szovjet sortûz érte, tüdõlövése nem volt halálos,
de lábadozása alatt a kórházban tüdõgyulladást kapott és
meghalt. A bábolnai temetõben helyezték örök nyugalom-
ba.

Rémiás Pál a másik ‘56-os áldozat. Õ Farkas János sógo-
ra volt, szakaszparancsnokként teljesített szolgálatot Esz-
tergomban. Budapestre vezényelték, hogy a bevonuló
szovjet csapatok ellen felvegyék a harcot, megakadályoz-
zák bevonulásukat a fõvárosba. A tûzharcban több szovjet
katona és magyar ÁVO-s vesztette életét. A forradalom le-
verését követõen mint ellenállót börtönbe vetették, majd az
ügy hetedrendû vádlottjaként kivégezték. Budapesten, az
1956-os forradalmat követõ megtorlások megannyi áldoza-
ta közt, az Új Köztemetõ 301-es parcellájában nyugszik.

Farkas Jánost és barátait a forradalom után közvetlen
megtorlás ugyan nem érte, de a kommunista rendszer köz-
vetett módon igyekezett éreztetni velük “bûnösségüket”.

,,1956 OKTÓBERE SZABADSÁGSZERETETÜNK JELKÉPE’’

’56 BÁBOLNAI ÁLDOZATAI
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KÖZÉPPONTBAN
AZ EGÉSZSÉGÜGY

Az elmúlt években egyre gyakrabban lehet hallani az
egészségügy alulfinanszírozottságáról, a szakemberhiány-
ról és nem utolsósorban az orvosok elvándorlásáról. Ezt a
problémát felismerve önkormányzatunk mindent megtesz,
hogy a bábolnai lakosok színvonalas egészségügyi szol-
gáltatásban részesülhessenek. Ennek alapja pedig a
Kardirex Egészségügyi Központ, amely évente több mint
10.000 alkalommal nyújt szakorvosi segítséget az itt élõk-
nek.

A 2010-ben megvalósult energiatakarékossági felújítás
utolsó fázisaként idén 27 millió forintos beruházás kereté-
ben megvalósult az épület teljes fûtésrendszerének felújítá-
sa, mellyel hozzájárulhatunk a még színvonalasabb beteg-
ellátás megvalósulásához. A megfelelõ infrastruktúra azon-
ban csak szükséges, de nem elégséges feltétele a jól mû-
ködõ egészségügyi ellátásnak.

Az Egészségügyi Központ mûködtetését immár 10 éve,
2005 szeptemberétõl végzi a Kardirex Kft., melyhez az ön-
kormányzat 2012 óta változatlan összeggel, évi 22 millió fo-
rinttal járult hozzá. Ugyanakkor az Országos Egészségügyi
Pénztár által meghatározott volumenkorlát, illetve finanszí-
rozás az elmúlt években láthatóan nem volt elegendõ, a
szakorvosi ellátások száma, illetve finanszírozási igénye
rendre túllépte azt az önkormányzat hozzájárulása ellenére
is.  Ahhoz, hogy az eddigi ellátási színvonalat meg tudjuk
õrizni és hosszú távon biztosítani tudjuk azt, szükségessé
vált az önkormányzati támogatás összegének megemelé-
se. Ennek keretében Bábolna Város Önkormányzata a kö-
vetkezõ 5 éves idõtartamra 50%-kal kívánja növelni az
Egészségügyi Központ támogatását, így évente 33 millió fo-
rinttal egészítve ki annak finanszírozását. Mindez fontos és
elengedhetetlen lépés, mellyel biztosítani lehet a megfelelõ
szakellátást és továbbra is ismeretlen maradhat a várólista
fogalma Bábolnán.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

Tel.: (34) 515-100; fax: 515-109
e-mail: hivatal@kemkh.hu; www.kormanyhivatal.hu

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklõdõket, hogy a „Földet a gazdák-
nak!” Program keretében Komárom-Esztergom Megyében is
megkezdõdnek a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet (NFA) vagyoni körébe tartozó, 3 hek-
tár feletti kijelölt földterületek értékesítése.
Az árverésekre 2015. november 23-a és 2015. december 9-e
között, munkanapokon kerül sor a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. szám
alatti, Integrált Közigazgatási Központjában, annak I. emeleti
tárgyalótermeiben.
Az árverésekre történõ regisztrációra a fenti napokon az egyes
helyszíneken az árverés megkezdésekor lesz lehetõség az ár-
verési hirdetményekben rögzítettek szerint. Az egyes napokon
árverésre kerülõ ingatlanok pontos adatai az árverési hirdet-
mények mellékleteiben találhatóak.
Árverési naponként készpénzben, a helyszínen 30 000 Ft re-
gisztrációs díjat kell fizetni.
A megvásárolni kívánt földrészlet tekintetében az árverési biz-
tosíték megfizetésére az árverési hirdetményi idõszak alatt van
lehetõség (a földrészlet hirdetményben meghatározott kikiáltá-
si árának 10%-a), mely vagy belföldi pénzintézetnél vezetett fo-
rintszámláról átutalással, vagy a Budapest Bank bármely fiók-
jában készpénz befizetéssel teljesíthetõ.
Az árverési biztosíték megfizetésére – egy összegben – legké-
sõbb az árverést megelõzõ munkanap 12.00 óráig van lehetõ-
ség.
A Hirdetmények a Nemzeti Földalap honlapján (www.nfa.hu)
és a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal honlapján
(www.kormanyhivatal.hu/komarom-esztergom) érhetõk el, to-
vábbá kifüggesztés útján az NFA megyei kirendeltségeinél, az
árverés helye szerinti épületben, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Kormányhivatal Tatabánya, Fõ tér 4. szám alatti, a Tatabá-
nya Réti út 200. szám alatti és a Tatabánya, Táncsics Mihály u.
1/D. szám alatti hivatali helységeiben, valamint az értékesítés-
re kerülõ földrészletek fekvése szerint illetékes (közös) önkor-
mányzati hivatalok hivatali helységeiben részletesen megis-
merhetõk.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

VESZÉLYES ÁLLAT BELTERÜLETI KILÖVÉSE
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Bábolna Város Önkormányzat polgármesterének kérelmére Fekete Márton

(tel.: 30/511-22-96) vadászengedélyt kapott Bábolna Város közigazgatási területén kószáló róka elejtésére. Az enge-
dély alapján az elejtésre 2015. szeptember 20-tól 2015. december 31-ig kerülhet sor.

Kérjük a lakosság türelmét és megértését!
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Az idén harmadik nagyszabású sportprogramját tartotta
meg a Bábolnai Hölgyek Egylete. Sétájuk a polgármesteri
hivataltól indult. A 16 kilométeres távnak többségében csa-
ládok vágtak neki Ölbõ úticéllal.

Az egyik fõszervezõ, Kozma Ágnes örömmel üdvözölte
az ismerõs arcokat a hivatal parkolójában, innen vezényel-
ték a több mint hét kilométeres, szép természeti látványt
nyújtó túrára. Az útvonalat a szervezõk elõzetesen bejárták,
leellenõrizték, amit tempósan közel másfél óra alatt lehetett
teljesíteni. A társaság nagy része tempósan küzdötte le a
távot.

Volt olyan, aki még a kutyáját is elhozta magával. A gya-
logtúra nemcsak a sportos menetelésre adott lehetõséget,
hanem kötetlen hangulatú beszélgetésekre is.

Az Ölbõi tó partján, a célnál zsíros kenyér, sütemény, po-
gácsa és tea várt a megfáradtakra. 

A gyalogtúra résztvevõi létszámát tekintve is elégedettek
lehettek a szervezõk, akikhez mintegy hetvenen társultak,
hogy együtt legyenek a sportos programban.

A Bábolnai Hölgyek Egylete a téli idõszakra is gondol.
Terveik szerint a hóban gazdag idõszakban szerveznek
majd valami téli megmozdulást.

Keressen minket honlapunkon és a facebookon is:

www.babolna.hu
www.facebook.com/babolnahivatal

TEMPÓS SÉTÁRA INVITÁLTAK NÉPI MUZSIKA
A BÁBOLNAI VÁSÁRBAN

Október 10-e a hatodik piacalkalom volt Bábolnán. Ezút-
tal a szokásos kínálatot már kiegészítették az õsz ízei, így
például sült sütõtököt is lehetett vásárolni. Antos Zsófia, a
piacot szervezõ Bábolnai Hölgyek képviseletében elmond-
ta: jövõre már zöldség- és gyümölcsportékával is kiegészül-
het a választék, mert árus híján ezt az igényt az idei eszten-
dõben nem tudták kiszolgálni. A piac slágertermékei a sajt
és a füstölt húsáru. A piac portékái ugyan drágábbak, mint
a tömeggyártásban készült társaik, de ezeknél az áruknál
biztosak lehetünk a minõségben, illetve abban, hogy
egészségkárosító anyagoktól mentesek.

A piacalkalmakat mindig kísérõprogramokkal tarkítja a
szervezõ Bábolnai Hölgyek Egylete, ezúttal a Cseperedõk
Néptáncegyüttes szórakoztatott. A népi muzsika, a magyar
népviselet és a magyaros táncok sora a régi piacok hangu-
latát idézte. Antos Zsófiától megtudtuk: a piac továbbra is
visszatér a város rendezvénynaptárába, novemberben 14-
én ismét megrendezik a termelõi minõség vásárát. Érde-
mes figyelni az információs felületeket, hiszen a leendõ pi-
acok idõpontjáról és helyszínérõl plakátokon is lehet majd
értesülni.

TÁJÉKOZTATÓ
MÉHNYAKSZÛRÉSRÕL

A Bábolnai Hölgyek Egylete méhnyakszûrést szervez
a Bábolnai Önkormányzat támogatásával. Jelen alka-
lommal a 35-45 év közötti hölgyek kapnak meghívót a
szûrésre, a késõbbiek folyamán pedig a többi korosztály
is.

A szûrésen való részvétel nem kötelezõ, de különösen
ajánljuk azok részére, akik az elmúlt 3 évben nem vettek
részt méhnyakszûrésen. A méhnyakrák korai felismeré-
sének egyetlen záloga a nõgyógyászati rákszûrésen va-
ló rendszeres (évenkénti) részvétel. A nõgyógyászati be-
tegségek nem mindig okoznak panaszt, ezért a szûrés
tünetmentesség esetén is javasolt.

