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AZ ’56-OSOK SZOBRA A MÉLTÓ TISZTELETADÁS JELKÉPE
Idén hatvan évet jegyzünk 

az 1956-os forradalom kitö-
résétől. Hatvan éve emelke-
dett fel a magyarság a szov-
jet zsarnokság ellen, tettre 
kész fiatalok, öregek, nők és 
férfiak lázadtak fel a hazáért.

Hajlamosak vagyunk azt 
gondolni, hogy az 56-os for-
radalom a főváros harca volt, 
pedig a vidéki városok is – 
noha kevesebb véráldozattal  
– de megvívták harcaikat a 
zűrzavaros időszakban. 

Bábolnán is akadnak 
szemtanúk. Olyan hazát 
védő bátor emberek, akik a önkényuralomban is képesek 
voltak emberek maradni. Sajnos azonban sokan – akik 
megélték 56-ot – már nem lehetnek közöttünk. Az irántuk 
érzett tiszteletadás okán a hatvan éves évforduló alkalmá-
val köztéri szobrot avatott a város közössége.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak 
emlékét őrző szobrot Kocsis Előd szobrászművész készí-
tette. 

Az esemény kezdetén felcsendült Nemzeti Imádságunk, 
majd az Anonim Drámacsoport idézte fel a forradalom 
eseményeit.

A megemlékezés folytatásában Farkas János, a forradal-
mi történések bábolnai szemtanúja megköszönte a város 
gesztusát, hogy szobrot állíttatott, majd a hatvan éve tör-
téntekre emlékezett vissza. 

Farkas János sorkatonaként élte át a forradalmat Komá-
romban. A lázadó civilek élén bajtársaival együtt ő is ha-
zafiasságról tett tanúbizonyságot. 

Teljes harci fegyverzetben indult volna – az akkor már 
bajtársnak emlegetett állománnyal Pestre a forradalom ki-
törésének napján a rend helyreállítására. 

,, …Kihirdették a statáriumot, ami abból állt, hogy aki 
kiadja a fegyverét a kezéből, vagy megszökik, azt hadbí-
róság elé állítják. Tehát az ávósokkal szemben fel kellett 
venni a harcot. Hála Istennek, nem így történt! Másnap, 
24-én szintén nagy izgalom kerített hatalmába bennün-
ket. Minket, tisztes iskolásokat vezényeltek ki a kerítéshez, 
hogy biztosítsuk a laktanya védelmét azzal a céllal, hogy 
a civilek ne juthassanak be a laktanyába…. A város felől 
egyre nagyobb hangzavarral, kiabálással, jelszavak skan-
dálásával közeledett a tömeg. Remegő kezekkel fogtuk a 
géppisztolyt, remélve, hogy nem lesz provokáció…A lakta-
nya kapujához érve a tömegből egy pedagógus elszavalta 
a Talpra magyart, majd utána elénekelték a Himnuszt, és a 
tömeg kiabálta, hogy gyertek közénk, a mi fiaink vagytok. 
Anélkül, hogy parancsot kaptunk volna, leraktuk a fegy-
vereinket, és átugrottunk a kerítésen, majd a tömeg élére 
állítottak bennünket. És a tömeg úgy határozott, hogy a 
rendőrség előtt elhaladva a határőrlaktanyához megyünk, 
hogy ők is álljanak a nép mellé... Ahogy közeledtünk a híd 
felé, láttuk, hogy a határőrök tüzelőállásban vannak: a gép-

puska mögött fekve vártak a 
tűzparancsra. A hatalmasra 
felduzzadt tömegből valaki 
hangosbeszélőn keresztül 
azt tanácsolta, ne menjünk 
tovább, mert ezek lőni fog-
nak. De a tömeg elszánt 
volt és mi, akik a tömeg élén 
mentünk, meg sem fordult a 
fejünkben, hogy visszafor-
duljunk. Eszünkbe jutott az a 
mondás, hogy most gyáván 
élni, vagy hősként meghalni. 
Azt hiszem akkor váltunk fel-
nőtté...” – emlékezett vissza 
Farkas János, aki a szovjet 

