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Nagykorúságába lépett a város 
kukoricás üNNepe

Sikert aratott a 18. kukoricafeSztivál
Ízelítő képekben a Kukoricafesztivál hangulatából...

A fesztiválon készült összes fotót megtekinthetik honlapunkon, a képtár menüpontban. www.btv.hu

A Kukoricafesztivál nyitányán a helyi alkotók mutathatták meg  
munkájuk javát A pénteki nap sztárvendége a Bon-Bon együttes volt

Nagy sikert aratott a 4 for Dance parádés produkciója
A Vadvirág együttes előadói alföldi népdalokkal és táncokkal  

készültek

Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita operett slágerekkel szórakoztatta 
a fesztivál közönségét Kis Grófo, a bulibáró
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Szeptember 9-én pénteken bábolnai alkotók mutat-
koztak be az általános iskola művészeti termében beren-
dezett kiállításán. A művészetpárti bábolnaiak körében 
indult tehát a 18. városünnep. A képzőművészeti cse-
megével szolgáló nyitányt követően a városközpontban 
felállított rendezvénysátorba fúvós muzsika csalogatta a 
bábolnaiakat, és a szórakozni vágyó érdeklődőket.

A nap sztárzenekara pénteken a Bon-Bon együttes 
volt, de nagy showműsort adott a 4 for dance is. A négy-
tagú táncos csapat az egyik televíziós tehetségkutató 
műsorban szerzett ismertségét már külföldön is kiválóan 
kamatoztatta. Városunkban is fergeteges műsort látha-
tott előadásukban a közönség. Produkciójuk táncos mű-
fajok egyvelege, mely legfőképpen néptáncos lépésekre 
épül. Sokan mulattak Szaby slágereire is, ismert, főként 
retro slágerek szóltak a hangfalakból. A tűzijáték ámulata 
után a Bówli Roll-lal mulatott a tömeg. 

Másnap hasonló jó hangulatot ígérő programcsokor 
várta a városünnepre érkezőket. A színpadon megmutat-
ták magukat a helyi művészeti együttesek és csoportok, 
így például a Vadvirág együttes, a Cseperedők Néptánc-
együttes, a Tiamo Moderntánccsoport és a BB Belly dan-
ce hastánccsoport. Utánuk Tihanyi Csaba és Bognár Rita 
operettslágerekkel, majd Kis Grófo mulatóssal pezsdítet-
te az akkorra már tömeggé érett ünneplő közösséget. Az 
este sötétjében tért vissza a Tora Dojo Karate egyesület 
bemutatója, amit a törésekre és a közelharcra hegyeztek 
ki a sportolók. 

Idén is volt tombola és a kísérő programok közt autó, 
repülő, helikopter bemutató, városnéző kisvonat, retró 
kisautók és kézműveskedés a nap során. 

A nagyszínpad melletti kis sátor pénteken kézműves 
terepként, szombaton már borsátorként funkcionált.

A nyitány napján az Aranyszamár bábszínház Az állatok 
nyelvén tudó juhász gyermekelőadással várta a kicsiket, 
bábjátékuk kellékei és díszletei közt régi letűnt tárgyakat 
is láthattak a gyerekek. 

A tartalmas mesét követően papír- és gyékényfonással, 
valamint homokkép készítéssel próbálkozhattak a nebu-
lók.

„Nem kukoricázunk” mottóval ugyanitt este slam, hip-
hop és egyéb urbán muzsikák, slam-rap-vers előadások 
várták a fiatalokat. Bárki számára szabad volt a mikrofon. 
A GYÖK-tagság érdeklődése is kísérte  a Závada Péter 
fiatal íróval szervezett író-olvasó találkozót. 

Szombaton a borbarátok ,,hangoskodtak’’ a jó bor za-
matának és Fecó zenéjének köszönhetően a kis sátor-
ban. Cseh László borbarát elnök nagy gonddal kínálta 
a tavalyi termést, a jó – főképp fehérborok mellé zsíros 
kenyeret is kaphattak a táncban megéhezők. 

A 18. Kukoricafesztivál zárásaként az immár 35 éve 
működő Elektron Band húzta a talpalávalót. Koncertjüket 

nagy lelkesedéssel és hangos énekléssel, tánccal fogad-
ták a helyiek.

 A fesztivál vendége volt Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott, országgyűlési képviselő is, mely 
elmondta, a város ünnepei arra alkalmasak leginkább, 
hogy a helyiek oldottabb hangulatban szórakozhassa-
nak és élvezhessék egymás társaságát. 

Vituska Ildikó főszervező elmondta, idén a gyermeke-
ket szórakoztató programokra fókuszáltak leginkább. 
Nehézségekkel nem kellett számolniuk sem az előké-
születek, sem pedig a lebonyolítás során, ami örömteli 
volt számára.

A fesztivál összegzésekor dr. Horváth Klára polgármes-
ter elmondta, az évek óta visszatérő Kukoricafesztivál 
megszervezését számos helyi cég is segítette támogatá-
sával, ezért lehetett gazdag a tombolatárgyak és a prog-
ramok sora is. 

– Ilyen szép időnk az elmúlt 18 év alatt még nem volt. 
A szervezés is tudta és tette a dolgát. Úgy érzem, aki 
kilátogatott a 18. Kukoricafesztiválra, az jól érezte magát 
– magyarázta a városvezető, aki hozzátette: Bábolna ra-
gaszkodik a  hagyományaihoz, ezért maradt a fesztivál 
jelképe a kukorica. Dr. Horváth Klára polgármester rá-
világított a helyi művészeti együttesek értékeire is. Mint 
mondta: produkcióik fő gerince volt a műsorkavalkád-
nak, a változatosságot és az újdonságokat pedig a meg-
hívott művészek hozták műsorszámaikkal, mely ugyan-
csak szükséges a felhőtlen szórakoztatáshoz. 

Mint megtudtuk: egymillió négyszázezer forint gyűlt 
össze a helyi vállalkozásoktól, mely összeget a város egy 
nyolcszázezer forintos pályázati összeggel egészíthette 
ki, vagyis nem fukarkodott a település a nyárzáró ünnepe 
megszervezésekor. Dr. Horváth Klára polgármester már 
előrevetítette: jövőre még több élményben és program-
ban gazdag fesztiválnak nézhetünk elébe.

Szép napsütéses időben, szeptember 9-én képzőművészeti kiállítással vette kezdetét a 18. Kukori-
cafesztivál, mely pénteken és szombaton is felbolygatta a város megszokott nyugalmát. Persze csakis 
pozitív értelemben, hiszen ez a kétnapos városünnep immár 18 esztendeje az önfeledt kikapcsolódásról 
szól. A rendezvény minden korosztály számára szórakozással kecsegtetett. A városközpontban felállított 
rendezvénysátorban koncert koncertet követett, a sátoron kívül is pezsgő fesztiválhangulat uralkodott. 

A tombolasorsolás fődíját, egy tabletet Slánicz Istvánné nyerte
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ÖNkormáNyzati híradó
A bábolnai képviselő-testület szeptember 29-én tartotta 

meg soros ülését. A nyári időszakban feltorlódott ügyeket 
további napirendi pontok felvételével tárgyalták meg. Az 
ülés a bizottságok által tárgyalt témákkal vette kezdetét, 
így foglalkoztak a “Sacra Velo” kerékpárút kialakításával 
városunkban, a Blázsik síremlék felújítására történő ado-
mányozással, a lovasiskola kérésével, a közlekedéssel és 
az étkezéssel kapcsolatban, a Darányi pusztai vízellátással 
és a Rózsaerdei út feletti erdőterületek rendbetételével. A 
lakosságot dr. Horváth Klára polgármester a város két nagy 
beruházása kapcsán is tájékoztatta. Mint elmondta jövő év-
ben várható a város kútjainak beüzemelése, miután meg-
épült a termálvíz- és a gyógyvíztávvezeték is 2,5 kilométer 
hosszon, valamint az elektromos ellátásuk is megoldottá 
vált. A beruházás kezdeti lépéseiben a kutak védelméről is 
gondoskodott az önkormányzat. 

Az őszi időszakra vonatkozóan biohulladék égetéssel 
kapcsolatos kéréssel is élt a városvezető, mely szerint a 
zöld hulladékot  a barna fedelű tárolóban helyezhetik el a 
lakosok a környezetet és az itt élőket zavaró égetés helyett. 
Patkánymentesítésről is szó esett, mely minden helyi köte-
lessége és kötelezettsége, az üresen álló ingatlanokon is. A 
patkányirtást elmulasztók bírságra számíthatnak. 

Módosították a város 2016. évi költségvetési  rendeletét, 
a bevételi-kiadási főösszeg 1 milliárd 71 millió forintra mó-
dosult.

Hosszú időszak munkáját zárta le a testület a helyi rende-
zési terv elfogadásával, mely a szabadidőparki beruházás 
és helyi vállalkozások kérései alapján módosult. A rende-
zési terv így a hatóságok elé kerül, utána hatályba léphet. 

Sor került civil szervezetek beszámolóira, így tájékoztatott 
munkájáról a Cseperedők Néptáncegyüttes, az Ölbő tavi 
Aranyhal Horgászegyesület, a Bábolnai Borbarátok Egye-
sülete, a Mérföldkő Turisztikai Csoport, valamint a Bábolnai 
Helytörténeti Baráti Kör.

Beszámoltak tevékenységükről a tűzoltóságok is, így a 
Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, az Ácsi Ön-
kormányzati Tűzoltóparancsnokság, majd a Bábolnai Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület képviseletei tették meg beszámo-
lóikat. Valamennyi szerv, intézmény a fiatalításra törekszik, 
hangzott el az ülésen.

Ismételten Vituska Ildikót bízta meg a testület a Bábolna 
Város Könyvtár, Művelődési és Sport Központ vezetésével, 
miután nem érkezett további jelentkező, pályázó a képvi-
selők korábbi álláspályázatára. 

Az 1. számú házorvosi körzet kiegészítő rezsitámogatá-
sának megosztásával is foglalkozott a grémium, mely a bi-
zottságok korábbi, egymástól lényegesen eltérő felvetései 
alapján  került megtárgyalásra. Tóth Beáta doktornő ké-
relmet nyújtott be az önkormányzat felé, hogy az augusz-
tusban az önkormányzat részére átutalt mintegy egymillió 
forintos rezsitámogatást megkaphassa. A testület az ötven 
százalékos összeg átadását határozta meg. Ebből az ötven 
százalékos összegből a helyettesítő orvosokat időarányos 
illetmény illeti meg, valamint a doktornő EKG készülékének 
költsége is levonásra kerül. 