A vizsgálatot Dr. Háromszéki József szülész-nõgyó-
gyász végzi.

A szûrés 2015. november 14-én szombaton délelõtt a
Bábolnai KARDIREX Egészségügyi Központban lesz, a
szûrésre a meghívóval rendelkezõk az Egészségügyi
Központ recepcióján adhatják le a jelentkezésüket.

A vizsgálat térítésmentes. 
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A SZÉPKORÚAKNAK KÜLDETÉSÜK VAN

Az õszes hajszálak és a ráncok mögött a szív nem
öregszik, vallják sokan azok közül, akik szépkorú éveik-
ben is fiatalosan, jókedvûen és optimistán élnek. Köny-
nyen teszik ezt azok, akik nagy családban, gyerekek és
unokák, dédunokák körében számolhatják a múló éve-
ket. Október elseje az idõsek világnapja, minden szép-
korú ünnepe. Ezen a napon nagyobb figyelem jut az
idõs korosztályra, városunkban kifejezetten generációs
ünnep. Megérdemelt kiváltsága ez annak a korosztály-
nak, akik megteremtõi múltunknak és jelenünknek. 

A ráncos arcokra csalt mosolyt az a parányi ünnepség is,
amit a legkisebbeknek, a város óvodásainak köszönhettek
a szépkorúak a világnap alkalmából. A kicsik kedves mû-
sorral kedveskedtek, mely rávilágított: fontosak számunkra.

A helyi nevelési intézmény szívügyének tekinti a szépko-
rúakkal való kapcsolattartást, így évrõl évre ellátogatnak az
Idõsek Klubjába, hogy a világnap alkalmából versekkel,
mondókákkal és körtánccal lepjék meg a település idõ-
sebbjeit. Idén sem tétlenkedtek az ovisok, hiszen október
elsején a naptár szerinti jeles napon látogattak el a klubba,
ahol mûsorukat most is – ahogy mindig – örömmel és túl-
áradó szeretettel fogadták. Természetesen, a virágos kö-
szöntés sem maradt el. 

Másnap a Szabadidõközpontba várták az ünnepelt idõ-
seket, akiket a városvezetõ ünnepi beszédében is köszön-
tött.

,,Mondják, hogy életünknek, életszakaszainknak megvan
a saját évszaka, annak sajátos színeivel, fényeivel, sajátos
ritmusával, örömeivel és szépségeivel. A gyermekkoré és a

kora ifjúságé a tavasz, a felnõtt koré a nyár, az idõs nyugdí-
jas éveké az õsz és a tél. Talán ezért is választotta az ENSZ
Közgyûlése éppen október elsejét az Idõsek köszöntésé-
nek ünnepnapjává. Hiszen szeptember 23., a meteorológi-
ai õsz megérkezése után ettõl a naptól a valódi õsz is bekö-
szönt, és ez szolgáltat magyarázatot arra is, hogy miért
szükséges ekkor ünnepelni és köszönteni az idõseket. Mert
ahogy a természet évszakainak, úgy az emberi élet szaka-
szainak is megvan a maga egyedi értelme, jelentõsége,
szépsége és pótolhatatlan értéke. Az idõs kornak pedig kü-
lönösen. Hiszen úgy van rendjén, hogy a sûrû, másokért
vállalt, munkával töltött idõt – az élet – az erõfeszítések
csendes beteljesülése kövesse. Végsõ soron életünk értel-
mének megvilágosodása egyfajta életbölcsesség megérle-
lése. 

Ehhez azonban szükség van a fiatalabbak hálájára, hogy
Önök, a szüleink és a nagyszüleink úgy érezhessék, hogy
értünk vállalt kitartásuk, küzdelmeik, lemondásaik nem vol-
tak hiábavalóak. 

Szükség van az ilyen alkalmakra is, amikor a hálánkat ki-
fejezhetjük. Köszönet tehát az önzetlen szeretetért és gon-
doskodásért’’ – összegezte a városvezetõ, majd az élet fon-
tos pillanatainak meg-
élésére buzdította a
jelenlévõ szépkorúa-
kat, azzal a magyará-
zattal, miután az idõ-
seknek küldetésük
van a világon. A kö-
szönetnyilvánítás sza-
vai után a mulattatás
következett, amit Ná-
das György humoris-
tától várhatott a szép-
korú közönség.

Az ismert nevettetõ
mûsorát követõen ad-
ták át a város leg-
szebb konyhakertjé-
nek járó elismerést és
jutalmat. Az önkor-
mányzat minden janu-
árban ingyenes vetõ-
magutalvánnyal segíti az igénylõket. De miután a konyha-
kerttel foglalkozó helyi lakosok munkájára is kíváncsi a vá-
rosvezetés, ezért versenyt, mozgalmat indított a legszebb
konyhakert felkutatására. Ezúttal hatan kaptak oklevelet az
igénylõk körébõl. A rendezvény tombolahúzással zárult.

Az idõsek világnapja alkalmából a Derû Házában is ünne-
peltek. A lakókat és a vendégeket dr. Horváth Klára köszön-
tötte. 

Szélesné Piszton Andrea, az otthon munkatársa elmond-
ta, a tárkányi civil szervezetek szórakoztattak az idei eszten-
dõben. Fellépett a Hóvirág daloskör, mûsoroztak a Szivár-
vány tánccsoport mazsorettjei, majd az ugyancsak tárkányi
Femina Retro együttes koncertezett a szépkorúak örömére.
Az élõzene varázsa mindenkit megmozgatott, pláne, hogy
Andrea állt a mikrofon mögött.



Október 16-18-ig a bábolnai Idõsek Klubjának Vadvirág tánccsoportja ismét
részt vett Egerben az Életet az éveknek Országos Nyugdíjas Szövetség által
megrendezett Mûvészeti Fesztiválon. Táncosainkat népes „szurkolótábor” is el-
kísérte, harmincan érkeztünk az eseményre.

A bemutatkozásra már az elsõ nap délutánján sor került, nagy sikere volt a rit-
musos country zenére koreografált  produkciónak. Jó volt nézni az ország min-
den szegletébõl érkezõ  csoportok mûsorát, hisz mindenki szívvel-lélekkel ké-
szült erre a rendezvényre: verssel, színdarabbal, szóló énekkel vagy tánccal. 

A fellépés utáni napok sem teltek esemény nélkül.
Szombaton a városnézés után a termálfürdõben, valamint a szálloda wellness

részlegén pihenhettünk. 
Vasárnap délelõtt megkóstoltuk a finom egri borokat a Szépasszonyvölgyé-

ben, majd hazafelé útba ejtettük Egerszalókot, ahol megnéztük a híres gyógy-
forrás alkotta sódombot,
melyet a feltörõ gyógyvíz
lehûlésekor kicsapódó
ásványi anyagok hoznak
létre, és melyhez hasonló
csak Pamukkalé-ban (Tö-
rökország), és a Yellow-
stone Nemzeti Parkban
(USA) található. 

Kellemes, élményekkel
teli három napban volt ré-
sze kis csapatunknak.

Bábolna legidõsebb lakosait kö-
szöntötte dr. Horváth Klára polgár-
mester és Berkesné Szûcs Ágnes, a
Bábolnai Alapszolgáltatási Központ
vezetõje október 22-én. Elsõként a
96 éves Kiss Jánosnét látogatták
meg, majd Tóth Imrének gratuláltak,
aki betöltötte 92. életévét.

Október 8-án ünnepelte 96. szüle-
tésnapját Kiss Jánosné Teri néni, aki
három éve költözött fiához Bábolnára.
A szépkorú hölgy jó szellemi és fizikai
képességekkel bír. Teri néni tizenkét
éves kora óta dolgozott, többek között
Pesten és Alcsúton is. Húszévesen
ment elõször férjhez, ám férjét a hábo-
rúban elveszítette. Öt gyermeket nevelt
fel, születésüket élete legszebb idõ-
szakának tartja. A gyermeknevelés
mellett is dolgozott, ötvenévesen ment
nyugdíjba. A mai fiataloknak is a mun-
kát javasolja életcélként, szerinte a
hosszú élet titka a szorgalom és a dol-
gos hétköznapok. Ma már csak az ud-
varon pihenget, 7 unokája és 13 déd-
unokája bearanyozza az életét.

A település legidõsebb férfilakosa,
Tóth Imre üdén, fiatalosan fogadta lá-
togatóit. Imre bácsi tõsgyökeres bá-
bolnai lakos, Ölbõ pusztán született és
immár 92 esztendeje él itt, Bábolnán. 

Az elemi iskola elvégzése után ko-
vácsnak tanult, majd a bábolnai gaz-
daságban kapott munkát. A második
világháború idején Németországba
küldték a gazdaság lovaival, amelye-
ket a pusztulás elõl menekítettek meg.
Hazatérése után katonaként gyakorol-

ta szakmáját a lovak mellett, majd a
határõrség hivatásos állományába ke-
rült. 1950-ben vette feleségül szintén
bábolnai kedvesét, egy fiuk és egy lá-
nyuk született. Ma már unokáik és
dédunokáik körében töltik mindennap-
jaikat.
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COUNTRY EGERBEN

LEGIDÕSEBB LAKÓINK: KISS JÁNOSNÉ ÉS TÓTH IMRE

NOVEMBERI EGÉSZSÉGNAPOK 
AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

nov. 10. A téli hónapok
egészségvédelme

nov. 17. Illatgyertya készítése 
nov. 24. Az idegrendszer

védelmében

A részvétel ingyenes, minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

www.btv.hu
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ÉLÉNKÜLÕ TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLAT

A Bécstõl mintegy 30 km-re találha-
tó Sieghartskirchen és Bábolna közt
több, mint 20 éve tartó baráti kapcso-
lat mûködik, melynek voltak aktívabb
és kevésbé aktív idõszakai. A testvér-
települési szerzõdés megkötését köve-
tõen a két általános iskola közt szövõ-
dött baráti együttmûködés, melynek
keretén belül több alkalommal tanul-
hattak bábolnai diákok Siegharts-
kirchenben. Néhány, még ma is élõ
családi kapcsolat is kialakult ezáltal.
Civil szervezetek, mint a sportegyesü-
let labdarúgó szakosztálya, vagy az
önkéntes tûzoltók, illetve néptáncosa-
ink ápolták testvéri kapcsolatainkat. Az
elmúlt néhány évben a két település
polgármesterei, illetve szûkebb város-
vezetõi delegációk vettek részt egy-
más kiemelt ünnepein. A kapcsolat eb-

ben az évben élénkülni látszik, hiszen
a Kukorica Fesztivál alkalmával mint-
egy 20 fõs delegáció érkezett váro-
sunkba Josefa Geiger polgármester
vezetésével. A vendégek megismer-
kedtek Bábolna kulturális és történelmi
értékeivel, valamint megtárgyalták a
két település kapcsolattartásának to-
vábbi lehetõségeit. 