alakulatok bevonulását követően az “ellenforradalomként” 
emlegetett forradalom résztvevőjeként retorzióra számít-
hatott. Lefegyverezték, és rövid ideig fogságban tartották 
a katonákat, Farkas Jánossal együtt sokan szökésre adták 
fejüket, és kalandos körülmények közt értek haza. Barátja, 
Rózsahegyi János az események egyik bábolnai áldozata 
lett. Pestre tartó gépkocsijukat szovjet sortűz érte, tüdőlö-
vése nem volt halálos, de lábadozása alatt a kórházban 
tüdőgyulladást kapott, és meghalt. A bábolnai temetőben 
helyezték örök nyugalomba.  Rémiás Pál a másik ‘56-os 
áldozat. Ő Farkas János sógora volt, szakaszparancsnok-
ként teljesített szolgálatot Esztergomban. A forradalom le-
verését követően mint ellenállót börtönbe vetették, majd 
az ügy hetedrendű vádlottjaként kivégezték. 

A hősökre emlékezett Czunyiné dr. Bertalan Judit or-
szággyűlési képviselő is, majd Kocsis Előd szobrász-
művésszel és dr. Horváth Klára polgármesterrel közösen 
leplezték le a hatvanadik évfordulóra készíttetett alkotást.  
A szoboravatóval egybekötött megemlékezést koszorú-
zás követte. A bábolnai közösség ezután a régi temetőbe 
vonult át, ahol ugyancsak koszorúzással zárult a tisztele-
tadás. 

A városunkban elhelyezett szobor méltó módon emlé-
keztet a hősökre, akik életük árán is ki merték mondani: 
elég volt…
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ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ
Ünnepi pillanatokkal vette kezdetét az október 27-ei ren-

des, munkaterv szerinti testületi ülés, miután a várossá 
válás alkalmáról távolmaradt kitüntetetteket ekkor kívánta 
köszönteni Bábolna Képviselő-testülete. A két meghívott 
díjazott közül  Miskolczi Julianna sportlövő a Bábolna Váro-
sáért díjat vehette át. Sportpályájához kiemelkedő sikereket 
kívántak a testület tagjai. Dr. Fatán István háziorvos az ünne-
pi testületi ülésen családi okok miatt nem tudott részt venni, 
címzetes főorvosi cím használatára irányuló elismerésének 
átadását egy későbbi időpontra tűzte ki a grémium.

A folytatásban a megszokott mederben folyt a képviselők 
ülése. Sor került a két ülés között történt események meg-
vitatására, a lejárt idejű határozatok jelentésére, valamint a 
testületi ülés napirendi pontjait nem érintő bizottság dön-
tések megvitatására. A testület foglalkozott ebben a napi-
rendben a Bábolna torony világításának kivitelezésével is. 
A tervezésre, illetve a kivitelezésre vonatkozó árajánlatok 
közül a legkedvezőbbet, a Boretta Bt. ajánlatát érvényesíti.

Folyamatban van a település zöld növényeinek pótlása, 
a város zöld területeinek megújítása, a Széchenyi lakótelep 
fásítása, valamint a korábban fásított területek elhalt egye-
deit is pótolja az önkormányzat. 

Döntöttek: a kereskedőudvarban is felújítják az illemhe-
lyet, valamint a régi temető hátsó kapuinak megfigyelésére 
kamerákat helyeznek el.

A folytatásban Tavasziné Horváth Ilona, a pénzügyi cso-
port vezetője a város harmadik negyedévi gazdálkodását il-
letően számolt be a bevételek és kiadások tükrében. Ezt kö-
vetően egészségügyi beszámolók hangzottak el. Tevékeny-
ségét értékelte a Kardirex Egészségügyi Központ  Bábolna 
Kft., majd az alapellátásban dolgozók: Dr. Fatán István há-
ziorvos, Dr. Kiss Katalin gyermekorvos, Dr. Vámos Gábor és 
Dr. Szatmári Ákos fogszakorvosok, Zsömbölygei Erzsébet 
védőnő és Lőrikné Nemes Mária szakgyógyszerész számol-
tak be múlt évi munkájukról. Kocsis Gábor jegyző taglalta 
az 1. számú háziorvosi körzet tavalyi tevékenységét, miután 
tavaly csak helyettesítésben működött a praxis. Ugyancsak 
eleget tett kötelezettségének és beszámolt tevékenysé-
géről a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft, a 
győri fogorvosi ügyelet, és a helyi mentőállomás vezetője: 
Sáfrány Piroska is. Szedlacsekné Buza Ildikó, a Magyar Vö-
röskereszt helyi alapszervezetének vezetője is részletezte 
múlt évi tevékenységüket. 