A következő napirendi pontban az orvosi körzeteket fog-
lalta rendeletbe a testület, mely nem változtat a szabad or-
vosválasztás jogán. 

Címzetes főorvosi címek adományozása következett a té-
mák közt. Az az alapellátásban dolgozó orvos, aki húsz éve 

szolgálatot teljesít az egészségügyben, az címzetes főorvo-
si cím használatára jogosult. Ez alapján az önkormányzat 
elismerő oklevelet adományoz a várossá válás ünnepén Dr. 
Kiss Katalin, Dr. Fatán István, Dr. Szathmáry Ákos, Dr. Vá-
mos Gábor Bábolnán tevékenykedő orvosoknak, valamint 
posztumusz dr. Jankó Miklós Jenő volt háziorvosnak. 

A folytatásban a Bábolnai Szennyvízkezelő Kft. alapító ok-
iratának módosítására került sor, mely cég a jövőben Bábol-
na Városgazda Kft. néven áll majd a város szolgálatában. 
A társaságnak szerepe lesz a strand és fürdőfejlesztés és 
üzemeltetés kapcsán is.

A képviselők az ülésen megvitatták a szabadidőparki be-
ruházás kockázatelemzését, és az engedélyezési tervdo-
kumentáció néhány részletét is bemutatták. A  kapcsolódó 
napirendi pontban a gázleválasztó erőmű tervezésére írt ki 
pályázatot az önkormányzat vezetése. 

A városi sportkoncepció felülvizsgálatára is sor került. Ezt 
az anyagot három évente hatályosítja a testület. A témák so-
rában az ÉDV ZRT. által benyújtott, 2017-2031. évekre szóló 
Gördülő Fejlesztési Terv megvitatása következett.

Döntöttek a KEM Foglalkoztatási Paktumban való részvé-
telről is, mely a megyei szakképzés és a munkaerő össze-
hangolását szolgálja, a döntés a pályázati részvételhez volt 
szükséges.  

KEHOP (energetikai programokat támogató) pályázat be-
nyújtásáról is döntöttek, majd az ASP rendszerhez való csat-
lakozás került szóba, mely a Közös Önkormányzati Hivatal 
rendszereire vonatkozik. Eszközbeszerzést és adatmigráció 
lebonyolítását, a rendszerkezelés megismerését támogatja 
a pályázat, mellyel a bábolnai önkormányzat is élne pályá-
zata révén.

Két újabb házszámot adott ki az önkormányzat vezetése 
az ülés zárpontjainak sorában, majd  2 újabb telekvásárlá-
si kérelem ügyében tárgyalt a testület. Egyebek napirendi 
pontban parkolóhasználat iránti kérelemmel foglalkoztak, 
majd azt követően természetesen zárt ajtók mögött nevez-
ték meg az október 7-e városünnepen átadandó kitüntető 
címek birtokosait.

Népszavazás 2016
Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 2-ra 

országos népszavazást tűzött ki egyetlen kérdéssel: 
Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötelező betelepítését?

A népszavazás Bábolnán is zökkenőmentes volt, és az 
alábbi eredmények születtek. 

A névjegyzékben szereplő polgárok száma városunk-
ban: 2968, a szavazóként megjelent polgárok száma: 
1269. Ez 42,75 százalékos eredmény. Érvénytelen sza-
vazólap 75 született. A kérdésre 29-en válaszoltak igen-
nel, 1165-en pedig nem szavazattal voksoltak. (ez 97,6 
százalékos eredmény a nem szavazatok tükrében) 

Kocsis Gábor jegyző röviden úgy összegzett, a bábol-
nai eredmények  nem maradtak el az országos átlagtól. 
Érdekesség, hogy akadtak Bábolnára átjelentkező sza-
vazók is, akik egy kirándulás útvonalaként érintették vá-
rosunkat, és itt szavaztak.
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Új nevelési év kezdődött szeptember hónapban a Száz-
szorszép Óvodában és az intézmény bölcsődei csoport-
jában is. Sokak családjában most a beszoktatással járó 
tapasztalatok határozzák meg a hétköznapokat. Az intéz-
mény, ahogy eddig mindig, most is öt csoporttal működik, 
ebből egy tiszta nagycsoport, egy kiscsoport, két részben 
osztott: egy kisközépső és egy középső nagycsoport, vala-
mint egy vegyes csoport, mondta el Lipótné Horák Valéria 
intézményvezető, aki azt is örömmel tette hozzá, hogy va-
lamennyi csoportban maximális a létszám 25 kisgyermek-
kel. A képviselő-testület engedélyével a vegyes csoportba 
26 kisgyermek jár. A grémium döntése alapján ugyanis az 
egyik csoportot a megengedett 25 fős létszám 20 százalé-
kával növelhetik az intézményben.

A kiscsoportban most zajlik az anyás beszoktatás. Jelen-
leg 16 kisgyermek igyekszik sírás nélkül venni az akadályo-
kat. Hat picurka a bölcsődéből érkezett, a többiek a család 
biztonságából. 

Idén 42 tanköteles gyermek kezdte meg a nagycsopor-
tos óvodás évet, várhatóan 34-en valóban elbúcsúznak az 
intézménytől. Hogy az óvodások könnyebben vegyék majd 
a későbbi, iskolai akadályokat, számos fejlesztésben részt 
vehetnek. Az intézményt logopédus, gyógytestnevelő pe-
dagógus látogatja  heti rendszerességgel. Munkájuk révén 
a fejlesztések biztosítottak. Fejlesztőpedagógusra is szük-
ség mutatkozna, egy ilyen szakember biztosítása még a 
jövő feladata.

A nyitvatartás is változott nemrégiben. Lipótné Horák Va-
léria hangsúlyozta: rugalmasan kezelik az új szabályt, de 
kérik a szülők türelmét is. Az új nyitvatartási rend szerint im-
már korábban: 16 órakor zárnak, de a nyitvatartási idő után 
sem hagynak kisgyermeket felügyelet nélkül. Erre a változ-
tatásra azért volt szükség, mert a magas csoportlétszámok 
miatt a délutáni munkatársakat délelőttre összpontosítják, 
akkorra, amikor a legtöbb a teendő a gyerekek körül, ami-
kor a legaktívabbak a kicsik és a foglalkozások zajlanak. S 
miután az itt dolgozók munkaideje is véges, ezért a korábbi 
időpontban történő zárás mellett döntöttek. 

Az intézményben az idei nevelési évben is a tavalyihoz 
hasonlóan változatos programok várnak a kicsikre és a szü-
lőkre is, amennyiben gyerekeikkel tartanak. Az óvoda ajtaja 
nyitott az édesanyák, édesapák, nagyszülők számára, az 
óvónők örülnek, ha rendezvényeiken a gyerekek családtag-
jai is megjelennek. 

A Százszorszép Óvoda nevelési programja a művésze-
tek eszközeit veszi alapul, mely szerint a zene, a mozgás, 
a kézművesség szerepel a hétköznapi nevelésben. Lipótné 
Horák Valéria intézményvezető az idei nevelési év változásai 

közt személyi változásokat is megemlít: két dadust nyugdíj-
ba vonulásuk okán búcsúztattak.

Az óvoda-gyermek-szülő kapcsolatát a közösségi esemé-
nyeken túl fogadóórákkal, szülői értekezletekkel igyekez-
nek fenntartani.

A bölcsődébe hét kisgyermek szokik, mondta el a bölcső-
de vezetője Martonosiné Hegegy Mária. A bölcsődevezető 
a beszoktatás ügyében elmondta: másfél évesen veszik fel 
a kicsiket, akik közül ketten maradtak az előző nevelési év-
ről, az újak pedig édesanyjuk biztonságot nyújtó jelenléte 
mellett barátkoznak az intézménnyel. A napirendet követ-
kezetesen beállítják a bölcsődében is, mely nagy segítség 
a szülők számára. 

A bölcsődei csoportban törvényi előírás alapján 12 fő le-
het a létszám, itt az ebéd is más, mint az óvodában, hiszen 
az eltérő korosztály igényeit figyelembe veszik. 

A bölcsődevezető ottjártunkkor az udvarra mutat a cso-
portszobából, a kicsiknek ugyanis külön játszótere van az 
óvodásoktól. A legkisebbekre jut ugyanis a legnagyobb fi-
gyelem, és ez így is van rendjén. A szülők így – ha már mun-
kára kényszerülve kénytelenek gyermekük nélkül, munká-
val tölteni a napot – biztonságban tudhatják csemetéiket.

bÖlcsődébeN, óvodábaN…

pályázat
Bábolna Város Önkormányzata pályázatot hirdet tanul-
mányi segélyre közép, valamint felsőfokú intézményben 
tanulók részére.
Pályázati feltételek:
 Az általános iskolát Bábolnán fejezte be.
 Állandó bábolnai lakos.
 Szociális rászorultság.
 Középiskolások esetén legalább 4.00 tanulmányi át-

lag.
 Nappali rendszerű főiskolai/egyetemi képzésben 

résztvevő, első diplomájukat szerző hallgatók esetén 
legalább 3.7 tanulmányi átlag.

A pályázat szükséges mellékletei:
o Iskolalátogatási igazolás
o Bizonyítvány/leckekönyv másolata
o Valamennyi egy háztartásban élő személy hivatalos 

jövedelemigazolása
A fenti feltételek együttes teljesülése esetén van mód a 
támogatás megítélésére.

A pályázatok leadási határideje:
2016. október 31. (hétfő)

A tanulmányi segély kérelmeket a Szociális és Oktatási 
Bizottság 2016. novemberi ülésén bírálja el.
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Őszi-téli babaruhák találtak gazdára a szabadidőközpont-
ban megrendezett szeptember 17-i bababörzén. A használt 
gyermekholmik vásárát már nem először szervezik meg vá-
rosunkban. A kezdeményezés olyan családanyáktól szár-
mazik, akik egymás között az interneten is értékesítenek 
kinőtt, ámbár jó állapotú babaholmikat. 

A szombati esős időjárás a vásárlókat sem tartotta vissza, 
a börze 9-től délig tartó idejében szinte minden standnál 
akadt érdeklődő nézelődő.