Ennek eredményeképpen bábolnai
képviselõk és intézményvezetõk utaz-
tak Ausztriába október 24-én dr. Hor-
váth Klára polgármester vezetésével.
Osztrák barátaink tartalmas programot
szerveztek e napsütéses õszi napra. A
delegáció tagjai a bécsi Hofburgban
megtekintették a 450 éves fennállását
ünneplõ Spanyol Lovasiskola elõadá-
sát, majd ebéd után a Siegharts-

kirchen közelében mûködõ mezõgaz-
dasági szakiskolába látogattak. Itt
megismerkedtek az osztrák mezõgaz-
dasági szakemberképzés folyamatá-
val, illetve betekintést nyertek a lovas
szakképzés ottani módszereibe. 

Josefa Geiger sieghartskircheni pol-
gármester beszélgetésünk során el-
mondta, településük sokszínû és nyi-
tott, mely kiteljesedhet a két város kap-
csolatában is. Hangsúlyozta, hogy a
találkozások során cégek, vállalkozá-
sok is megismerkedtek egymással,
melyben a továbbfejlõdés lehetõségét
látja. A kulturális kapcsolatok terén ki-
emelte a Kukorica Fesztivál alkalmával
szerzett élményeit, melyek újabb ötle-
tek forrásai lehetnek.

A kapcsolattartás távolabbi tervei
közt dr. Horváth Klára bábolnai polgár-
mester már a 2018-as év 25. jubileu-
mát említette, melynek terveirõl, sõt,
konkrét elképzelésekrõl is egyeztettek
osztrák kollégájával. Legközelebb jövõ
évben terveznek nagyobb szabású
rendezvényt, amikor a siegharts-
kircheni labdarúgócsapat látogat Bá-
bolnára, hogy barátságos mérkõzés
keretében erõsítsék sportbarátságu-
kat. Az intézmények és civil szerveze-
tek kapcsolatait is erõsíteni szándé-
koznak. Ehhez természetesen az emlí-
tettek aktivitása is szükséges, melyben
mindkét polgármester megbeszélése-
ket kezdeményez saját településén.

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS
DIÁKOKNAK, NYUGDÍJASOKNAK
Október 27-én ülésezett a Bábolnáért Közhasznú Köz-

alapítvány kuratóriuma. A tagok több fontos kérdésben
is döntöttek, elsõsorban a „200 éves Bábolna” Alapít-
vány 100 millió forintos törzstõkéje utáni kamat alapító
okirat szerinti felosztásáról. Sajnos tavaly óta csökken-
tek a kamatok, ezért a kifizethetõ összegek is ennek ará-
nyában változtak.

A kuratórium úgy határozott, hogy azoknak a nyugdí-
jasoknak, akik benyújtották a pályázatukat, 1.200 forint
támogatást nyújt 2015-ben. A kifizetés 462 fõ számára
november hónapban lesz.

A tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül az 51 fõ kö-
zépiskolai tanulmányokat folytató 1.000 Ft/hó támoga-
tást kap, míg a felsõfokú oktatási intézményben tanulók
– 16-an – havi támogatási összege 2.000 Ft. Nekik két
részletben – november és március – kerül átutalásra a
támogatás.

KATALIN-BÁL
Szeretettel várjuk a Százszorszép Óvoda 
és Bölcsõde jótékonysági, batyus báljára

Bábolnán a Szabadidõközpontban

2015. november 28-án
A kellemes hangulatról retro zene és meglepetés

vendégeink gondoskodnak. 
Kezdés: 19 órától  A jegy ára 1.500 Ft/fõ

Helyfoglalás:
> Százszorszép Óvoda és Bölcsõde csoportjaiban,

valamint az intézmény 369-030 telefonszámán
> Csillagné Mészáros Anita 20/489 28 82
> Antos Zsófia 20/325 56 33

Mindenkit szeretettel várunk!

Aki támogatni szeretné intézményünket 500 Ft-os
,,Támogató’’ jegyek vásárlásával teheti meg!
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Az idei esztendõ a családtámogatás éve, így számos kez-
deményezés ennek jegyében születik, vagy folytatódik. En-
nek ékes bizonyítéka a hónapról hónapra visszatérõ baba-
látogató sorozat. Dr. Horváth Klára polgármester legutóbb
október 27-én Tóth Beatrixet és Járóka Zsoltot kereste fel.
A párnak október 13-án született kisfia: Bence.  A Kinizsi Pál
utcából Milán Gábor és Nagy Ramóna Móra Ferenc utcai
otthonába vezetett a városvezetõ útja. Gyermekük: Milán
Rebeka szeptember 21-én látta meg a napvilágot. 

A babalátogató sorozat utolsó állomása a Kossuth Lajos
utcában volt, ahol Kócz Zsuzsanna, Bene Csaba ugyan-
csak szeptember 21-én született kisfiát: a kis Bene Ádámot
köszönthette a polgármester. A városvezetõ minden család-
ban felajánlotta az állam által nyújtott 40 ezer forint értékû
életkezdési támogatást, a gratuláción túl pedig minden csa-
ládnak átadta az önkormányzat ajándékát.

Ahogyan minden élõlény éveinek múlá-
sával érik, korosodik és öregszik, ez a fák
esetében is így van. Különbség köztük ab-
ban van, hogy az éveik száma mennyi le-
het, amikor nekünk, embereknek hasznot
és értéket jelentenek.

Bábolna Város Önkormányzatának tulaj-
donában lévõ erdõk esetében most jutot-
tunk el ahhoz a határidõhöz, amikor a tele-
pülést övezõ parkerdõk nyárfaállományával
dolgoznunk kell. Vágás érettségi korukat
elérve ki kell vágni, le kell termelni ezen
erdõterületeket, mert az egészségi állapot
romlása, a fák száradásából következõ bal-
esetveszély is ezt indokolja. 

Az erdõkrõl szóló törvény azonban szi-
gorú elõírásokat tartalmaz a fakitermelést
követõ erdõgazdálkodói kötelezettségekre
is. Nem csökkenhet az erdõk területe, a ki-
termelt állományok helyett új erdõk létesí-
tését, felújítását írja elõ. Bábolnán sem
lesz ez másként!

November hónapban kezdjük a fakiter-
melést: a névtelen utcában az új temetõ
elõtti parkerdõt, valamint a Wesselényi és

az Ácsi út melletti nyárosokat a Kossuth ut-
cától kezdve. 

Felújításuk az érvényes erdõtervi elõírá-
soknak megfelelve fog megtörténni. A Wes-
selényi utca és az Ácsi út melletti területek-
re nyárfát ültetünk, de csak hímivarú cse-
metéket. Ezzel biztosítjuk azt, hogy a nyár-
fák termése, a vattaszerû, esetenként aller-
giás tüneteket okozó szöszök ne zavarják
lakosainkat.

A névtelen utca melletti parkerdõben szil,
ezüstjuhar és hársfa csemeték ültetésével
biztosítjuk az esztétikai elvárások mellett a
szélvédelmet is az uralkodó észak-nyugati
széllel szemben.

Akik emlékeznek Bábolna képére abból
az idõbõl, amikor nem védte erdõsávban
telepített erdõ a települést, értékelték és el-
fogadták az erdõtelepítési koncepció meg-
alapozottságát. Most is ezt kérjük lakosa-
inktól: bölcs megértéssel fogadják el, aki
fát ültet, azt gondoznia és ápolnia is kell.
Majd akkor, amikor ideje van, ki kell vág-
ni és újat ültetni helyére! Ezt teszi Bábol-
na Város Önkormányzat is. Lukáts Péter

HÁROM BABÁT KÖSZÖNTÖTT A VÁROSVEZETÕ

FAKITERMELÉS ÉS ERDÕFELÚJÍTÁS
GGYEREKKUCKÓ
Szeretettel várjuk gyermekkuckó

foglalkozásainkra minden
szerdán délután 4-tõl 5 óráig 

a gyermekeket a Könyvtárban!

PROGRAMJAINK:
November 18.

Téli meséket hallgathatnak 
a gyerekek, illetve 

megismerkedhetnek az állatok 
téli tevékenységeivel.

November 25.
Katalin-naphoz kapcsolódva
Katalin napi hiedelmekkel, 

illetve a naptárral ismerkedhetnek
meg a gyerekek és téli meséket 

hallgathatnak.

December 2.
Mikulásról szóló mese után adventi 
koszorút készíthetnek a gyermekek.

Foglalkozásaink ingyenesek, 
mindenkit szeretettel várunk!

Járóka Bence

Milán Rebeka

Bene Ádám
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A helyi általános iskola és az óvoda
évek óta kitûnõ szakmai kapcsolatot
ápol. Ez nem csoda, hiszen munkájuk
szorosan összekapcsolódik a gyere-
kek nevelése által. Már régi hagyo-
mány, hogy az iskola pedagógusai a
szeptemberi tanévkezdést megelõzõ-
en az óvodában keresik fel a kicsiket,
hogy szemügyre vegyék viselkedésü-
ket, feltérképezzék felkészültségüket,
mely alapjául szolgál az iskolás esz-
tendõknek. 

Majd az óvónõk látogatnak az isko-
lába, ahol egykori óvodásaik tudásáról
kaphatnak átfogó képet. Ilyen rendha-
gyó tanítási órát tartottak október 12-
én, ahol a nemrégiben iskolássá vált
gyerekek magyarórán mutatkoztak be
szeretett óvónõik elõtt. 

A kis elsõsök hangosan harsogták
az ábécé betûit, miközben a zöld fali-
tábláról követték a betûkhöz kapcsoló-

dó képek sorát. Izgalmas percek vol-
tak ezek. Az iskolás szerep és követel-
mények sora azonban még nem feled-
tette el az óvoda meleg légkörét, az
egykori játékok nyújtotta örömöket és
a szeretett, gondoskodó óvónéni öle-
lését. A gyerekek izgatottan jelentkez-
tek, bizonyítani akartak. 