Két árajánlat következett a sorban. Elsőként a kísérőgáz 
gázleválasztó kiserőmű tervezésére benyújtott árajánlatot 
vitatták meg. Az előterjesztés szerint a legkedvezőbbet vá-
lasztották, mely alapján egy karcagi cég: a Horváth és fia 
Kft. nyerte el a tervezésre irányuló munkát. Az ülés meneté-
ben a strand és fürdő kiviteli terveire is ráfókuszált a grémi-
um, tervezési árajánlat három helyről érkezett. A Bricoll Kft. 
legkedvezőbb ajánlata lett a nyertes a körben. 

Beszámolt hiánypótlással az ÉDV Zrt, a testület kérésére a 
település vízágazatát érintően. 

A Petőfi utcát érintően házszámrendezéssel kapcsolatos 
megkereséssel is foglalkozott a testület, a döntés a műszaki 
előadó előterjesztése, javaslata alapján született meg. 

Az utolsó napirendi pontban a grémium egy közútkezelői 
hozzájárulási kérelmet is kiadott.

A következő testületi ülés november 24-én 17 órakor 
lesz, akkor a polgármesteri hivatal munkájáról beszámo-
ló hangzik el, és a pályázatokkal kacsolatos tudnivalók is 
előkerülnek. A korábbi hagyományok szerint november 23-
án közmeghallgatás is lesz, ekkor nemcsak a város ügyei 
kerülhetnek nagyító alá, de a bábolnaiak kézbe kaphatják 
a művészeti táborban készült lovas alkotásokkal dekorált 
városi naptárat is. 

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

KÖZMEGHALLGATÁS – VÁROSGYŰLÉS
céljából

2016. november 23-án (szerda) 16 óra 30 percre 
a Szabadidőközpontba összehívom. 

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás Bábolna Város 2016. évéről

Előadó:  dr. Horváth Klára polgármester
2. Tájékoztató Bábolna Város 2016. évi helyzetéről, a 

2017. évre várható változásokról, a közbiztonság 
helyzetéről 
Meghívott vendégek:
- Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselője
- E-ON Energiaszolgáltató Kft. képviselője
- GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. képviselője
- ÉDV Zrt. képviselője
- PICK-UP Kft. képviselője
- Ács-Bábolna Rendőrőrs őrsparancsnoka
- Komáromi Járási Hivatal képviselője

Tájékoztatjuk a bábolnai lakosokat, hogy a Városgyűlé-
sen lehet átvenni a Bábolna Város Önkormányzata által 
megjelentetett 2017. évi falinaptárt. 
Bábolna, 2016. október 27.

dr. Horváth Klára s.k.
polgármester

Bábolna Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- 
és Sportközpont (2943 Bábolna, Béke u. 1.) 

magasabb vezető beosztás 
ellátására (igazgató) 

szóló pályázatot ír ki.

A pályázat benyújtási határideje 2017. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt 
dr. Horváth Klára polgármester nyújt a 34/568-009-es

telefonszámon. 

A pályázati hirdetmény teljes szövege megtekinthető a
Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,

illetve letölthető a www.babolna.hu honlapról.
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Az országgyűlési képviselő úgy fogalmazott: a városi cím 
adományozásának története a középkorból ered. A husza-
dik században más teljesítmények, más eredmények és 
célok adják a városi rangot. Az ennek való megfelelés az út-
jelzőjévé vált a városi rang, amit a bábolnaiak 13 éve elnyer-
tek. Ez egy méltó mérföldkő Bábolna életében. Az elmúlt 
13 esztendő azt mutatja, hogy az itt élők munkája, ereje, és 
összetartozás élménye képes megtartani a címhez szüksé-
ges feltételeket és képes a továbbépítkezésre is.

Dr. Horváth Klára polgármester megragadta a méltó alkal-
mat és a város önkormányzata nevében címzetes főorvosi 
címeket adott át a két évtizede az egészségügyben dolgozó 
orvosoknak, így dr. Kiss Katalin gyermekorvosnak, dr. Vá-
mos Gábor és dr. Szatmári Ákos fogszakorvosoknak, Posz-
tumusz címet adományozott dr. Jankó Miklós Jenőnek, ki-
nek elismerését özvegye vette át. Dr. Fatán István háziorvos 
is a díjazottak közt volt, távolmaradása okán ő egy későbbi 
időpontban vette át az elismerést.