Tizennyolc asztalnál árusítottak az édesanyák, valameny-
nyi standon őszi és téli babaholmik sorakoztak. Az édes-
anyák többsége igen előrelátó, ezért sokan már most meg-
vásárolták a télikabátot, vagy a kis bakancsot aprótalpú 
csemetéiknek.

Újszülöttől egészen a tizenéves korosztálynak való ruhák, 
cipők és játékok is szerepeltek a felhozatalban. A vásárló 
édesanyák többnyire gyermeküket is magukkal hozták, 
számukra gyermekkuckó állt rendelkezésre, ahol színez-
hettek, játszhattak.

A játszósarkot a városi könyvtár segítségével hozták létre, 
és mindig akadt olyan gyerkőc, aki itt játékra lelt.

A szokásokhoz hűen most volt gyűjtési akció, a terem 
közepén egy asztalon gyűlt a felajánlásra szánt ruhanemű. 
Ezek a ruhák elsősorban nélkülöző családokhoz kerülnek. 

A bababörze haszna az is, hogy a használt ruhák olcsób-
bak az üzletben elérhető, új ruhákhoz képest, így a csalá-
dok zsebében is több marad. Ezt magyarázta Takács Lilla 
szervező, aki úgy reméli, hogy sokaknak segít bababörze 
akciójuk. 

bababÖrze éveNte két alkalommal

Egy várva-várt gyalogtúra volt a Bábolnai Hölgyegylet idei 
harmadik nagyszabású sportprogramja, melyet szeptem-
ber 25-én tartottak meg nagy érdeklődés mellett. A mintegy 
ötven gyermek és felnőtt résztvevő hét kilométert tett meg 
a Lobkovitz erdőn keresztül, majd a visszaúttal Bábolnára.

Kozma Ágnes szervező elmondta, a tavalyi ölbői túra táv-
jának felét tervezték az idei alkalomra annak érdekében, 
hogy minden korosztály lelkesen teljesíteni tudja. Szijártóné 
Bojtor Katalin, mint a program másik főszervezője úgy vélte, 
népszerűbb volna a túra a fiatalok és a gyerekek számára, 
ha feladatokkal gazdagítják azt.

Természetesen, a szervezők előzetesen is végigjárták a 
Bana irányába vezető útvonalat. A feladatok közt célba-
dobás, nyelvtörő-fejtörő, terméskeresés, memóriajáték és 
képleírás szerepelt. Az állomásokon teljesítendő feladatok 
az erdőhöz és az őszi évszakhoz kapcsolódtak, de a túrá-
ra vállalkozók a környéket felkeresve szűk környezetüket is 
megismerhették. Katalin szerint a gyerekek jól bírják a ter-
helést, így a közel hét kilométeres gyalogtúrát a kisebbek 
is ügyesen és lelkesen teljesítették. Ágnes arra világított rá, 

hogy Bábolna környékén is szép területekre találnak mind-
azok, akik a Bábolnai Hölgyegylettel tartanak túráikra. A 
szervezet sportos programokat szervező csoportja szeretne 
megszólítani mindenkit, nemcsak azokat, akik nap mint nap 
sportolnak. Idén ez volt a hölgyek utolsó mozgásos ren-
dezvénye, a következő esztendő eseményeit a gyalogtúrán 
résztvevőkkel együtt találgatták.

gyalogtúráN a hÖlgyegylettel
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Cseh versenyző Gazal 21-3 nevű lovával nyerte a 9. Nem-
zeti Vágta nemzetközi futamát. A nagyszabású lovasver-
seny hazánk egyik legnagyobb lovas eseménye, melynek 
nemzetközi futama Bábolnához kötődik. A Nemzeti Vágtát 
idén szeptember 18-án rendezték meg a fővárosban.

A nemzetközi futam előzetes sorsolását szeptember 15-
én a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok impozáns udvarán tar-
tották meg a futamban résztvevő országok képviseletével. 
A ceremónián Lázár Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség és 

a Nemzeti Vágta elnöke is megjelent, aki elmondta: a nem-
zetközi futam arra hivatott, hogy országunk más nemzetek 
felé is nyisson. A külügyminisztérium is az ügy mellé állt, 
ezért immár negyedik éve rendezhetjük meg a nemzetkö-
zi futamot, mely nagy kihívás. A viadalban amatőr lovakon 
profi lovasok ülnek, az éles helyzetben tehát komoly feladat 
hárul a lovasokra.

Az országok viadalában 11 nemzet indult, a nagy érdek-
lődéssel kísért versenyszámot immár negyedszerre rendez-
ték meg a Nemzeti Vágta keretében egységesen a Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok híres shagya-arab lovaival.

Az idei mezőnyben, számos nemzetközileg is elismert 
zsoké áll rajthoz országa képviseletében. Hazánk színeiben 
Ribárszki Sándor, háromszoros gát champion, Overdose 
trénere versenyzett. A magyar csapatvezető az Európa-baj-
noki 3. helyezett Dallos Gyula, 25-szörös magyar örökös 
bajnok, mesteredző lehetett, aki ugyancsak jelen volt a sor-
soláson.

A shagya arab fajta mellett azért döntött a Vágta szerve-
zőgárdája, mert kuriózum a világ számára. A magyar ver-
senyző a nemzetközi futam elődöntőjében szerepelt, ahol 
3. helyen végzett, de időeredménye alapján nem jutott a 
döntőbe.

bábolNai lovak szerepeltek a Nemzeti vágta NemzetkÖzi futamábaN

Megkezdte idei tanévét városunk lovasiskolája is, ahol 
ez évben 130 lelkes diák sajátíthatja el a lovász szakma 
csínját-bínját. A tanulók nem szeptember 1-jén kezdték a 
tanévet, a gazdanapok eseményei miatt igazgatói szünet-
tel indíthattak. A szeptember 4-i tanévnyitó ünnepség után 
másnap kezdetét vette a kollégiumi- és diákélet. 

 Körmendi Csaba, az intézmény igazgatója lapunknak 
elmondta, az oktatók személye és a gyakorlati helyszínek 
nem változtak. A lótartó- és tenyésztő képzés a régi keret-
tanterv szerint már kifutott, így három évfolyammal kezdték 
a tanévet. A 44 fős kilencedik évfolyam mellett a már érett-
ségivel rendelkező tanulókkal is indítottak osztályokat, így 
összesen 70 ,,kiscsikó” lépte át az iskola küszöbét.

 A lovasiskola nagy gondot fordít az általános elméleti 
és gyakorlati tantárgyak magas szintű oktatására, így nem 
véletlen, hogy az ország egyik legjobb lovas szakmát adó 
szakképző intézménye. A gyakorlati helyszínt továbbra is 

a Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok biztosítja, a hozzáértő, 
szakképzett pedagógusok személye is garantálja, hogy 
az itt tanuló diákok jól képzett szakemberként léphetnek a 
nagyvilágba.

taNév elejéN a lovasiskolábaN

felhívás árkok takarítására
Beköszöntött az ősz, mely csapadékban bővelkedő évszaknak számít. A csapadékvíz elvezetésére nyílt, vagy fedett 

árkok szolgálnak, melyekben ilyenkor felhalmozódhat a hordalék, a gaz, a fű, ami egy hirtelen esőzést követően meg-
akadályozhatja a víz elfolyását, így az betörhet a lakásokba, pincékbe, adott esetben komoly károkat okozva. 

A házak előtt húzódó árkok tisztítása az ingatlanok tulajdonosainak kötelezettsége, ennek betartását a Bábolnai 
Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói október utolsó hetében a település egészére kiterjedően ellenőrizni fogják. 
Amennyiben az árkok takarításakor kiemelt föld elszállításában segítséget igényelne valaki, kérjük, Nagy Károly telepü-
lésgazdával egyeztessen a 30-9868287-es telefonszámon. Kocsis Gábor jegyző

sk.

www.btv.hu  -  www.btv.hu  -  www.btv.hu
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Esztergomban szeptember 9-én és 10-én tartották a XIII. 
Finn-Magyar Testvértelepülési Konferenciát. Bábolna első íz-
ben képviseltette magát ezen a neves és hosszú múltra visz-
szatekintő eseményen, ahol a testvérvárosok finn és magyar 
delegációi idén közel kétszáz fővel vettek részt.  

Az első testvértelepülési konferenciát még a nyolcvanas 
évek elején szervezték, és azóta háromévente kerül sor az 
eseményre, magyar és finn településeken felváltva. Ez nem azt 
jelenti, hogy a 80-as évek előtt nem voltak finn-magyar kapcso-
latok, sőt, a magyar - finn kapcsolatok története évszázados 
múltra tekint vissza. 

Az 1900-as évek elején a nyelvtudomány, a finnugor nyelvek 
iránti érdeklődés és kutatás volt az, ami felkeltette a két ország 
közötti kölcsönös érdeklődést. Később ez átterjedt más terüle-
tekre is, majd az emberek hétköznapi érdeklődésébe is helyet 
kapott Finnország illetve Magyarország. Testvárosok, testvéris-
kolák, egyházi testvérgyülekezetek, baráti társaságok alakul-
tak, hogy megismerjék egymás kultúráját, nyelvét, szokásait, 
zenei hagyományait, életét stb. 

Ma már a két országban aktívan működő testvértelepülések 
száma közel 60, amivel Magyarország és Finnország  egyértel-
műen viszi a prímet Európában. De számos iskola, gyülekezet, 
baráti társaság végez felbecsülhetetlen értékű munkát a két or-
szág kultúrájának megismerése érdekében. 

Miért?, Mi hajtja azokat, akik e kapcsolatokat fenntartják, va-
lóban a nyelvek közötti rokonság az, ami ekkora erővel bír?

Minket magyarokat lenyűgöz a finnországi természet szép-
sége, a végeláthatatlan tavak sokasága, az ország innovációi, 
az alkotó/teremtő egyszerűség, az egyes emberek nyugodt, 
visszavonuló, másiknak teret adó viselkedése. A finneket elbű-
völi a magyarok vendégszeretete, barátsága, leleményessége, 
tettrekészsége. A magyar konyha változatos ízvilágával nem 
tudnak betelni és csodálják szebbnél szebb építészeti alkotá-
sainkat is, amelyeket bőven találhatnak szerte az országban.