A látogatás jól sikerült, a találkozás
jó hangulatban telt, ráadásképp a pe-
dagógusok elkönyvelhették: az egyko-
ri óvodások jól teljesítettek az iskola-
padból is.

A kölcsönös együttmûködést üdvö-
zölte Lipótné Horák Valéria óvodaveze-
tõ is. 

Az iskolai közeg újdonság a gyere-
kek számára, ebben a közegben na-
gyon jó volt látni egykori apróságain-
kat. Azt láttuk, hogy minden tõlük el-
várható követelménynek megfeleltek,
igazi iskolássá értek, magyarázta az

óvodavezetõ, aki hozzátette az óra ta-
nulságai az óvónõk pedagógiai mun-
káját is segíti. 

Prekler Orsolya tanítónõ úgy fogal-
mazott: az óra tulajdonképpen egyfaj-
ta visszajelzés az óvónõk felé. – A be-
mutató órák sokkal átfogóbban és ösz-
szetettebbek a hagyományos tanítási
óráknál, mert koncentráltabban az
egyes feladatokra, számos ismeret-
anyagot felfednek, megmutatják, hogy
a kicsik közel másfél hónap elteltével
hogyan követik az utasításokat, milyen
módszerekkel sajátítják el az alapokat.
Hiszen éppen ez a kezdeti idõszak: az
elsõ osztály a legfontosabb, mert ez az
iskolai tanulmányok alapja, magyaráz-
ta. 

Az órát ezúttal is tapasztalatcsere
követte, mely ugyancsak arra hivatott,
hogy gazdagítsa a pedagógusok szak-
mai, gyakorlati tudását.

KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A GYEREKEKÉRT

Városunk arborétuma kicsik és nagyok számára is köz-
kedvelt úticél, a festõi táj szépsége és a hazánkban honos
állat-, illetve növényfajok sokasága mindenkit lenyûgöz.
Óvodásaink számára sem ismeretlen az elbûvölõ környe-
zet, hiszen minden évben legalább kétszer ellátogatnak ide.
Legutóbb október elsején, az Erdõk hete alkalmából figyel-
hették meg a szunnyadni készülõ õszi természeti jelensé-
geket. Martonosi Dániel, a Vértes Erdõ Zrt Kisbéri Erdésze-
tének mûszaki vezetõje elmondta,  fõként az ismertebb, a
kicsik életterében is megtalálható fafajokat és azok termé-
seit mutatta be a gyermekeknek, akik mindvégig érdeklõd-
ve hallgatták ismertetõjét. Természetesen az arborétum
háztáji és vadállatai sem maradhattak ki, az apróságok
megismerték a dámszarvasok és a vaddisznók fajtáit, élet-
vitelüket.

Az izgalmas séta végén közösen elültettek egy páfrányfe-
nyõt, mely mindig emlékeztetni fogja az ovisokat a nap so-
rán tanultakra.

MOSOLY VILÁGNAPJA AZ OVIBAN
Október 2-án, a Mosoly világnapja alkalmából a kacagásé volt

a fõszerep városunk óvodájában. Szendi Józsefné óvodapeda-
gógustól, az esemény ötletgazdájától megtudtuk, a program a
tavaly alakult jeles napokat ápoló munkacsoport szervezésében
jött létre.

Az alkalomhoz hûen az óvodaépület is derültségbe öltözött, a
lurkók pedig öntapadós mosolygós arcocskát, úgynevezett
,,szmájlit” is kaptak a ruhájukra. A nap fénypontja az óvónénik
által elõadott Kacor király mesejáték volt, melyet a gyermekek
fülig érõ szájjal néztek végig. A kacagtató programot megelõzõ-
en - máz és cukorkák segítségével - mosolygós sütiket készít-
hettek, hazafelé menet pedig egy vigyorgó lufival ajándékozták
meg õket. A mosoly mindennapos az óvoda életében, de ezen
a napon a mese és a napi játék széles mosolyra húzta az apró-
ságok száját, és egyetlen könnycsepp sem gördült le arcocská-
jukon.

Az eddigi hagyományoknak megfelelõen,
idén december 4-én is 

,,ellátogat
Bábolnára

a Mikulás’’.
11-órától a MiaManó Színház meseelõadását
nézhetik meg az óvodások és az alsó tagozatos
iskolások a Szabadidõközpontban, majd 14.30-kor
az általános iskola udvarán, 15 órakor az óvoda
udvarán, és 15.30-tól a belvárosban találkozhatnak
a gyermekek a Mikulással.

OVISOKKAL AZ ARBORÉTUMBAN
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,,Az ember lassan öregszik meg: elõször az élethez és az
emberekhez való kedve öregszik, tudod, lassan minden
olyan valóságos lesz, mindennek megismered értelmét,
minden olyan félelmesen és unalmasan ismétlõdik. Ez is
öregség. Mikor már tudod,hogy a pohár semmi más, csak
pohár. S egy ember, szegény, semmi más, csak ember és
halandó, akármit csinál is...
Aztán megöregszik a tested; nem egyszerre, nem, elõször
szemed öregszik vagy lábaid vagy gyomrod, szíved. Így
öregszik az ember, részletekben. Aztán egyszerre öregedni
kezd a lelked: mert a test hiába esendõ és romlandó, a lé-
lek még vágyakozik és emlékezik, keres és örül, vágyik az
örömre. S mikor elmúlik ez az örömvágy, nem marad más,
csak az emlékek vagy a hiúság; s ilyenkor öregszel igazán,
végzetesen és véglegesen. Egy napon felébredsz, s sze-
med dörzsölöd: már nem tudod, miért ébredtél? Amit a nap
mutat, pontosan ismered: a tavaszt vagy a telet, az élet
díszleteit, az idõjárást, az élet napirendjét. Nem történhet
többé semmi meglepõ: még a váratlan, a szokatlan, a bor-
zalmas sem lep meg, mert minden esélyt ismersz, minden-

re számítottál, semmit nem vársz többé, sem rosszat, sem
jót... s ez az öregség. Valami él szívedben, egy emlék, vala-
milyen homályos életcél, szeretnél viszontlátni valakit, sze-
retnél megmondani vagy megtudni valamit, s tudod jól,
hogy a pillanat majd eljön egy napon, s akkor egyszerre
nem is lesz olyan végzetesen fontos megtudni az igazat, és
válaszolni reá, mint ezt a várakozás évtizedeiben hitted. Az
ember lassan megérti a világot, s aztán meghal. Megérti a
tüneményeket és az emberi cselekedetek okát. Az öntudat-
lanság jelbeszédét... mert az emberek jelbeszéddel közlik
gondolataikat, feltûnt neked? Mintha idegen nyelven, kínai
módon beszélnének a lényeges dolgokról, s ezt a nyelvet
aztán le kell fordítani a valóság értelmére. Nem tudnak ön-
magukról semmit. Mindig csak vágyaikról beszélnek, s két-
ségbeesve és tudatlanul leplezik magukat. Az élet majd-
nem érdekes, mikor megtanultad az emberek hazugságait,
s élvezni és figyelni kezded, amint mindig mást mondanak,
mint amit gondolnak és igazán akarnak... Igen, egy napon
eljön az igazság megismerése: s ez annyi, mint az öregség
és a halál. De akkor ez sem fáj már.’’

KEDVES OLVASÓ! Hirtelen tör ránk a november a maga kellemetlen idejével, hosszú, sötét estéivel. A hó-
nap elejének ünnepei – mindenszentek és halottak napja – egyébként is visszatekintésre és elgondolkodásra
készteti az embert. A temetõi gyertyák fényénél az is eszünkbe jut, hogy lesz-e, aki értünk is gyertyát gyújt majd
és emlékezik.
Ezek a gondolatok juttatták eszembe Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek címû mûvét. A regény arról szól,
hogy két barát évtizedek múltán újra találkozik, és végigbeszélgetik az éjszakát... Egyikük annak idején elárul-
ta barátját. Márai mûvében a barátság, hûség, árulás, elmúlás kérdését járja körül. Ebbõl olvashatnak egy rész-
letet. Veresné Szkocsek Mária

MÁRAI SÁNDOR:  A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK (RÉSZLET)

SZÍNHÁZI  ELÕADÁS 
A  SZABADIDÕKÖZPONTBAN

REJTÕ JENÕ:

TÉVEDÉSBÕL JELENTIK
Az igazi tévedések és félreértések vígjátéka. 

A Tévedésbõl jelentik címû elõadás a halhatatlan 
Rejtõ Jenõ négy egyfelvonásos szövegének 

az összegyúrt változata. A felhõtlen szórakozást, 
vidámságot nyújtó, de ugyanakkor a társadalomnak

görbe tükröt mutató elõadás ebben a formában 
és ilyen szövegkörnyezetben, elõször látható színpadon

a Metamorf Színház elõadásában.

Idõpont: 2015. november 19., 18.00 óra

Helyszín: Szabadidõközpont

A jegyek ingyen átvehetõk novembertõl 
a Könyvtárban nyitvatartási idõben!

Mindenkit szeretettel várunk!

Kedves Bábolnaiak!
SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeennkkiitt  

aa  nnééggyy  aaddvveennttii  vvaassáárrnnaappoonn,,  nnoovveemmbbeerr  2299-éénn,,
ddeecceemmbbeerr  66,,  1133  ééss  2200-áánn  1177  óórrááttóóll  

közös  éneklésre  
vváárroossuunnkk  BBeettlleehheemmééhheezz,,  

mmeellyyeett  aa  kkaattoolliikkuuss  tteemmpplloomm  eellõõtttt  áállllííttuunnkk  ffeell..
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Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadság-
harcot egy polgári jellegû, modern, a feudalizmust felszá-
moló és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal
bíró új ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc
1849 tavaszán még nagy magyar gyõzelmeket hozott, Fe-
renc József császár fõ szövetségesétõl, Oroszországtól
kért segítséget, és elérte a fordulatot. A hatalmas cári had-
erõ eltiporta a több mint egy éve folyó harcokban kivérzett
magyar seregeket. A világosi fegyverletételt követõen a
császár teljhatalmat adott Haynaunak, így kezdetét vette a
másfél évig tartó rémuralom. Példát akartak statuálni, így a
második bécsi forradalom (1848. október 6. ) elsõ évfordu-
lójára idõzítették a kivégzéseket.