,,Kevés másik két olyan nép van Európában mint a magya-
rok és a finnek, akiket ekkora földrajzi távolság ellenére, ilyen 
hosszú időn át ennyire szerteágazó, sokszínű kapcsolat fűz 
össze. Olyan kapcsolatok ezek, amelyek mind békében, mind 
háborúban kiállták az idők próbáját” (Magyar-Finn Társaság)

Az esztergomi konferenciát Romanek Etelka, Esztergom pol-
gármestere nyitotta meg és kiemelte, a finn és a magyar nép 
barátságából fakadó társadalmi, szakmai, turisztikai, vallási és 
kulturális együttműködések fontosságát. De a konferencián 
elhangzott felszólalásokban újra és újra, visszatért a kérdés, 

hogyan biztosítjuk ennek a neves és szép munkának a jövőjét, 
hogyan érhetjük el hogy több fiatal érdeklődjön a testvér tele-
püléseken, baráti társaságokban folyó munka iránt, amely már 
csak részben szól a nyelvtanulásról és szokásaink kölcsönös 
megismeréséről. 

A magyar-finn baráti társaságok, a testvértelepülések lakói 
és vezetői szerves részévé váltak annak az  évszázados hagyo-
mánynak, amely a két ország közötti viszonyt jellemzi. Az Eu-
rópai Unióba történő belépést követően a települések közötti 
kapcsolatok, az aktuális területeken történő együttműködési 
lehetőségek, részben új töltetet kaptak. Az országok közötti 
gazdasági kapcsolatok is új perspektívákat nyitnak meg. Ma-
napság már a testvértelepülések közötti kapcsolat lehetősé-
get ad európai uniós pályázatok segítségével közigazgatási, 
egészségügyi vagy akár iskolareformok tanulmányozására, és 
az ezekkel kapcsolatos kölcsönös tapasztalatcserékre orszá-
gaink között. 

Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekkel, témákkal foglalkozott 
a mostani konferencia is, a megnyitót követően a miniszterel-
nökség és a kormányzat egy-egy szakreferense Tatai Laura és 
Dr. Dukai Miklós tartott előadást, az európai uniós pályázatok-
ról, illetve a rendszerváltozást követő önkormányzati törvények 
változásiról 

A finnországi vendégek közül Reima T.A. Luoto, az Espooi 
Esztergom Társaság elnökének fejtegetését hallhattuk Európa 
jövőbeni lehetőségeiről, esélyeiről, amiben (a finnekre annyira 
jellemző módon) a fiatalok szerepét nyomatékosan kiemelte. 
Folytatásul Marjatta Manni-Hämäläinen, a Finn-Magyar Társa-
ság ügyvezető igazgatója a finn fiatalok Magyarország iránti ér-
deklődésének felkeltéséröl szólt. Bemutatója a finn iskolákban 
négy évente megtartott magyar tematikus hétről adott ízelítőt. 
Majd Nagyné Haris Éva a Finn nagykövetség munkatársa „100 
szociális innováció Finnországból” című könyvbemutatóját él-
vezhettük, amiben sok elsajátítandó lehetőség várhat ránk is.

A konferencia második, záró napján egy finn és egy ma-
gyar előadást hallhattunk még a világ és környezetünk válto-
zásiról és ezek hatásairól településeink életére. Mintegy záró 
akkordként, és egyben ezen előadások folytatásaként Lisak-
ki Kiemunki, a Hämeenlinnai képviselőtestület elnöke beszélt 
a bevándorlás kérdéséről. Arról, hogy milyen tapasztalatai 
vannak Finnországnak és milyen megoldásokat alkalmaznak 
Hämeenlinna és környékén a települések lakói arra, hogy a 
bevándorlókat bevonják a mindennapi életbe. Előadását nagy 
érdeklődés kísérte, mind a finn mind a magyar testvérvárosok 
és települések képviselői részéről is. 

E sorok írójának személyében Bábolna és finn testvérvárosa 
Ypäjä első alkalommal vehetett részt ezen a konferencián és 
került be így azon testvértelepülések sorába, ahol olyan neves 
városoktól vehet példát mint Pécs-Lahti, Székesfehérvár-Kemi, 
Miskolc-Tampere, Debrecen-Jyväskylä, amelyek aktív testvér-
városi munkát folytatnak, már több mint 60 éve! 

Felemelő érzés volt, immár több, mint két évtizede részben 
Finnországban élő bábolnaiként képviselni városunkat, és 
megismerkedni, ennek a kiterjedt és népes testvérvárosi kö-
zösségnek hazai és finnországi képviselőivel. Úgy gondolom, 
és remélem is, hogy a konferencián elhangzott értékes gon-
dolatok gyakorlati alkalmazásával, és hazai adaptálásával nem 
csak testvérvárosi kapcsolatainkat erősíthetjük tovább, hanem 
szűkebb környezetünk fejlődését is elősegíthetjük a jövőben. 

Mátray Gyöngyi

testvértelepülési koNfereNciáN jártuNk 
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dallamos taNévNyitó
Huszonkettedik tanévét kezdte a Bábolnai Zene- és Mű-

vészeti Iskola szeptember 5-én, amikor a szülői tájékoztató 
mellett a beiratkozásokra is sort kerítettek. Bánfi Csaba, az 
intézmény igazgatója lapunknak elmondta, diákjaik Bábol-
nán az elmúlt évekhez hasonlóan idén is zongora, hegedű, 
szintetizátor, rézfúvós és ütős tanszakokon sajátíthatják el a 
zene tudományát, illetve a tánc és a színjátszás iránt érdek-
lődők is kibontakoztathatják tehetségüket.

A művészeti intézmény nagyon népszerű, ezúttal mintegy 
nyolcvan zenészpalánta iratkozott be a tanévre. A legkiseb-
bek először szolfézs órákkal kezdenek, az első évben játé-
kos foglalkozások keretében ismerkednek a zene világával, 
ám hamarosan a választott hangszereiket – furulyát, vagy 
ütős hangszereket – is kezükbe vehetik. Az új nebulók mel-
lett a régi növendékek is lelkesen folytatják zenei tanulmá-
nyaikat. 

A zeneiskola pedagógusai nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyakorlásra, azonban odafigyelnek arra is, hogy a gyerme-
kek örömüket leljék a muzsika elsajátításában, szívesen jár-
janak az órákra. A rengeteg befektetett munka, a sok gya-
korlás elnyeri jutalmát, hiszen az intézmény számos sikeres 
művésszel büszkélkedhet, akik az iskola padjaiból kikerülve 
kamatoztathatták itt megszerzett tudásukat. 

 A moderntánc és a drámacsoport is nagy népszerűség-
nek örvend a gyerekek körében, a jelentkezők létszáma 
egyre gyarapodik. A drámások alsó tagozatos tehetség-
gondozó csoportja mellett a nagyok is remekelnek, váro-
sunk ünnepségeinek rendszeres fellépői.

 A zeneiskolások hírneve külföldre is elért, legutóbb Hor-
vátországban mutathatták meg tehetségüket. Nyári útjuk 

során a zenekar és a moderntáncosok tengerparti helyszí-
neken léptek színpadra a közönség legnagyobb elismerése 
mellett. A fellépések mellett mód nyílt a kikapcsolódásra, a 
tengerparti nyaralásra is.

szeptember 24-éN még Nyíltak a vÖlgybeN a kerti virágok…
A Mérföldkő Turisztikai Csoport szep-

tember havi aktuális kirándulására 
egy kisbusznyi sporttárs részvételével 
került sor. A gyönyörű, kellemesnek 
ígérkező, őszi reggelen nem sokkal 9 
óra után Oroszlányt elhagyva a Vértes 
egyik emelkedője előtt kászálódtunk 
ki a buszból. Felsétálva az emelkedőn 
csodás látvány tárult elénk a fák sűrű-
jéből: a romjaiban is impozáns épület-
maradványok láttán földbe gyökerezett 
a lábunk, és bámultuk eleink építészeti 
tudományát. A vértesszentkeresz-
ti bencés kolostor romjainak őrzője, 
gondozója Henye Péter „remete’’ – a 
korábbi megbeszélésnek hála – szívé-
lyesen fogadott minket és kronológiai-
lag/történelmileg alapos mondandóját 
hallgatva sétáltuk körbe a látnivalókat. 
A megilletődés mellett sokat nevettünk 
is, hiszen vezetőnk szellemes riposz-
tokkal fűszerezte ismertetőjét (vallom: 
akinek humora nincs –, annak aztán 
semmije sincs!) Figyelem: ne induljon 
senki egyénileg a romok felkeresésé-
re, mert elutasításban lesz része! A va-
lamikori szénbányászat miatt ugyanis 
megsüllyedt a terület, amiért annak 
látogathatósága  korlátozott!

Ezt követően kényelmes, beszél-
getős erdei séta közben érintettük a 
Gerencsér-vár (hűlt) helyét is, mely 
vár valaha bekerített lakótoronyként a 

Csákyak nyári pihenőhelye volt. Re-
meténktől nyert információ szerint az 
ősidőkben egy alkalommal még a ma-
gyar koronával együtt – akkori őrizője – 
is töltött benne egy éjszakát. Mi is ejtőz-
tünk egy keveset, kielégítve különböző 
emberi szükségleteinket. Az itt fakadó 
tiszta, hideg Vár-forrásnál szomjunkat 
is oltottuk. A Vértes rengetegéből ki-
sétálva pár kilométer után a várakozó 
buszunkba visszaszállva Majk felé vet-
tük az irányt – „ahol a csend lakik’’.

A kamalduli – némaságot fogadott – 
rend történetét, kis házacskáit, felújított 
kolostorépületét, illetve épen maradt 
csonka templomtornyát szakavatott 
idegenvezető élvezetes ismertetése 
közben tekinthettük meg. Többünk 
véleménye szerint a kolostorépület 
felújítására elköltött 834 millió forint 
jó helyre ment: az ilyen projektekre 
az ember nem sajnálhatja a pénzt! Az 
idegenvezetést követően lesétáltunk 
járművünkhöz és rendben, a jelzett 
időre Bábolnára érkeztünk.

Összegezve elmondhatjuk, hogy ki-
tűnő programon vettünk részt, amit a 
látottakon kívül a pompás koraőszi idő 
csak emlékezetesebbé tett!

Itt hívom fel a Sporttársak, illetve 
Bábolna tartalmas mozgásra vágyó 
közönségének figyelmét csoportunk 
októberi soros programjára, ami – a 
munkanap áthelyezések miatt – októ-
ber 16-án, vasárnap lesz megtartva, 
és aminek során a Déli –Bakonyt láto-
gatjuk meg. A geológiai érdekességek 
mellett egy tiszafa ligeten megyünk ke-
resztül, egy kilátóra fellépcsőzve gyö-
nyörködhetünk a panorámában, stb. A 
tervezett gyaloglás csupán 10 km távot 
jelent, amit kényelmes tempóban tehe-
tünk meg (bízva a jó időben).