Az említett napon Arad városában tizenhárom bátor, hõ-
sies, és megbecsült magyar hazafi kivégzésére készültek. A
halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a
magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért.

Hittek abban, hogy a reformkor nagyjai: Széchenyi, Wesse-
lényi, Kölcsey, Deák és Kossuth egy modern, új Magyaror-
szág alapjait tették le, kivezetve a magyarságot a középko-
ri feudális viszonyok közül. A halálra ítélt katonai vezetõk
mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. A
végsõkig küzdöttek, mert tudták: a magyar nép régen kiér-
demelte már a jogot arra, hogy végre önmagát kormányoz-
za. 1849. október 6-án az orosz segítséggel levert szabad-
ságharcot követõ császári megtorlás során Pesten kivégez-
ték gróf Batthyány Lajost, a magyar kormány miniszterel-
nökét.

Ugyanezen a napon a szabadságharc 12 tábornoka Au-
lich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ,
Knézich  Károly,  Lahner  György,  Leiningen-Westerburg
Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernõ, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey Károly és egy fõtisztje Lázár
Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon.

A véres megtorlásnak összesen 157 hazafi esett áldoza-
tul, és számosan kényszerültek hosszú évekre belsõ vagy
külsõ emigrációba.

A magyarság soha nem felejti el õket.
AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK NAPJÁt 2001-

ben  NEMZETI GYÁSZNAPPÁ nyilvánították.

Városunk általános iskolájában is minden évben megem-
lékeznek a hõsökrõl. Így volt ez idén október 6-án is, amikor
az Anonim drámacsoport elõadásának segítségével eleve-
nedtek meg a történelmi események, a tábornokok helytál-
lása, hazaszeretete és halált megvetõ bátorsága. A tizenhá-
rom  mécses  lobogó fényénél az iskola közössége is meg-
érthette e nap üzenetét, és példaként tekinthetett, tekinthet
a dicsõ tábornokokra.

AZ ARADI 13 EMLÉKNAPJA

UTAZÓ PLANETÁRIUM
Mesél az ég – Karnyújtásnyira az univerzum jelmondattal

érkezett meg városunkba az Utazó Planetárium, melynek
elõadásait október 19-én és 20-án tekinthették meg az ér-
deklõdõk a Szabadidõközpontban. Lukács Katalin csilla-
gász lapunknak elmondta, a látványos, ismeretterjesztõ ve-
títések minden korosztálynak érthetõ, átfogó képet nyújta-
nak az égbolt csodáiról. A digitális technikán alapuló plane-
táriumban egy nagy fényerejû projektorral vetítik ki a világ-
egyetem képét a kupola felületére, új lehetõséget teremtve
arra, hogy teljes pompájában megfigyelhetõ legyen az éj-
szakai mennybolt. 

A legkisebbek két mesefigura, Lana és Aba segítségével
mesés formában ismerkedhettek meg a naprendszer boly-
góival és a különféle csillagképekkel. Az elõadás után az
apróságok a nem mindennapi látványtól elbûvölve, felejthe-
tetlen élményekkel gazdagodva bújtak elõ a sátorból. Az ál-
talános iskolásoknak és a felnõtteknek is készültek elõadá-
sok, utóbbiakat elõzetes bejelentkezés után lehetett megte-

kinteni. Mindkét felnõtt bemutatót teltházzal bonyolították.
Vituska Ildikó megbízott intézményvezetõtõl megtudtuk, a
jövõben is terveznek hasonló ismeretterjesztõ programo-
kat. 

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 felbon-
tású fotókat várunk téli, tavaszi, nyári és õszi hangulati hatásokkal a btv@babolna.hu e-mail címre. A nyertesek fotói újságunk címlapját dí-
szítik majd januártól decemberig, emellett fényképezéssel kapcsolatos tárgyjutalomban is részesülnek.
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Ünnepélyes keretek között adták át október 2-án a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. mintegy 100 millió fo-
rintból felújított lóistállóját a csikótelepen. Az épület tel-
jesen új tetõt kapott, és megszépült a külsõ homlokzat
is. Bérci Balázs ügyvezetõ igazgató elmondta: a több
mint száz esztendõs létesítmény nagyon rossz állapot-
ban volt, ez indokolta a felújítást.

A megjelent vendégeket, köztük Czunyiné dr. Bertalan
Judit országgyûlési képviselõt, dr. Simon Attilát az FM ál-
lamtitkárát, dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízottat,
Popovics Györgyöt, a megyei közgyûlés elnökét és dr. Hor-
váth Klára polgármestert Bérci Balázs, a Ménesbirtok Kft.
ügyvezetõ igazgatója köszöntötte. Rövid bevezetõjében ki-
emelte, hogy egész Bábolna ünnepe ez a nap, mert az
1820-ban emelt és sok viszontagságot megért csikótelep
végre 2015-ben teljesen megújulhatott. Az ügyvezetõ igaz-
gató elõrevetítette: a felújítások itt nem állnak meg, hiszen
belül is folytatódnak, továbbá új széna- és szalmatároló is
készül. Az épületet az ügyvezetõ igazgató a Ménesbirtok
szülõszobájaként emlegette. A törzsmének szaporítóanya-
gának megõrzésére is szolgál az az átadott laboratórium,
melyben a technológia is rendelkezésre áll. Errõl a titoktar-
tási kötelezettsége okán csak szûkszavúan beszélt Bérci
Balázs ügyvezetõ

A következõkben Czunyiné dr. Bertalan Judit oktatási ál-
lamtitkár, a körzet országgyûlési képviselõje beszédében
úgy fogalmazott: a mai vezetés jó gazda gondosságával
irányítja a társaságot, ezért minden esély megvan arra,
hogy Bábolna neve ismét a régi fényében ragyogjon. Az ál-
lamtitkár Bábolnáról is elismerõen szólt, mint mondta: a bá-
bolnai lótenyésztés világhírû és külföldön is szinte minden-
ki ismeri ezt a nevet. A politikus örömmel szólt arról is, hogy

a Ménesbirtok a megyei értéktár része lett, valamint az itt
zajló lovas iskolai képzést véleményezte. Mint fogalmazott,
a bábolnai intézmény oktató munkája kivételes, és példaké-
pe lehet a kormányzat által preferált duális képzésnek, hi-
szen a diákok az elmélet mellett a Ménesbirtok jóvoltából a
gyakorlatot is magas szintén elsajátítják.

Dr. Simon Attila, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtit-
kára azt hangsúlyozta, hogy a hungarikumok között a bá-
bolnai Ménesbirtoknak is helyet kell kapnia. A minisztériumi
vendég beszélt köszöntõjében a nemzeti lovas programról
is, valamint kiemelte: a 100 millió forint nem kevés, de a
Ménesbirtok ésszerû és takarékos gazdálkodása teremtet-
te meg az alapját, amelyet a fenntartó minisztérium is szíve-
sen támogatott, és támogat a jövõben is, ha úgy látja, hogy
a pénz jó helyre kerül, és a nemzeti vagyon gyarapodását
szolgálja. Az ünnepség végén a felszólalók leleplezték az
istálló falán található emléktáblát is.

Megmutatták tudásukat a bábolnai zeneiskola növendékei.
Családias hangulatú koncertjük nemcsak a bemutatkozásról
szólt, ezek az alkalmak a színpadi magabiztosság megszer-
zését is célozzák. Az október 19-i koncerten a zeneiskola va-
lamennyi hangszeres tanszakának növendéke szerepelt. 

Bánfi Csaba intézményvezetõ elmondta, minden koncert jó
lehetõség arra, hogy a növendékek számot adjanak a zenei

tudásról és ezeken az alkalmakon a színpadi magabiztossá-
gukat is bizonyíthatják. Köztudott, hogy az intézmény berkei-
ben szeptembertõl már népi tanszakon: népi furulyán és cite-
rán is tanítanak, ezekre a tanszakokra azonban eddig még
csak kevesen jelentkeztek. A zeneiskolai célok változatlanok
maradtak: a hangszeres tudás elsajátítása mellett a szolfézs-
tanítás továbbra sem szorul háttérbe.

MEGÚJULT A MÉNESBIRTOK ,,SZÜLÕSZOBÁJA’’

BIZONYÍTOTTAK A HANGSZERES MÛVÉSZPALÁNTÁK

Pannonhalmi  Borvidék  
borai

vásárolhatók a szikvízüzemben:
BBáábboollnnaa,,  PPeettõõffii  SSáánnddoorr  uu..  77//aa..

A HULLADÉKUDVAR 
téli nyitva tartási rendje

november 2-tól
Szerda: 8 órától 16 óráig

Szombat: 8 órától 11:30 óráig
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Az ünnepi alkalmat a Ménesbirtok
Kamaraszínházában tartották, ahol dr.
Bajomi Dániel tulajdonos, ügyvezetõ
igazgató üdvözölte hazai és külföldi
partnereiket, akik megismerhették a
vállalat múltját, jelenét és jövõre vonat-
kozó elképzeléseiket.

A mai cég jogelõdje az iparszerû ba-
romfitartás fejlõdésével jött létre. Bá-
bolna az 1960-as évek elején vált is-
mertté, a Bábolnai Állami Gazdaság
mezõgazdasági nagyvállalattá, világ-
szerte elismert nagyüzemmé. 1965-re
olyan ipari szintre emelkedett a barom-
fitenyésztés volumene, hogy a telepe-
ken elszaporodott egerek és patká-
nyok veszélyeztették az állattartást. A
gazdaság ekkor hozta létre Bábolnai
Fertõtlenítõ Állomás néven a cég elõd-
jét, mely már a kezdetekben is látvá-
nyos eredményeket produkált. Pat-
kánymentes istállókat varázsoltak a
korábban teljesen elfertõzõdött telepe-
ken, jelentõsen hozzájárulva a bábol-
nai baromfitermelés minõségének a ja-
vításához.

Az igazi világraszóló sikert az 1971-
72-ben sikeresen végrehajtott, Buda-
pest teljes területére kiterjedõ patkány-
mentesítési akció hozta meg a vállalat

számára. A napjainkban is folyó mun-
ka eredményeképpen ma Budapest az
egyetlen világváros, ahol a patkányok
sem közegészségügyi, sem gazdasá-
gi, sem közérzeti kárt nem okoznak.
Különösen nagy fegyvertény, hogy a
budapesti eredményeket a WHO is
példaként állította a világ önkormány-
zatai számára. 