Katona László
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Szabadidőközpont (Bábolna, Béke u. 8.)
2016. október 18. (kedd) 18.30 óra

A jegyek szeptember 13-tól átvehetők
a Bábolna Városi Könyvtárban (34/369-989)

SZÍNHÁZ

BÁBOLNAI SZERVEZETE

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a

„DUNÁN INNEN - DUNÁN TÚL”
Hagyományőrzők Találkozójára

2016. október 16-án (vasárnap) 16.00 órakor
a Nemzeti Ménesbirtok Kamaraszínházába.

Műsor:

ÉCSI GYÖNGYI:
Teremtésmesék és felföldi énekek 

közreműködik 
CSEPEREDŐK Néptánccsoport

Az előadást követően kötetlen beszélgetésre,
szeretetvendégségre hívunk minden kedves érdeklődőt.

Bábolna Város Önkormányzata meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre.

Időpont: 2016. október 23. 15 óra.
Helyszín: Ácsi út, Kinizsi utca sarka.

Farkas János bábolnai túlélő megemlékezése az eseményről.

Ünnepi beszédet mond: 
Czunyiné  dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő.

Az ünnepség alatt sor kerül 
az önkormányzat által állított, Kocsis Előd szobrászművész

56-os emlékművének avatására.

Az ünnepséget követően 16 órától a régi temetőben
a kopjafánál koszorúzunk.

Közreműködik az Anonim drámacsoport.
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J. H. Ziegler Magyarország Kft. Bábolna, Ipar u. 3.
Bábolnára keresünk azonnali belépéssel 

könnyű fizikai munkára betanított és raktári 
dolgozókat

Alapkövetelmények: 
 - állóképesség 
 - rugalmasság 
 - lojalitás
Amit kínálunk: 
 - stabil munkahely, hosszú távú munka 
 - kellemes munkahelyi légkör 
 - versenyképes juttatási csomag 
 - előrelépési lehetőség 

Ha egy jó hangulatú csapatot keresel,  
akkor köztünk a helyed!

Jelentkezés:
Email: szemelyugy@ziegler.eu

(rövid önéletrajzot várunk)
Telefonon: 0670/427-2964 (ha a telefont  
nem vesszük fel, küldj SMS-t, visszahívunk!).

A J. H. Ziegler cégcsoport mintegy 350 fővel műszaki textíli-
ákat gyárt autóipari- és egyéb ipari felhasználásra németor-
szági Achern és Lambrecht, kínai Huzhou, valamint Magyar-
országon, bábolnai telephelyein. Erőteljes növekedésünket 
szeretnénk a jövőben is tovább folytatni.

Társaságunk további fejlődésének biztosítása érdekében magyarországi telephelyünk-
re, Bábolnára, fiatalos csapatba azonnali belépéssel keresünk;

Műszakvezetőket / Gépkezelőket
Feladatok:     

• Műszaki textíliák gyártásának és csomagolásának felügyelete gyártási utasítások 
alapján

• Gyártóberendezések kezelése és műszaki állapotának folyamatos kontrollja
• Létszámgazdálkodás, munkaszervezés a gyártóberendezéseken az adott mű-

szakban
• Beosztottak irányítása, hatékony munkavégzés megszervezése 
• Fegyelem, rend és tisztasági állapotok fenntartása a műszakban
• Termelési paraméterek betartása, betartatása és dokumentálása
• Kiadott utasítások betartása és betartatása a kívánt minőségű félkész-, késztermék 

előállításához, érvényben lévő munkautasítások szerinti munkavégzés
• Gyártási sorrend betartása
• Mintavételezés, alapanyag, hulladékkezelés a kiadott biztonsági előírások alapján
• Berendezések kezelése és felügyelete 
• Részvétel a megelőző karbantartásokban
• Gyártásközi- és végellenőrzések elvégzése
• Folyamatok fejlesztésében való részvétel

Elvárások:
• Minimum középfokú végzettség, felsőfokú végzettség előnyt jelent
• Automatizált gyártásban szerzett tapasztalat
• Gyártási területén szerzett több éves vezetői tapasztalat
• Releváns vezetői ismeretek és készségek
• Magas szintű koordinációs és kommunikációs készség, jó kapcsolatteremtő- és 

szervezőkészség
• Önálló és felelősségteljes munkavégzés
• Kiegyensúlyozott, magabiztos, határozott személyiség
• Többműszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• Versenyképes bérezés és cafeteria
• Stabil munkahely
• Modern, fiatalos, családias hangulatú munkakörnyezet
• Fejlődési lehetőség és kihívásokkal teli munkakör
• Változatos feladatok

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el részünkre 
fényképes szakmai önéletrajzát motivációs levéllel a következő e-mail címre:

szemelyugy@ziegler.eu

első bábolNai kutyás délutáN
Szeptember 25-én gazdik és négylábú barátaik foglal-

ták el a Kereskedőudvar melletti területet, ekkor tartották 
ugyanis az első bábolnai kutyás délutánt, melyre szeretettel 
vártak minden kutyatulajdonost és kedvenceiket.

 A nagyszabású rendezvény szervezője az a győri kutyás 
egyesület, aki immár több, mint egy éve minden hétvégén 
foglalkozásokat tart városunk kutyafuttatójában. Az enge-
delmességi és ügyességi verseny mellett látványos bemu-
tatóval, szépségversennyel, és kutyakozmetikai tanácsok-
kal várták az érdeklődőket.

 Kruzslicz Anita, a Briliáns Kutyaiskola vezetője lapunknak 
elmondta, fontos, hogy házi kedvenceink örömmel dolgoz-
zanak velünk, kedvüket leljék az engedelmességi feladatok 
végrehajtásában. A harmonikus együttműködés érdekében 
lényegében a gazdákat képezik ki: megtanulják, hogyan és 
miképp érhetik el, hogy leghűségesebb társuk szót fogad-
jon, készségesen hajtsa végre az előírt feladatokat. 

 Az első bábolnai kutyás délután nagy sikert aratott, szép 
számmal érkeztek jól nevelt házőrzők és tulajdonosaik. A 
játékos vetélkedők, ügyességi versenyek és a szépségver-
seny legjobbjait természetesen díjazták, apró jutalmakkal, 
oklevéllel, és egy felejthetetlen élménnyel távozhattak a nap 
végén.

 A kutyaiskolába bárki jelentkezhet, alap- és magasabb 
fokú kiképzési anyaggal állnak az érdeklődők rendelkezésé-
re. Az egyesület hétvégenként az elkerített kutyafuttatóban 
várja a lelkes jelentkezőket kezdő és haladó csoportjaikkal. 

EBOLTÁS 2016!
OKTÓBER VÉGÉIG

VESZETTSÉGOLTÁSI AKCIÓ 
A BÁBOLNAI ÁLLATORVOSI RENDELŐBEN

A RENDELÉSI IDŐPONTOKBAN 
HÉTFŐ:  10:00–12:00 KEDD:  16:00–18:00
PÉNTEK:  16:00–18:00 SZOMBAT: 10:00–12:00

A KEDVEZMÉNYES OLTÁS DÍJA A RENDELŐBEN: 

3000,- FT/KUTYA
HÁZNÁL TÖRTÉNŐ OLTÁS KISZÁLLÁSI DÍJ NÉLKÜL,

A SZOKÁSOS RENDELŐI ÁRON!

DR. MÁTRAY ÁRPÁD 06 309 616 008
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Kedves Olvasó! Október 23-a nemzeti ünnepünk.  Éppen hatvan éve annak, hogy kirobbant a forradalom, melynek célja az 
ország oly nagyon régóta áhított függetlenségének kivívása volt. A kezdeti sikerek hitet, reményt adtak a embereknek. Ma már tudjuk, 
hogy nem sikerült.  Emlékezésképpen egy akkor élt  fiatal lány naplójából  adunk közre részleteket, felidézve ezzel az ’56 őszén  Buda-
pesten történteket. Veresné Szkocsek Mária

Október 7. Vasárnap
A Rajk-ügy bizony felkavarta az embereket. Mióta a dísztemetést 

elhatározták, azóta legalább ötször vitatkoztam én is, aminek az lett az 
eredménye, hogy elhatároztuk, elmegyünk a temetésre: Tegnap volt a 
temetés, azt hiszem nem minden tendencia nélkül tették éppen 6-ára, 
az aradi vértanúk kivégzésének napjára. Nagyon szép volt a temetés 
és rengetegen voltak. Ahogy bementünk a Kerepesi temetőbe a nagy 
úton végig tisztiiskolás fiúk álltak őrséget, a ravatal a Kossuth-mauzó-
leum előtt volt. A mauzóleum oszlopait fekete drapéria fedte, előtte két 
öröktűz fáklyája füstölgött. A négy nagy érckoporsó feketével borított 
asztalon állt, mögöttük az elhunytak kitüntetései és tengernyi virág és 
koszorú. A koporsók mellett a gyászoló családtagok és fehérkesztyűs, 
acélsisakos díszszázad. És tömeg, végtelen sok ember. Lopva figyel-
tem a mellettem állókat és igyekeztem kitalálni, hogy kit mi hozhatott 
ide. Az arcokról zárkózottságot, elszántságot, döbbenetet és fájdal-
mat olvastam le. Mély csönd volt és az érzelemtől csordultan hallgat-
tam a beszédeket, közben sajnáltam, hogy nem vagyok férfi, és így 
nem vehettem le én is a kalapom (gyönyörű szokás) az Internacionálé 
és a munkás-gyászinduló hangjaira. Előttem munkáskülsejű férfi állt, 
kerek arccal és derült, nagy kék szemekkel. Csendesen tárgyalták a 
beszéd részleteit és a díszlövéseknél feltartott tükörrel próbálták meg-
nézni a ravatalt. Közben a szél fújt, hideg volt és sár. Nagyon fáztam. 
Éreztem, hogy a mellem teljesen áthidegszik, de azért kitartottam egé-
szen a beszédek végéig.

Október 17. Szerda
Úgy látszik, most csupa irodalmi esemény jelzi az érdekesebb na-

pokat. Tegnap nagyon jó szakkörünk volt, persze mondanom sem 
kell, hogy inkább politikai dolgokról vitáztunk.

Október 22. Vasárnap
Apu születésnapja volt s kikéredzkedtem az Éva nénitől. Apu még 

aludt, amikor megérkeztem, de aztán még a Pircsó is leült a díványra 
mellénk és természetesen ismét politikai vitákba bonyolódtunk....

Október 25. Csütörtök
Nagyon nyomott hangulatban vagyok. Még mindig folynak a har-

cok és olyan reménytelen, kilátástalan a helyzet, hogy borzasztó. Min-
denki össze-vissza beszél, nem tudok kiigazodni, mi történt tulajdon-
képpen? A rádió hazudik, az emberek túloznak, és nem tudom, mi az 
igazság! Megpróbálom összeszedni a gondolataimat. Mi is történt?

Hétfőn még minden normális körülmények között folyt. Békésen 
tervezgettem, hogy a ma tartandó diákparlamentre eljövök és pénte-
ken elmegyek a Galilei előadására. Hol van az már!

Kedden délelőtt nagyon parázs hangulat volt az iskolában. Annak 
ellenére, hogy nem tudtunk az egyetemisták készülődéséről, mintha 
ördög bújt volna belénk, mindannyian izgatottak és lelkesek voltunk. 
Valaki berohant az osztályba a Szabad Ifjúsággal, pillanatok alatt 
szétkapkodták, és hangosan olvastuk fel a Petőfi Kör határozatait. 
Elolvastuk a lengyel Gomulka beszédét és a különböző egyetemek 
felhívásait, és leírhatatlan volt a lelkesedés. Egész orosz órán újsá-
got olvastam, nem bírtam magammal. Hirtelen ötlettel azt mondtam 
a Zsófinak, hogy bárcsak mozognánk már mi is, nem csak a lengye-
lek, ha tüntetés lesz, természetesen ott akarok lenni! Mikor a Dórának 
elmagyaráztam a matematikát, a Katitól kapott bérlettel, villamossal 

mentem haza. Sándor Zsuzsival persze egész úton a politikai esemé-
nyekről beszéltünk. Iszonyú tömeg volt a villamoson, majd kinyomták 
a belem, úgy összeszorultunk. Közben észrevettük, hogy az egyete-
misták mind nemzetiszínű szalagot viselnek a kabátjuk hajtókáján. 
Arra gondoltam, hogy ez biztos annak a kifejezése, hogy az egyete-
misták március 15-ét és október 6-át nemzeti ünneppé akarják újra 
visszaállítani, szóval ez tüntetés a magyarság mellett. Izgatottan siet-
tem haza. Mindjárt ebédelni mentem és beültem a Katiékhoz a beteg-
szobába elújságolni az eseményeket. A két egyetemista nevelőnk is 
nemzetiszínű szalagot hord – robbant rám a Zala Klári. Valahol félfüllel 
azt is elcsíptem: „ma a Bem téren…” Egyelőre nem tulajdonítottam 
ennek különösebb jelentőséget. Rohantam be a tanulóba: „Lányok, 
az egyetemisták mind nemzetiszínű szalagot hordanak, vegyünk mi 
is! Ki jön le velem?” Aztán eszembe jutott a félfüllel elcsípett mondat: 
„Na, és a Bem téren... ma lesz valami... tüntetést Ez az! Kijön a Röl-
texbe?” Zala Klárival rohantunk le, 1 méter szalagot vettünk. „Minek a 
szalag?” – kérdezte a boltos néni, aki éppen egy negyedik cést szol-
gált ki, neki is szalagot adott. „Tüntetünk!” – „Sejtettem. Délelőtt itt 
jártak egyetemisták is, de hiába kérdeztem, hogy minek kell nekik a 
szalag, csak mosolyogtak. És hol lesz?” – „A Bem téren.” – „Nemso-
kára a munkásság is csatlakozik. Most jönnek Csepelről.” – mondta 
egy mellettünk álló néni.

A lelkesedés szárnyakat adott nekünk. A Lórántffy utcán elsősök 
és negyedikesek szaladtak csoportban. „Hová, hová?” – „A Dimitrov 
térre.”

– „Ott lesz?” – „Ott.” A kapun és a lépcsőn már rohantunk és szinte 
berontottunk a tanulóba: „Gyerekek, a Dimitrov téren tüntetés, ki jön?” 
Mindenki fölugrált a helyéről, csak a Mártára emlékszem, amint magá-
ra kapta a ballonját, én lehánytam magamról a köpenyem, kitűztük a 
kokárdákat és elrohantunk.

A 63-ason és a 9-esen préselődtünk és lógtunk, míg megérkez-
tünk a Bem térre. A tömeg szembejött velünk. Kiáltozásokat hallot-
tunk. Összenéztünk és futásnak eredtünk, míg a Fő utcában utolértük 
a tüntető egyetemistákat. Jogászok közé kerültünk. A fiúk lelkesen 
kiabáltak és amerre elmentünk, az ablakokból mindenütt integettek 
felénk, kitették a magyar zászlót. „Minden ország katonája, menjen 
saját hazájába!” „Szovjet sereg menjen haza, Sztálin szobrot vigye 
haza!” „Szabadságot akarunk, Nagy Imrére szavazunk!” „Vesszen 
Gerő!” – zúgott a kiáltás mindenfelé. Mellettem termett egy hosszú 
egyetemista, karját nyújtotta, belekaroltam, úgy alkottunk láncot, úgy 
meneteltünk. A jogászok megismertek bennünket, hogy középisko-
lások vagyunk, behúzkodtak a sorba minket, mosolyogtak ránk és 
szánkba adták a jelszavakat. „Ki a magyar zászlóval!” – kiabáltuk, 
és az ablakokból zászlók szálltak alá, lyukasan, mert kivágták belő-
lük a címert. Egy néni egészen kihajolt az ablakon és teljes erejéből 
tapsolt. A Lánchíd csak úgy rengett alattunk, ahogy átmentünk rajta. 
Figyeltem az embereket, ahogy megálltak a hídon a tüntetést nézve. 
„Gyertek velünk!” – kiabáltuk, az arcokon tétovázást, örömet vettünk 
észre. Sokan tapsoltak. A Váci utcában már kitűzött zászlók fogadtak 
minket, s a tüntetők tömege egyre nőtt. A parlamenten hatalmas zász-
ló lengett, s az időközben odagyülemlett tüntetők elállták előttünk az 
utat. Saci furakodni kezdett, mi utána, közben elvesztettük egymást, 
majd újra összekerültünk, végül a parlament lépcsőjénél kötöttünk ki.

(Folytatjuk)

arraboNa júlia: 1956-os Napló. egy 18 éves láNy feljegyzései
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
Október 16-án vasárnap 10.10 rózsafüzér 
Évközi 29. vasárnap 10.45 szentmise
Október 23-án vasárnap 10.10 rózsafüzér 
Évközi 30. vasárnap 10.45 szentmise
Október 30-án vasárnap 10.10 rózsafüzér 
Évközi 31. vasárnap  10.45 szentmise
November 6-án vasárnap 10.10 rózsafüzér 
Évközi 32. vasárnap  10.45 szentmise

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

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 16. –      Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 23. –      Vasárnap 11 óra
OKTÓBER 30. –      Vasárnap 11 óra
NOVEMBER   6. –      Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 13. –      Vasárnap 11 óra

Igét hirdet: Sugár Tamás református lelkész - Elérhetősége: 30/748-7320 Parókia: 34/356-405
                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
OKTÓBER 16. vasárnap 15.00 óra
NOVEMBER 6. vasárnap 15.00 óra

NOVEMBER 20. vasárnap 15.00 óra
Igét hirdet Veres József evangélikus lelkész  - Tel.: (20) 461-0653 - veresjo@yahoo.com

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

iNgyeNes gazdasági taNácsadás
2016. október 24-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.

móroN NévNapoztuNk
A bábolnai Idősek Klubjának tagjai egy kedves meg-

hívásnak eleget téve szeptember 23-án Móron, az Ezerjó 
Nyugdíjas Egyesület névnapozós bálján vettek részt.  Itt 
köszöntötték azokat, akik a 3. negyedévben ünnepelték a 
névnapjukat. A hölgyek egy szál virágot, az urak egy pohár 
pezsgőt kaptak ajándékba. Vendéglátóink a mi névnapo-
sainkról sem feledkeztek meg, nagyon figyelmesek voltak. 
Megvendégeltek minket finom szendvicsekkel, házi süte-
ményekkel, és persze a poharak sem maradtak üresek. A 
zenekar egész este húzta a talpalávalót. 

Jó volt újra találkozni kedves ismerőseinkkel. 

OKTÓBERI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

Okt.11.:  
    Gyógyító ételek
Okt.18.:  
    A cukorbetegség kiegészítő
    kezelése
Okt.25.:  
    Talpmasszázs

pályázat
BÁBOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016-BAN IS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT 

a bursa huNgarica 
ÖsztÖNdíjpályázatbaN 

VALÓ RÉSZVÉTELRE.
A pályázatokat az emet.gov.hu felületen kell 

rögzíteni, majd a pályázati adatlapot kinyomtatva 
mellékletekkel ellátva kell beadni 

a Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatalba 
legkésőbb 2016. november 8-ig.

VÉRADÁS
A Bábolnai Vöröskereszt

2016. október 20-án 14-től 18 óráig
véradást szervez

a kisiskola tornatermében
(kereskedő udvarral szembeni bejárat

Kérjük a véradókat, TAJ-számukat hozzák magukkal!
Minden segíteni vágyót szeretettel várunk!

Adj vért, és ments meg 3 életet!
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Az elmúlt évek fejlesztései tették lehetővé, hogy a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok rangos díjugrató versenyek-
nek adjon otthont. Kitűnő a verseny- és melegítőpálya 
talaja, ami a legfontosabb szempont lovak és lovasok 
számára. Szeptember első hétvégéjén a Díjugrató Sza-
kág legrangosabb eseményét, az országos bajnoki dön-
tőt bonyolították a bábolnai lovaspályán. A verseny már 
másodszor térhetett vissza Bábolnára, melyben újszerű 
volt, hogy idén a gazdanapok programjai közt lehetett 
szemlélni a lovas megmérettetés futamait.

A döntő versenyszámait kilenc országos minősítő verseny 
előzte meg, melynek során gyermektől a felnőtt kategóriá-
kig minősülhettek a lovasok – tudtuk meg Juhász Tibortól, 
a versenybíróság elnökétől. A csúcsversenyszám természe-
tesen a felnőtt döntő volt, ahová 51 lovas kvalifikálta magát, 
mely a hazai díjugrató sportág krémjét jelentette. 