A vállalat a 80-es évek elején kezdte
meg a termékértékesítést, de az igazi
fejlõdés az 1992-ben megalapított, im-
máron önálló gazdasági társaságként
mûködõ Bábolna Környezetbiológiai
Központ, vagy ahogy manapság in-
kább ismert, a Bábolna Bio Kft. meg-
alapításával vette kezdetét. A rend-
szerváltás zivataros éveiben számos
magyar vállalkozás – köztük a nagy
múltú anyavállat is – eltûnt a piaci sze-
replõk közül, de a Bábolna Bio nem
tartozik közéjük. A vállalat töretlen fej-
lõdése a mai napig tart, és mára nem-
csak Magyarországon vált az egyik
legjelentõsebb irtószer gyártó és for-
galmazó vállalattá, hanem termékei
Európától Amerikáig a világ több mint
50 országába jutnak el mind a profesz-
szionális, mind az amatõr felhasználók
széles rétegeihez.

A Bábolna Bio sikereinek hátterében
az innováció és az ahhoz kapcsolódó
magas színvonalú kutatás-fejlesztési
munka áll. Mûködése során a vállalat
mindig vezetõ szerepet töltött be az új
irtószerek és irtási eljárások kifejleszté-
sében, bevezetésében és elterjeszté-
sében. A korszerû, hatékony irtószerek
fejlesztése és gyártása érdekében lét-
rehozott saját kutató laboratóriumok,
az irtószergyártó és kiszerelõ üzemek,
a korszerû logisztikai háttér és termé-
szetesen a jól képzett és tapasztalt
munkaerõkbõl álló vállalati csapat
mind-mind hozzájárult a termékek si-
kereihez.

A társaság jelenleg közel 200 fõnek
ad munkát. Árbevételének fele export-
ból származik, többek között Ausztráli-
ából, Amerikából és az Európai Unió
országaiból. A társaság Magyarorszá-
gon az egyik legjelentõsebb köz-
egészségügyi irtószer gyártó és forgal-
mazó vállalattá vált, saját analitikai és
biológiai laboratóriumokkal rendelke-
zik. 

A Bábolna Bio munkáját olyan szak-
mai elismerések is visszaigazolják,
mint a Párizsban átadott Nemzetközi
Technológiai és Minõségi Díj, a több-
ször is odaítélt Business Superbrands
díj, vagy a szintén több alkalommal el-
nyert Magyar Termék Nagydíj.

A vállalkozás központja ma Buda-
pesten található, itt mûködik nemzet-
közileg elismert és akkreditált labora-
tóriumuk is. A bábolnai üzemben zajlik
az irtószerek és aerosolok gyártása és
itt üzemel a szolgáltató üzletág egy ré-
sze is, mely a kártevõk irtásával foglal-
kozik. 

A Bábolna Bio Kft. folyamatos fejlõ-
dését mi sem tükrözi jobban, minthogy
a termékeik és szolgáltatásaik iránti
hazai és világszintû igények kielégíté-
se érdekében 2013 júniusában Bábol-
nán kétszázmillió forintot meghaladó,
saját erõs beruházással rágcsálóirtó
szer gyártó üzemet avatott.

ÖTVEN ÉVE KEZDTE MEG MÛKÖDÉSÉT A BÁBOLNA BIO
Fél évszázad egy ember életében sok idõ, házasságban arany színnel jelzik, egy cég pedig, amely 50

éve töretlenül mûködik, sõt, sikerei bejárják a világ nagyobbik felét, különösen ritkaságszámba megy. A
Bábolnai Bio-t 1965-ben alapították a Bábolnai Állami Gazdaság baromfitelepeinek rágcsáló-
mentesítésének céljából. A cég ez évben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját. A jubileum kapcsán
tulajdonosai, vezetõi szeptember 18-án Bábolnán ünnepelték fél évszázados fennállásukat.
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PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 15. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 22. –  Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 29. –  Advent elsõ vasárnapja (Úrvacsora) 11 óra
DECEMBER   6. –  Advent második vasárnapja 11 óra
DECEMBER 13. –  Advent harmadik vasárnapja 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET rendje
NOVEMBER 15. vasárnap 15.00 óra
DECEMBER 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.

SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János 

Római Katolikus Templom, Bábolna
Nov. 15-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 33. vasárnap 10.45 szentmise
Nov. 22-én vasárnap Krisztus Király ünnepe 10.10 rózsafüzér
(caritas gyûjtés, ,,Szent Erzsébet’’ kenyérosztás 10.45 szentmise
Nov. 29-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
ADVENT I. vasárnapja 10.45 szentmise
Dec. 6-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
ADVENT II. vasárnapja 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.

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

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2015. november 30-án hétfõn 14 és 16 óra között a Bá-
bolnai 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.

D E R A S Z U R D O K
A , , M I S V Á J C U N K ’ ’

Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport
következõ túrája november 21-én indul a
Dera patak szurdokvölgyébe, amit a ter-
mészetjárók egyszerûen csak „a mi
Svájcunk”-nak hívnak.

A Pilis leghosszabb folyóvize nem messze Pilisszent-
kereszttõl szurdokszerû, meredek völgyet vájt magának
az idõk során. A ,,dera’’ szó rést, szakadékot jelent. Ezt
a találó nevet a Pomázon élõ szerbek adták egykor a fo-
lyónak és így a szurdoknak is. Tükörsima felületûre ko-
pott kövek törik meg rendre a folyó felszínét. A meredek
falakon jól láthatók a földtörténeti triász korban képzõ-
dött ún. dachsteini mészkõ vastag padjai. A völgyben a
patak hol eltûnik, hol újra feltör, kis zubogók, vízesések
formálják a sziklákat. A Dera hangos csobogással szá-
guld végig a medrén egészen addig, amíg Szentendre
alatt végül a Dunába torkollik.

Kirándulásunkat a szurdok bejáratánál kezdjük, fo-
lyással szemben indulunk. A völgybõl kiérve Pilisszent-
keresztre érünk, ahonnan utunkat a patak mentén foly-
tatjuk Dobogókõ felé. Túránkat Dobogókõn a báró Eöt-
vös Lóránd nevét viselõ menedékháznál fejezzük be.

Autóbuszunk november 21-én reggel 7:00 órakor in-
dul a központi parkolóból, a hazaérkezést 18:00 órára
tervezzük.

Utazás költsége: Autóbusz 2.600 Ft személyenként
(gyerekeknek 1 500 Ft, de két szülõvel utazó gyerme-
kek után nem kell utazási költséget fizetni)

Jelentkezni email-ben, a 20/454-0076 ( Bihari Gábor)
és a 20/542-4150 (Suhayda András) telefonon, valamint
november 11-én (szerdán) 17 órakor a könyvtárban tar-
tandó megbeszélésen lehet.

Felszerelés: zárt cipõ, réteges öltözet, esõköpeny

ÉRTESÍTJÜK TÚRATÁRSAINKAT, hogy a 2015.
év értékelõjét december 11-én pénteken 18 órakor tart-
juk a Bástya étterem különtermében, ahol a sporttársi
beszélgetés mellett étkezésre is nyílik lehetõség. A vá-
lasztható menük listáját november 30-ig kihirdetjük.

Bábolnai Mérföldkõ Turisztikai Csoport

EMLÉKEZÉS, TISZTELETADÁS

BOLDOG APOR VILMOS

GYÕRI PÜSPÖK EREKLYÉJE ELÕTT
2015. október 4-én, szombaton az ácsi katolikus templomba

érkezett a kivégzett Boldog Apor Vilmos Püspök Úr ereklyéje
(keretbe foglalt véres ruhadarab).

14 órától 17 óráig az ácsi, bábolnai, illetve csémi hívekkel
közösen leróttuk tiszteletünket a Püspök Úr ereklyéje elõtt.
Életútja felolvasásával, énekekkel, csendes elmélkedéssel fe-
jeztük hálánkat példátlan  szeretetéért, önfeláldozásáért.

Majd 17 órától ünnepi szentmisére került sor. Imádkoztunk,
imádkozunk Boldog Apor Vilmos Püspök Úr szentté avatásá-
ért, mivel Õ képes volt értünk az életét áldozni.

A Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezete
2015. november 19-én (csütörtökön)
14-tõl 17.30 óráig véradást szervez 

a kisiskola tornatermében (kereskedõudvarral
szemben). Kérjük a véradókat, TAJ számukat

hozzák magukkal.
Adj vért, és ments meg három életet!

Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!

V
É
R
A
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MILITARY FELSÕFOKON
A lovas versenyszezon zárásaként október 9-e és 11-e

között rendezték meg a Ménesbirtok pályáin a Military Or-
szágos Bajnokság döntõit. Az országos versenyben vala-
mennyi korosztály kipróbálhatta magát, a felnõtt mezõny
mellett az iskolások az amatõr és a kezdõ lovasok és lovak
is részt vehettek a küzdelmekben. A mezõny ugyan nem
volt teljes, de így is 90 résztvevõ küzdött a legjobb bajnoki
helyezésekért.

A bábolnai pálya olyan színvonalú, hogy kiváló terepe or-
szágos versenyeknek, és általában a lovassportoknak. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy idén már három meg-
mérettetést is itt rendeztek a military szakágban, melyek ko-
ronája az országos bajnoki döntõ volt. A lovastusa ráadásul
olyan összetett sportág, melyben három lovas ágazat köve-
telményeinek kell megfelelni: elsõként díjlovaglásban, majd
tereplovaglásban, végül pedig díjugratásban mérik össze
tudásukat a versenyzõk. A bábolnai komplexum mindhá-
rom feltételnek messzemenõkig eleget tud tenni, idén a te-
reppályán hajtottak végre komoly fejlesztéseket. Nem csak
újabb akadályok épültek, de a Ménesbirtok jelentõsen
megnövelte a felhasználható füves terület méretét is.

A kellemetlen, hûvös, esõs idõjárás ellenére lovak és lo-
vasok fáradhatatlanul teljesítették a rájuk kirótt feladatokat.
A legnagyobb kihívást a szombati versenynap hozta, ekkor

bonyolították a terepversenyt, a lovastusa leglátványosabb
számát. Délelõtt az amatõrök, általános- és középiskolások
valamint fõiskolások, egyetemisták versengtek, délután pe-
dig a felnõtt kategória mezõnye igyekezett megbirkózni a
meglehetõsen nehéz pályával. 