Az idei pálya sok nehézséget okozott a versenyzőknek, 
mondta el a tapasztalt versenybíró. Már az első forduló 

után csak 39-en tudtak nekivágni a középdöntőnek, pedig 
az első 20 lovas már nemzetközi szintű díjugrató. A kétfor-
dulós döntő szereplői kiválóan teljesítettek, az elmúlt évek 
legnehezebb pályája ellenére jóval több hibátlan eredmény 
született, mint a korábbi esztendőkben. A versenybíróság 
elnöke szerint mindez a hazai díjugrató sport erősödését is 
jelenti, mely az európai mezőny középső szintjét képviseli.

A Díjugrató Országos Bajnokság csúcsversenyszámát, a 
felnőtt döntőt Szabó Gábor nyerte, aki már tavaly az Európa 
Bajnokságon is szerepelt és a júliusi budapesti világkupa 
forduló nagydíjat is magáénak tudhatja. A tehetséges lovas 
a középdöntő után látta már, hogy komoly esélye lehet a 
végső győzelemre, de a döntőben az első hat versenyző 
vívott nyílt küzdelmet az elsőségért. A bajnok nem először 
versenyzett Bábolnán, a körülményeket és a pályát méltó-
nak tartotta a magyar bajnoki döntőhöz. 

hp

a díjugratás csúcsverseNye bábolNáN

A bábolnai sportcsarnokot korábban hazai pályának te-
kintő Bőny-Szavill Consulting futsalcsapatának NB II-es 
debütálását és sikereit egy teljes szezonon át kísérhettük 
figyelemmel egészen a bajnoki cím elnyeréséig, illetve az 
együttes NB I-be jutásáig. A bőnyi futsalosok számára a 
nyár intenzív felkészüléssel telt, edzéseiket továbbra is Bá-
bolnán végzik. Ám bajnoki mérkőzéseiket már nem tudják 
itt játszani, mert sportcsarnokunk nem mindenben felel meg 
a legfelsőbb szint követelményeinek. 

Szabó Csaba, a Bőny SE elnöke, a csapat szponzora la-
punk számára elmondta, egyrészt 200 fős lelátót ír elő a sza-
bályzat, valamint szükség van az írott és elektronikus sajtó 
számára elkülönített helyekre, melyek Bábolnán nem adot-
tak. Ezért úgy döntöttek, hogy bajnoki mérkőzéseiket az 
ETO Futsal Klub otthonában, Győrben, a Magvassy Mihály 
Sportcsarnokban vívják a hazai együttessel megosztva, ve-
lük egyeztetve. Az edzések továbbra is Bábolnán zajlanak, 
illetve utánpótlás csapataik itt mérkőznek ellenfeleikkel. 

A bőnyiek vezetője arról is beszélt, hogy az együttes ge-
rincét adó játékosok mindannyian maradtak, ám azzal is 
tisztában vannak, hogy ez már nem „hobby-futsal”. Szeret-
nének új labdarúgókat igazolni, de szívesen építenek majd 
a saját nevelésű bőnyi fiatalokra. Céljuk, hogy a bőnyi tehet-
ségek ne kallódjanak el, hanem megfelelő képzést követő-
en a felnőttekhez csatlakozzanak.

Az NB I-es bajnoki szezon szeptember közepén indult. A 
bőnyi együttes Berettyóújfalun kezdett, Szabó Csaba kiéle-
zett küzdelmet várt a debütáló mérkőzéstől. A hazaiak azon-
ban meggyőző, 7:1 arányú győzelmet arattak. A második 
fordulóban hazai pályán is lesújtó, 7:0-s vereséget szenved-
tek a Veszprémtől.

Az első évadban megfelelő rutinra szeretnének szert ten-
ni, valamint azért küzdenek majd, hogy ebben az osztály-
ban folytathassák a következő években is.

Hantos Péter

futsal Nb i: a bőNyiek felkészültek 
a felső sziNtű megmérettetésekre

viii. Nyerges béla teke emlékverseNy
A Bábolnai Sportegyesület Teke Szakosztálya ismét megrendezi

hagyomáNyos csapat és egyéNi tekeverseNyét.
A versennyel a tekecsapat alapítójára emlékeznek.

A VIII. Nyerges Béla Teke Emlékverseny időpontja:
2016. december 3 - december 11.

A verseny helyszíne: a bábolnai tekepálya, Bábolna, Béke út. 1.

Nevezési határidő: 2016. november 30.

Információ és nevezés: barbara.tomozi@gmail.com

Telefon: +36 30 549 2175
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Az eddig egy győzelemmel és két 
vereséggel szereplő Nyergesújfalu 
látogatott Bábolnára a megyei első 
osztályú labdarúgó-bajnokság 4. 
fordulójában. Focistáink nagy elán-
nal kezdtek, kitűnő szellemben ját-
szottak. Kovács Máté révén már a 3. 
percben megszerezték a vezetést. 
Az ellenfél védőjétől megszerezte a 
labdát, majd megállíthatatlanul tört a 
kapu felé, lövését a nyergesi hálóőr 
nem védhette. Több mint húsz perc 
mezőnyjáték következett kimaradt bábolnai helyzetekkel, majd 
Csillag Máté kapott remek indítást a jobb szélen. A fiatal támadó 
lövése már a második bábolnai gólt fémjelezte. A hátralévő több, 
mint negyedórában is legényeink domináltak. A helyzeteket az-
tán a félidő lefújása előtt egy perccel sikerült ismét gólra váltani. 
Ezúttal László Tihamér a nyergesi védelem mögé kerülve meste-
rien talált a hálóba. A második játékrész kissé álmosabb mezőny-
játékot hozott, labdarúgóink visszavettek a tempóból. Egy gólra 
azonban még futotta együttesünk erejéből. Csillag Máté lapos lö-
vését a kapus csak röviden tudta kitenyerelni, a labdára László 
Tihamér csapott le, és ezúttal sem hibázott. Bábolna SE – Nyer-
gesújfalu SE 4:0.

A még nagyon fiatal átlagéletkorú U19-es gárda ellenfele az a 
Nyergesújfalu volt, mely az előző bajnokságban az utolsó helyen 
végzett, és most sem dicsekedhetnek fényes eredményekkel. 
Ráadásul a vendégek mindössze kilenc játékost tudtak pályára 
küldeni, ezért focistáink reményteli mérkőzésnek néztek elébe. 
Müller Kristófot a kilencedik percben csak szabálytalanul tudták 
elválasztani a labdától a nyergesi 16-oson belül. A 11-est Németh 
Dávid magabiztosan értékesítette. Tíz perccel később mintegy 
25 méterrel a kaputól remek, begyakorolt szabadrúgás-kombi-
nációt követően az újonc Nyári Levente növelte csapatunk elő-
nyét. Nem sokkal később a vendégek javára ítélt 11-est a játékve-
zető, melynek következtében felzárkózott a nyergesi gárda. Pár 
perc múlva válaszoltak ifistáink. Németh Dávid váratlan lövésé-
re a kapus nem sokat mozdulhatott. A második játékrészben fo-
cistáink nehezen birkóztak meg a vendégek betömörülő védelmi 
rendszerének áttörésével. Egy beívelt szögletet utáni fejest azon-
ban nem tudtak tisztázni, a labdára Gerencsér Gábor csapott le, 
és a kapu torkából nem tudott hibázni. Bábolna SE U19 – Nyer-
gesújfalu SE U19 4:0.

A jelenlegi listavezető látogatott Bábolnára a bajnokság 5. for-
dulójában. A vértesszőlősiek nagy iramban kezdtek, de focistáink 
felvették a kesztyűt és a vendégek akcióit kemény, fegyelmezett 
védőjátékkal állították meg. Kapusunk is remekül állta a rohamo-
kat, támadásaink pedig rendre veszélyt jelentettek a vendégek 
kapuja előtt. A 14. percben Kalamár Lajos jobboldalról élesen be-
lőtt labdájához a vértesszőlősi játékos kézzel ért, amit a bíró bün-
tetővel jutalmazott. A 11-est Jaksa Gábor magabiztosan értéke-
sítette. Az első félidő további részében kiegyenlített, helyenként 
színvonalas mezőnyjáték folyt vértesszőlősi és bábolnai helyze-
tekkel fűszerezve. A 38. perc a vendégek legnagyobb meglepe-
tésére ismét hazai gólt eredményezett. Csillag Máté hagyta fa-
képnél védőjét, majd a 16-os vonaláról passzolt középre László 
Tihamérnak, aki nem hibázott. A második játékrészben legénye-
ink visszaálltak védekezni, mellyel magukra hozták ellenfelüket. 
A 70. percig sikerült tartani a vendég rohamokat, ekkor azon-
ban jobboldali szögletből szépített a Vértesszőlős. Játékosaink 
a cserék ellenére is rendkívül elfáradtak a vendégek által diktált 
erős iramnak köszönhetően. A győzelemmel kecsegtető mérkő-
zés a visszájára fordult. A 86. percben már ki is egyenlítettek a 
vendégek Bognár Ferenc fejesének köszönhetően. Négy perc el-
teltével bekövetkezett az, amitől mindenki tartott. Egy jobboldali 
támadást követően Bognár Mété érkezett a belőtt labdára és vé-
dőink gyűrűjében védhetetlenül lőtt a hálóba. A játékvezető hiá-
ba hosszabbított 5 percet, focistáink elkészültek erejükkel, már 
nem tudtak újítani. Bábolna SE – Vértesszőlősi SE 2:3.