A Ménesbirtok színeiben versenyzõ lovasok a vártnál job-
ban teljesítettek a bajnoki döntõben. Unger Patrícia az ama-
tõr összetett verseny gyõztese lett, a Szollár Evelin, Bertók
Mátyás alkotta kettõs pedig az összetett csapatversenyben
bronzérmet szerzett. 

FUTSAL: A BÕNYI GÁRDA
MÉG MINDIG 100 %-OS

A bábolnai sportcsarnokot hazai pályának tekintõ bõ-
nyi futsal csapat a bajnokság hét fordulóját követõen is
100 %-os teljesítménnyel vezeti a tabellát még úgy is,
hogy egy mérkõzéssel kevesebbet játszottak a többiek-
nél. Azonos pontszámmal második a Fradi Futsal-Fisher
Klíma gárdája, tõlük öt ponttal lemaradva harmadik az
Airnergy FC együttese. A bajnokságról további informá-
ciókat futsalhungary.hu weboldalon tudhatnak meg.

Eredmények:
Bõny-Szavill Consulting – Kelen SC 9:6.

Bõny-Szavill Consulting – Asterix SE 12:3
Törökbálinti FSE - Bõny-Szavill Consulting 2:3

További mérkõzés Bábolnán:
Bõny-Szavill Consulting – Airnergy FC

december 7. hétfõ, 20:30

A BÁBOLNA VÁROSI 
SPORTCSARNOK PROGRAMJAIBÓL

IX. OVIS MIKULÁS KUPA 
LABDARÚGÓTORNA

2015. december 6. 10 órától.

VII. ANTOS CSABA KUPA 
UTÁNPÓTLÁS KÉZILABDATORNA

2015. december 12. 13 órától.
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NB I-ben újoncként szereplõ tekézõink kitûnõ teljesít-
ménnyel debütáltak a bajnokság elsõ négy fordulójában.
Összes mérkõzésüket megnyerték, olyan csapatokat is biz-
tosan vertek, akik tavaly a csoport élén végeztek. Két pont
elõnnyel vezetik a tabellát, melyhez egy botlással az ifjúsá-
gi gárda is csatlakozott. Õk azonos pontszámmal, de veze-
tik a mezõnyt. Két idegenbeli mérkõzést követõen tekézõ-
ink ismét hazai pályán játszottak, ezúttal a Tiszakécske gár-
dáját fogadták. A középmezõny alsó régiójában helyet fog-
laló ellenfél meglepte legényeinket, hiszen a csapatponto-
kat tekintve remekül szerepeltek a találkozón. Az ütött fák
alapján azonban a mieink teljesítettek jobban, így a végel-
számolásban hozták a két pontot. Bábolna SE –
Tiszakécske VSE 5:3, ifi 3:1. 

A bajnokság hatodik fordulója után is 100%-os teljesít-
ménnyel büszkélkedhet NB I-es tekecsapatunk. Október
10-én Salgótarján ellen vendégszerepeltek és 176 fás kü-
lönbséggel biztos gyõzelmet arattak. Az ifjúsági csapat –
Burián Dávid és Jurics Gergõ – is meggyõzõ fölénnyel
nyert, így tekéseink még midig csoportjuk legjobbjai. Sal-
gótarjáni TK – Bábolna SE 2:6, ifi 0:4.

NB I-es tekecsapatunk az õszi szezon második felébe
lépve még mindig 100%-os teljesítménnyel várta a tabella
alsó régiójában található másik Komárom megyei együt-
test, az Oroszlány gárdáját. A csupán két ponttal rendelke-
zõ jól ismert ellenfél könnyû prédának ígérkezett, azonban
legényeinket hatalmas meglepetés érte. A vendégek eddigi
legjobb teljesítményükkel már az elsõ körben felülkereked-
tek, majd a folytatásban is jobbak voltak a mieinknél, akik
ezúttal tudásuk alatt produkáltak. Megtört a jég, tekéseink
elszenvedték elsõ vereségüket. Az ifjúsági csapat is kika-
pott, az õ ellenfelük rivális gárda, hiszen õk az elsõségért
küzdenek. Bábolna SE – Oroszlányi SZE 2:6, ifi 0:4.

Október elsõ hétvégéjén rendezték meg a korosztályos
megyei egyéni bajnoki döntõket. Tekéseink itt is kitûnõen
szerepeltek. Szenior kategóriában Szilágyi András 1. he-
lyen jutott tovább a területi döntõbe, ifjúsági korcsoportban
Burián Dávid 1., Jurics Gergõ 2., Szász László 3., Katona
Péter pedig 4. lett, a serdülõk között pedig Pacsics Csaba
nyerte a versenyt.

Október utolsó hétvégéjén pedig már a területi döntõket
bonyolították le, utánpótlás játékosaink ezúttal hazai pályán
versenyezhettek. Mindannyian remekül teljesítettek, ezzel
bejutottak a nyugat-magyarországi döntõbe.

Egy hónappal ezelõtt már beszámoltunk arról, hogy a
gyõri Dynamik TSK szuperligás nõi gárdája is színesíti te-
lepülésünk sportéletét, hazai pályának tekinti a bábolnai
helyszínt. Heti egy edzésüket követõen minden második
hétvégén itt játsszák bajnoki mérkõzéseiket. Négy forduló-
ig még nyeretlen volt a gárda, bár egy idegenbeli találkozó-
jukon komoly esélyük volt a gyõzelemre. Az ötödik forduló-
ban a gyõri hölgyek a Szentes gárdáját fogadták, akik szin-
tén gyengélkednek a bajnokságban. Nehéz, szoros mérkõ-
zésen végre megtört a jég, a hazai csapat megszerezte el-
sõ gyõzelmét. A sikertelenségi sorozat sajnos folytatódott a
következõ két fordulóban is vesztesként távoztak a gyõri
hölgyek.

Ifjúsági csapatuk azonban remekül szerepel, õk öt gyõ-
zelemmel és csupán két vereséggel a tabella negyedik he-
lyét foglalják el.

Dynamic TSK I. – ZTE-ZÁÉV TK 0:8, ifi 4:0
Dynamic TSK I. – Rákoshegyi VSE I. – Nõi 0:8, ifi 0:4
Rákoshegyi VSE II. –nõi - Dynamic TSK I. 7:1, ifi 0:4
Ferencvárosi TC – Nõi - Dynamic TSK I. 6:2, ifi 4:0
Dynamic TSK I. – Szentesi TE 5:3, ifi 3:1
Ipartechnika Gyõr SE – Dynamic TSK I. 7:1, ifi 0:4
Dynamic TSK I. – Balatoni Vasas SE 0:8, ifi 4:0

TEKE: KÜZDELEMBEN AZ ELSÕSÉGÉRT

A sportra nevelést nem lehet elég korán kezdeni, vallja Szilágyi Ágnes a bábolnai sportos programok fõszervezõje, aki
október 27-én az óvodásokat invitálta a sportcsarnokban tartott ügyességi játékos délutánra. Az apró sportolókat szüleik
és többeket nagyszüleik is elkísérték. A gyerekek elsõsorban a torna-
termi eszközökkel ismerkedtek. Nagy élményszerzõ játék volt ez, ahol
sportszerek sokaságát próbálhatták ki a gyerkõcök. A kicsik elsõsor-
ban a labdás játékok iránt mutattak érdeklõdést, de a sorjátékoknak is
nagy sikere volt. – A programmal a jelenlévõk egészségéhez is hozzá-
járultunk, magyarázta Szilágyi Ágnes, a  sport helyi pártfogója, aki a
délutánban meglepetésként egy mûsorral rukkolt elõ. Vendége ezúttal
egy vidám bohóc volt. A szünidõ idején egy ilyen rendezvénynek még
nagyobb jelentõsége van, hiszen jó alternatíva arra, hogy a gyerekek
ebben az idõben ne a számítógép elõtt üljenek, vagy az utcán csatan-
goljanak, magyarázta Szilágyi Ágnes, aki leginkább annak örül, hogy
ezúttal mintegy hetven aprótalpúnak sikerült örömet szereznie.

VII. NYERGES BÉLA EMLÉKVERSENY
A Bábolnai Sportegyesület Teke Szakosztálya

ismét megrendezi 
hagyományos csapat és egyéni tekeversenyét.
A versennyel a tekecsapat alapítójára emlékeznek.

A VII. Nyerges Béla Emlékverseny idõpontja:
2015. november 29. -  december 6.

A verseny helyszíne:
a bábolnai tekepálya, Bábolna, Béke út. 1.
Nevezési határidõ: 2015. november 25.

Információ és nevezés: barbara.tomozi@gmail.com
Telefon: +36 30 549 2175

Ö R Ö M S Z E R Z Õ S P O R T O S D É L U T Á N
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A megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójá-
ban együttesünk az egyik feltörekvõ sereghajtó, az Eszter-
gom otthonába látogatott. Focistáink esélyesként érkeztek,
de vesztesként távoztak, ráadásul öt gól ellenében egyet
sem sikerült szerezni. FC Esztergom – Bábolna SE 5:0. Az
U19-es gárda a 3. helyezett ellen mérkõzött. Õk remekül
helytálltak, mi több, meggyõzõ fölénnyel nyertek az Eszter-
gom otthonában. FC Esztergom U19 – Bábolna SE U19
0:3.

Felnõtt labdarúgóink az esztergomi fiaskót követõen hazai
pályán igyekeztek javítani helyzetükön. Az ellenfél, a
Vértesszõlõs együttese jól felkészült csapat, ezért focistáink-
nak keményen meg kellett küzdeni a gyõzelemért. Már a 12.
percben örülhettünk a vezetõ gólnak, amikor Bujáki Bence
vállalkozott lövésre szorongatott helyzetben. A mintegy 20
méteres, lapos lövés meglepte az ellenfél kapusát, a vizes,
csúszós füvön a labda a kapuban landolt. Az elsõ félidõ to-
vábbi része küzdelmes mezõnyjátékot hozott, a vendégek
birtokolták többet a labdát, ám értékelhetõ helyzetet nem
tudtak kialakítani. A második játékrész is meddõ vendég fö-
lénnyel indult, csupán a 75-76. perce hozta meg az izgalma-
kat. Egy ártatlannak tûnõ helyzetbõl egyenlített a Vértes-
szõlõs, de legényeink gyorsan válaszoltak. Róth István jobb-
oldali beívelését a kapus éppen Kalamár Lajos elé ütötte, aki
megszerezte vezetõ gólunkat. 

A mérkõzés további részében a Vértesszõlõs mindent
megtett az egyenlítés érdekében, de remekül mûködõ védel-
münket nem sikerült feltörni. Ellentámadásaink azonban
mind veszélyesnek bizonyultak. A 89. percben a jobbszélen
elfutó Bujáki Bence kapott nagyszerû labdát, a középen ér-
kezõ Popovics György elé továbbított, aki nem hibázott. Két
perc múlva a vendégek kaptak szabadrúgást kapunktól 30
méterre. A jól helyezett labda a vizes füvön megcsúszva ju-
tott a hálóba. A végjáték parádésra sikeredett, az ellenfél
mindent egy lapra feltéve kitámadott, a mieink pedig a 92.
percben megadták a kegyelemdöfést. Többszöri próbálko-
zást követõen a kipattanó labdát Szedlacsek Dénes értéke-
sítette. Bábolna SE – Vértesszõlõsi SE 4:2.

Az U19-es csapat könnyebb mérkõzésre számíthatott, hi-
szen ellenfele a tabella alsóbb régiójában található. Az elsõ
félidõben a papírforma érvényesült, Takács Ádám és Kovács
Máté találatainak köszönhetõen már a 10. percben 2 góllal
vezettek. A második játékrész is hasonlóan kezdõdött, Ko-
vács Máté még eggyel növelte az elõnyt. Ekkor még minden-
ki azt gondolta, ifistáink gólokkal nyerik a találkozót, ám
olyan meglepetésben volt részük, amit álmukban sem gon-
doltak volna. A vendégek egymás után rúgták góljaikat, míg
ki nem egyenlítettek, sõt, a lefújás elõtt egy perccel a veze-
tést is megszerezték. Bábolna SE U19 – Vértesszõlõsi SE
U19 3:4. 

A bajnokság 10. fordulója akár egy idegenbeli gyõzelem-
mel is kecsegtethette volna labdarúgóinkat, hiszen az újonc
Nyergesújfalu otthonába látogattak. Az elsõ félidõben több
lehetõség is adódott focistáink elõtt, akár három-négy gólos
elõnyre is szert tehettek volna, ám a kritikus pillanatokban
nem megfelelõ döntéseket hoztak. A hazai csapat tulajdon-
képpen komoly helyzet nélkül a mieink hibáit kihasználva tu-
dott három gólt szerezni, melyre együttesünk csupán eggyel
tudott válaszolni. Nyerges-újfalu SE - Bábolna SE 3:1.

Az U19-es gárda ellenben hozta remek formáját. Az elsõ
gólt ugyan négy perccel a kezdést követõen a hazaiak sze-
rezték, de hamar beindult a bábolnai gólözön. Kovács Máté

négy, Müller Kristóf, Kaluha Tamás és Bednár Dániel egy-egy
találatának köszönhetõen biztos gyõzelmet arattak ifistáink.
Nyergesújfalu SE U19 - Bábolna SE U19 1:7.

A megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 11. forduló-
jában legényeink a tabella utolsó elõtti helyén található Ete
együttesét fogadták. Az elsõ félidõ papírforma szerint alakult,
csapatunk kitûnõen kezdett, és már a 2. percben megsze-
rezték a vezetést. Nagy Szilárd játszotta magát tisztára az
alapvonalnál, a labdát a 11-es pont felé továbbította az érke-
zõ Magyar Patrik elé, aki védhetetlenül talált a vendégek há-
lójába. A mieink domináltak a félidõ további részében, adód-
tak helyzeteink is, de közel fél órát kellett várni a második
gólra. Kalamár Lajos keményen belõtt szöglete Vida Gábort
találta meg a kaputól úgy 6 méterre, a fiatal játékos kapásból
bombázott az etei kapuba. Játékosaink biztos fölényük tuda-
tával vonulhattak a szünetre, ám a második játékrész már
más képet mutatott. A vendégek támadóbb felfogásban lép-
tek pályára, a mieinket kicsit meglepte ez az agresszív fut-

ball. Védelmünk azonban jól állta a sarat egészen az 55. per-
cig. Etei szögletrúgást követõen a beívelt labdát a vendégek
legmagasabb játékosa fejelte hálónkba. A mérkõzés folyta-
tásában az ellenfél mindent megtett az egyenlítés érdeké-
ben, de védelmünket még egyszer nem tudták megingatni.
Sajnos Kalamár Lajos fegyelmezetlenségének köszönhetõ-
en a 67. percben a kiállítás sorsára jutott, de együttesünk 10
emberrel is megtartotta vezetését. Bábolna SE – Etei SE
2:1.

Az etei U19-es gárda a mieinktõl mindössze egy ponttal le-
maradva érkezett Bábolnára. Fiataljaink felkészülten várták
ellenfelüket, a hazai gyõzelem mindennél fontosabb volt. Az
elsõ gólt azonban a vendégek szerezték a 13. percben egy
vitatható 11-esnek köszönhetõen, amit a vendégjátékos biz-
tosan értékesített. Mintegy hét perc elteltével Ferenczi Zsolt
egyenlített. Valkó Miklós beívelését testvére, Gergõ még el-
vétette, de Gömbi már nem hibázott. A következõ találat már
a második játékrész elején esett. Szöglethez jutott csapa-
tunk, Németh Dávid beívelt labdáját azonban senki nem tud-
ta hárítani, az akadálytalanul hullott a kapu jobb alsó sarká-
ba. Három perc elteltével Csillag Máté labdáját Takács Ádám
vette át a 16-oson belül, majd az ötösig verekedte magát, vé-
gül lendületbõl a hálóba lõtt. Még szinte fel sem ocsúdtak a
vendégek, amikor egy hosszan elõrefejelt labdát Kovács Má-
té egybõl Müller Kristóf elé passzolt, aki két védõt otthagyva
biztosan értékesítette a helyzetet. Bábolna SE U19 – Etei SE
U19 4:1.
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A Bozsik-program rendezvényeinek már évek óta kitû-
nõ helyszínéül szolgál a Bábolna SE sporttelepe. A labda-
rúgó tehetségkutató lényege, hogy a szakemberek minél
korábban felfedezzék a tehetséges ifjú focistákat, akik
U11-es és U13-as szinten késõbb akár a megyei váloga-
tottban is szerepelhetnek. A 7 és 9 éves korosztályban

még a technikai fejlõdésre helyezik a hangsúlyt, esetük-
ben a közös játék élvezete a legfontosabb.

Az õszi szezon utolsó bábolnai szabadtéri rendezvé-
nyére október 25-én került sor, ekkor a nagyobb, 11 és 13
éves korosztályok játszották meccseiket. Ászár, Bana,
Nagyigmánd, Tárkány és Bábolna fiatal focistái játszottak
azért, hogy közülük a legjobbakat meghívják a körzeti vá-
logatottba. Ide kapott meghívást három bábolnai ifjú te-
hetség: Mátyás András és Szele András az U11-esek kö-
zül, valamint Panák Máté az U13-as korosztályból.

A Bozsik-programnak még egy bábolnai vonatkozásá-
ra is ráleltünk. Csongrádi Péter személyében ugyanis a
bábolnai körzet új vezetõt kapott. Általános iskolánk test-
nevelõje és a BSE utánpótlásedzõje lapunk számára el-
mondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy Klincsok
Lászlótól veheti át a stafétabotot, aki eredményes és lel-
kes szervezõje a labdarúgó rendezvényeknek, kiemelke-
dõ edzõi munkásságának köszönhetõen pedig számta-
lan tehetséges labdarúgó került magasabb osztályú
együttesekhez.

A Bécs-Budapest ultramaraton ugyan elmaradt, de a
Bõny-Bana-Bábolna útvonalon zajló Mini BB futóverseny-
re a bõnyi szervezõknek hála sor került, immár 17. alka-
lommal. A váltót ugyanis minden évben a nagy verseny
Gyõr és Tata közti szakaszának napján, a maratoni futók
megérkezése elõtt bonyolították, ám az ultramaraton idei
elmaradása nem tántorította el a szervezõket attól, hogy
a már tradicionálisnak mondható váltófutásukat megren-
dezzék.

A megmérettetésen három csapatot is indított a Bábol-
nai Általános Iskola, de indultak a helyi településeken túl
Nagyszentjánosról, Pázmándról, egyéni versenyzõk
Gyõrbõl és Tatabányáról. Hét diák-, öt felnõtt váltó és ti-
zennégy egyéni futó, összesen 110 versenyzõ teljesítette
a Bõny és Bábolna közti közel kilenc kilométeres távot. A
legidõsebb futó egy 65 éves férfi volt, õ egyéniben futot-
ta végig az útvonalat, a hölgyek mezõnyében pedig 63
évesen szintén egyéni versenyzõ volt a legidõsebb.

A bábolnai iskolások hírnevükhöz híven idén is kitettek
magukért. Mindkét csapatuk – a „Bábolnai mitugrászok”
és a „Bábolnai okosok” – remekül futott, egymással riva-
lizálva az elsõ és második helyet szerezte meg, maga
mögé utasítva a mezõny nagy részét. A harmadik bábol-
nai gárda testnevelõkbõl és ifjúsági labdarúgókból – kie-
gészülve egy lány focistával is – verbuválódott „Mesterek
és tanítványok” fantázianévvel. 

Az elsõ helyezett „Bábolnai mitugrászok” csapat tagjai:
Horváth Mátyás, Mózer Ágnes, Péter Bence, Poprádi Pet-
ra, Szele András, Szabó Lotti, Takács Bálint Trifusz Kata.
A második helyezett „Bábolnai okosok” csapat tagjai:
Bartos Henriett, Czefernek Dorka, Felsõ Levente, Füzi
Zsolt, Panák Máté, Rózsási Krisztina, Sárközi Martin, Tóth
Sára.
A kategóriájukban negyedik „Mesterek és tanítványok”
csapat tagjai: Némedi Vida Ingrid, Csomó Zsuzsa, Vasné
Hun Judit, Csongrádi Péter pedagógusok, valamint Csil-
lag Máté, Csillag Levente, Csillag Laura, Németh Dávid,
Takács Kornél focisták.
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