A fiatal U19-es gárda is remek el-
lenfelet kapott, de a mostani talál-
kozón már játszhatott a sérüléséből 
felépült Kaluha Tamás, és vissza-
tért a csapathoz az egyetemista Ta-
kács Ádám is. Így kiegyenlítődött a 
fiatalabb és idősebb focisták ará-
nya, ami a csapat játékán is tükröző-
dött. Az első félidőben kiegyenlített 
küzdelem folyt a pályán, mígnem 11 
perc elteltével Nagy Barnabás lövé-
se volt eredményes. Hét perc múl-

va kiegyenlítettek a szőlősiek. Egy laposan előrepasszolt labdá-
val lódult meg az ellenfél csatára, védőinket lefutva lőtt a hálóba. 
Legényeink aztán átvették az irányítást, aktívabbá vált támadójá-
tékunk. A 31. percben Németh Dávid robbanékonyságának kö-
szönhetően lefutotta védőjét, majd a kaputól 12 méterre lőtt a 
kapu jobb sarkába. Két perc múlva ismét Németh Dávid került 
helyzetbe. Két védő közt hámozta át magát, majd védhetetlenül 
lőtt a hálóba. Később Németh Dávid passzolt  önzetlenül Mar-
cinkó Bálint elé, aki a kapu torkából nem hibázott. A félidő lefú-
jása előtt 2 perccel fellazult védelmünk hibáját kihasználva szépí-
tett a Vértesszőlős. A második játékrész elején fiataljaink kissé 
magukra engedték ellenfelüket, ami sajnos gólt is eredménye-
zett. Játékosaink tudták, hogy be kell biztosítaniuk a győzelmet. 
A 72. percben egy jobb oldalról élesen belőtt labdát Németh Dá-
vid még a kapufára vágott, viszont Marcinkó Bálint másodszor-
ra már betalált. Bábolna SE U19 – Vértesszőlősi SE U19 5:3.

Megyei első osztályú labdarúgóink Vértessomlón vendégsze-
repeltek szeptember 18-án. A felnőtt csapat szinte lehengerelte 
ellenfelét. László Tihamér kettő, Fábián Dávid három és Csillag 
Máté, illetve Vida Gábor egy-egy góljával a vártnál nagyobb ará-
nyú győzelmet arattak. Az U19-es gárda viszont 5:0-ra alulma-
radt a jórészt komáromi ifistákat felvonultató hazaiak ellen. Vér-
tessomlói KSK – Bábolna SE 0:7, U19 5:0.

A hónap utolsó találkozójára ismét hazai pályán került sor, a 
szomszédvár Nagyigmánd látogatott Bábolnára. A vendégek két 
szezont töltöttek egy osztállyal lejjebb, most három győzelem 
és három vereség birtokában a hatodik helyről várták a mérkő-
zést. Nagy iramban kezdtek a csapatok, kiélezett küzdelem zaj-
lott a pályán. Az első félidő derekán a hazai közönség örülhetett. 
Vida Gábor szöktette a középen befutó László Tihamért, a csa-
tár a kifutó kapus mellett határozottan lőtt a hálóba. Továbbra is 
több lehetőség kínálkozott együttesünk előtt, de a vendégek is 
dolgoztak ki veszélyes akciókat. A második játékrész az elsőhöz 
hasonlóan egyenlő erők küzdelmét hozta, az ellenfél mindent 
megtett, hogy megfordítsa az eredményt. A 63. percben Horváth 
Dominik szabálytalan becsúszásának köszönhetően a vendégek 
büntetőhöz jutottak, melynek értékesítésével kiegyenlítettek. Vé-
dőnk ráadásul második sárgáját kapta, ezért kiállítás sorsára ju-
tott. A Nagyigmánd ezután teljes erőbedobással igyekezett meg-
szerezni a vezetést, de az utolsó tíz percre úgy elfáradtak, hogy 
lépni is alig bírtak. Focistáinknak ekkor még lett volna alkalmuk 
itthon tartani a három pontot, de az igmándi védelmet már képte-
lenek voltak áttörni. Bábolna SE – Nagyigmándi KSK 1:1.

Az U19-es gárda csupán két pont előnnyel állt a tabellán egy 
hellyel feljebb, mint a Nagyigmánd. Szoros mérkőzésre lehetett 
számítani, ám fiataljaink már az első félidőben igyekeztek győ-
zelmi esélyeiket bebiztosítani. A 8. percben Németh Dávid ira-
modott meg a vendégek kapuja felé, a védő csak szabálytala-
nul tudta megállítani a 16-oson belül. A büntetőt Müller Kristóf 
először elhibázta, de a kipattanó labdát már értékesítette. A szü-
net előtt két perccel ismét Németh Dávid kapott remek átadást, 
lövése a kapusról pattant a hálóba. A második játékrészt is ifistá-
ink uralták. Ismét Németh Dávid futott el a védők gyűrűjében, a 
labdát átadta Németh Kristófnak, aki megállíthatatlanul tört kapu-
ra, lövése pedig védhetetlenül landolt a hálóban. Bábolna SE – 
Nagyigmándi KSK 3:0.

labdarúgás: csapataiNk leNdületbeN
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BÁBOLNAI FÓRUM AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA 
FELELŐS KIADÓ: a BTV ügyvezetője / Főszerkesztő és fotók: Hantos Péter 
A szerkesztőség munkatársai: Hajnal Dóra, Pruzsinszki Erika, Veresné Szkocsek Mária 
Levélcím: Bábolnai Fórum szerkesztősége 2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. Telefon: (34) 568-000, 222-797 Fax: (34) 369-759 
E-mail: btv@babolna.hu - Nyomda: PINKER Kft. Bábolna 
Lapzárta: minden hónap 25-én.

teke: három froNtoN is sikeresek 
NB I-ben folyamatosan immár második évadát kez-

dő tekecsapatunk számára is elkezdődött a bajnoki 
szezon. Skuba István szakosztályvezető lapunknak 
korábban már elmondta, megfelelőnek ítéli a nyári fel-
készülést, hiszen magasabb osztályban játszó együt-
tesek ellen is egyenrangú ellenfélként tudták felvenni 
a versenyt, sőt, akadtak reményteli győzelmeik is ilyen 
csapatokkal szemben. 

Két fiatal tekézőt is igazoltak. Kiss Norbertet a szuper-
ligás Győrszolból, ő korábban serdülő korosztályos vá-
logatott volt, Nákits Dániel pedig Győrújfaluról érkezett, 
de korábban több nyugat-dunántúli, magasabb osztályú 
együttes ifjúsági játékosa volt. Így bizakodva vághattak az 
újabb bajnoki szezon elé, pedig az első fordulóban mind-
járt az Eger gárdáját fogadták. Tőlük korábban kétszer ve-
reséget szenvedtek, tekéseink számára fontos lett volna a 
jó kezdés. Azonban a vendégek kirobbanó formában dob-
tak, és új pályacsúccsal nyerték a mérkőzést. Tekéseink 
sem maradtak sokkal alul, hiszen az ő dobott fáik is meg-
közelítették a bábolnai pályacsúcsot, mégsem sikerült a 
várt győzelem. A Burián Dávid, Katona Péter, Jurics Gergő 
összeállítású ifjúsági csapat győzni tudott, ők a szakosz-
tályvezető szerint joggal küzdhetnek akár a bajnoki címért 
is. Bábolna SE – Vilati Eger SE 1:7 (3326:2408), ifi 3:1 
(986:827).

NB I-es tekecsapatunk számára nem indult jól a szezon. 
Hazai vereség után idegenben sem sikerült megújulni a 
megyei rangadón Oroszlányban. Ha minimális különbség-
gel is, de kikaptak a jól ismert gárdától. A nyert csapat-
pontok alapján a mieink voltak lépéselőnyben, de a szabá-
lyok értelmében a mérkőzés végén a több ütött fára plusz 
két csapatpont jár, mely a hazai gárdát illette. Az ifjúsági 
csapat viszont ismét sikerrel zárta a fordulót, Burián Dá-
vid és Jurics Gergő magabiztos játékkal hozta a meccset. 
Oroszlányi SZE – Bábolna SE 4,5:3,5 (3211:3190), ifi 
0:4 (961:1102). 

Az NB I-es tekebajnokság keleti csoportjának 3. fordu-
lójában a Gyulai SE gárdáját fogadta együttesünk szep-
tember 17-én. Tekéseink számára két olyan vesztes mér-
kőzéssel indult a szezon, melynek egyikén úgy maradtak 
alul, hogy az ellenfél a forduló legtöbb fáját dobta, a má-
sikat pedig minimális különbséggel vesztették el. Ezek 
után tekéseink győzelemre éhesen léptek pályára a Gyula 
ellen, átérezve a találkozó jelentőségét. A csapat minden 
tagja remek formában dobott, így Skuba István szakosz-
tályvezető is a legnagyobb lelki nyugalommal szemlélhet-
te játékosai teljesítményét. A Jurics Gergő és Szász László 
alkotta ifjúsági gárda immár Burián Dávid nélkül – aki a 
felnőtteket erősíti – is stabilan teljesít, a szakvezető szerint 
a bajnoki címért küzdhetnek, bár még messze a szezon 

vége. Bábolna SE – Gyulai SE 8:0 (3390:3165), ifi 3:1 
(1091:1023).

A hónap utolsó mérkőzésén ismét hazai pályán játsz-
hatott tekecsapatunk. Szeptember 24-én az újonc Szank 
együttese látogatott Bábolnára, akik az előző három for-
dulóban még nem jártak sikerrel. Tekéseink elbizakodott-
ságtól mentesen léptek pályára, bár az első körben Morvai 
Gábornak még nem sikerült pontot nyerni, de a többiek 
kitűnően dobtak. A találkozó végkimenetele szinte egy pil-
lanatig sem volt kétséges, legényeink a forduló legtöbb 

fás eredményével nyerték a mérkőzést. Szász László és 
Jurics Gergő az ifjúsági csapatot vitték sikerre, ők is ma-
gabiztos győzelmet arattak. Bábolna SE – Szanki OBSE 
7:1 (3354:3117), ifi 4:0 (1062:858).

A felnőtt gárda négy fordulót követően a 12 csapatos 
bajnokságban a tabella ötödik helyét foglalja el, az ifjúsá-
giak pedig 100%-os teljesítményüknek köszönhetően lis-
tavezetők.

A tavalyi évhez képest szárnyal a „B” csapat, az első 
három fordulót követően még 100%-os teljesítménnyel di-
csekedhettek.

Először a Gyóró gárdáját verték hazai pályán, majd Kun-
szigeten diadalmaskodtak, aztán ismét idehaza nyertek 
a Jobb Dáma (Hánta) ellen. A hónap utolsó mérkőzését 
elvesztették ugyan Bábolnán a Károlyháza ellen, de még 
mindig a tabella második helyével büszkélkedhetnek.

Eredmények:
Bábolna SE/B – Gyóró 5:3 (2639:2584)
Kunszigeti SE – Bábolna SE/B 2:6 (2557:2605)
Bábolna SE/B – Jobb Dáma SE 6:2 (2741:2644)
Bábolna SE/B – Károlyháza 2:6 (2631