A városvezető ünnepi beszédében a városlakók városépí-
tő összefogására hívta fel a figyelmet.

– Sokszor és sokat hangoztattam az elmúlt években, hogy 
milyen alapvető fontosságú is az összefogás, mellyel szem-
mel látható és kézzel fogható csodákat hozhatunk létre.

Együtt többek, jobbak és hatékonyabbak vagyunk. 
Jobban oda kell hát figyelnünk egymásra, gyermekeink-
re, szomszédainkra, azokra, akikkel együtt élünk, akikkel 

együtt küzdünk a mindennapokban. Városunknak is még 
több figyelmet kell fordítania és minden támogatást meg 
kell adnia a családoknak, a kisebb-nagyobb közösségek-
nek, civil szervezeteknek hiszen egy város, egy nemzet ere-
je is a közösségeik erején múlik. De ne legyen kétségünk, 
ennek a figyelemnek, ennek a tenni akarásnak az alapja a 
kölcsönösség. Ahogy egy városnak is mindent meg kell 
tennie a lakóiért, úgy az itt élőknek is tenniük kell a váro-
sért, Bábolnáért, együtt kell tennünk az országért, a nem-
zetért. A legfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk azokat 

a közös célokat, melyek összekötnek, és nem pedig eltá-
volítanak bennünket egymástól. Ha pedig világos a cél, az 
összefogás pedig megvan, akkor bizton tudhatjuk, hogy 
az eredmény sem marad el, hiszen bátorsággal és kitartó 
munkával mindent el tudunk érni. Bábolnán jó lakni, dol-
gozni és élni – fogalmazott beszédében dr. Horváth Klára 
polgármester, kinek üzenetével a teremben nagy valószínű-
séggel valamennyien egyetértettek. 

A folytatásban a polgármester az önkormányzat nevében 
és a képviselő-testület döntése alapján kitüntető címeket 
adott át Popovics György megyegyűlési elnökkel és Kocsis 
Gábor jegyzővel. Díszpolgári címet vehetett át Bierbauer 
Imre, aki pedagógus pályája, a bábolnai sakkéletért nyújtott 
elkötelezett törekvései, az alpolgármesterként eltöltött mun-
kássága, valamint a közéletben nyújtott kimagasló érdemei 
okán lehetett Bábolna díszpolgára. 

Bábolnáért emlékéremmel ismerték el Veresné Szkocsek 
Mária pedagógus, az Anonim Drámacsoport vezetőjeként, 
önkormányzati képviselőként, majd alpolgármesterként 
végzett áldozatos munkáját. Bábolna Városáért kitüntetés-
ben részesült az Európa-bajnok Miskolczi Julianna sport-
lövő, aki az idei riói olimpián is szerepelt. Bábolna Városért 
kitüntető címet vehetett át Pauerné Erdélyi Erika a Takarék-
szövetkezet helyi fiókjának volt vezetője, Szilágyi Ágnes a 
sportcsarnok gondnoka, a helyi sportélet mozgatója, dr. 
Dombi János Péter, a tatabányai Szent Borbála Kórház or-
vos igazgatója, és Lukáts Péter erdészmérnök, volt önkor-
mányzati képviselő, volt bizottsági elnök.

A városünnepen megjelenteket Myrtill és a swingistique 
zenekari formáció francia sanzonokkal szórakoztatta, az 
üdítő koncertet követően a Szabadidőközpont aulájában 
lehetett megtekinteni a szellemi csemegeként szolgáló kép-
zőművészeti alkotásokat, melyek a 8. művészeti táborban 
készültek. Egyéb csemegeként pedig a város tortáját kínál-
ták.

,,ÖSSZEFOGÁS ÉS BÁTOR KITARTÁS’’
A VÁROSÜNNEP ÜZENETE

Tizenhárom éve kapott városi rangot Bábolna. A várossá válás ünnepén, október 7-én, a Sza-
badidőközpontban a Himnusszal, majd Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kö-
szöntőjével vette kezdetét az emelkedett hangulatú ünnepség.
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2016-BAN A VÁROS KITÜNTETETTJEI:

BIERBAUER IMRE – Bábolna díszpolgára, 1948. októ-
ber 8-án született Bakonyszombathelyen. A gimnáziumot 
Kisbéren, főiskolai tanulmányait Pécsett, Debrecenben és 
Sopronban végezte. 1972-ben a főiskola elvégzése után há-
zasodott össze Magyar Magdolnával, aki szintén pedagó-
gus volt. Gyermekeik Norbert gépészmérnök, Zoltán szál-
lítmányozó üzemmérnök és logisztikus. Két kislány és két 
fiúunokája van. 1976-ban került a Bábolnai. Általános Isko-
lába beosztott pedagógusként. 1986-tól iskolaigazgató volt. 
2010-ben nyugdíjba vonult. Ma is tanít 3 kisebb iskolában 
Győr- Moson- Sopron megyében. Több évig volt a bábolnai 
esti gimnázium vezetőhelyettese, illetve a helyi lovasiskolá-
ban is dolgozott. Hosszú évekig volt a BSE  elnökségének 
tagja. 1976-tól részese a helyi sakkéletnek, melynek a leg-
látványosabb része a Bábolnai Sakkfesztivál szervezése, ez 
évben 24. alkalommal.

A rendszerváltás óta képviselő. Két ciklusban a Kulturális 
Bizottság vezetője volt, két ciklusban alpolgármester, jelen-
leg pedig a Pénzügyi Bizottságot vezeti.

Kitüntetései számosak: 
Miniszteri dicsérő oklevél 1975-ben, címzetes iskolaigaz-

gató, 2001-től a Bábolnáért Emlékérem birtokosa, a Bábol-
nai Általános iskola kiváló pedagógusa. Magyar Köztársa-
ság Arany Érdemkeresztje kitüntetést vehette át 2010-ben.

BÁBOLNÁÉRT EMLÉKÉREM ELISMERÉSBEN 
RÉSZESÜLT:

VERESNÉ SZKOCSEK MÁRIA 1960-ban született Szé-
kesfehérváron. 

Általános iskolai tanulmányait Ászáron fejezte be, majd a 
kisbéri gimnáziumban tanult tovább. Már ekkor tudta, hogy 
magyartanár akar lenni. 1979-ben költöztek szüleivel Bábol-
nára

Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola  magyar-történe-
lem szakán szerzett tanári diplomát 1983-ban. 

Ebben az évben házasodott össze Veres Zoltánnal, aki 
szintén magyar-történelem szakos tanár. 1986-ban megszü-
letett Zoltán fiuk, 1989-ben Mária lányuk. Ma már mindket-
ten jogászok.

A Tárkányi Általános Iskolában kezdtek mindketten taníta-
ni 1983-ban. 1993 óta tanít a Bábolnai Általános Iskolában. 
Ezen időszak alatt volt osztályfőnök, munkaközösség veze-
tő, diákönkormányzatot segítő tanár. 4 évig igazgatóhelyet-
tesként is tevékenykedett. 2000 szeptemberétől a művésze-
ti iskola Anonim Drámacsoportját vezeti, nagy sikerrel. 

1998 óta Bábolna Önkormányzat képviselőjeként is tevé-
kenykedik. Több cikluson át volt a Szociális Bizottság el-
nöke, jelenleg alpolgármester. 2013-ban Bábolna Városáért 
kitüntetést kapott. 

A Bábolnáért Emlékérem átadásával az Önkormányzat a 
pedagógusi és közéleti tevékenységét köszöni meg.

BÁBOLNA VÁROSÉRT KITÜNTETÉSBEN 
RÉSZESÜLTEK: 

MISKOLCZI JULIANNA sportlövő -1983. november 22-én 
született Vácon. Iskoláit Budapesten végezte. 1996 őszén 
az akkor még működő Budapesti Polgári Lövész Egyesület 
Marczibányi téri lőterén ismerkedett meg a lövészettel.

A Budapesti Honvéd Sportegyesület fogadta be serdülő-
korú versenyzőként. 2000-ben, 16 évesen utazott először 
Légfegyveres Európa Bajnokságra Münchenbe. 2003 év 
végén eligazolt a BHSE-től és a Komárom Városi Sporte-
gyesületnél folytatta pályafutását. 2005-ben Tallinban a 
Légfegyveres EB-n egyéni 4. lett. A KVSE-nél a kezdetek-
től fogva -2004. januártól- foglalkozott gyerekekkel, főként 
serdülőkorúak munkáját irányította. 2009. november 1-jén 
született meg kislánya Emma.

2011-ben költözött Bábolnára párjával és kislányával. 
2014-ben Moszkvában a Légfegyveres Európa Bajnoksá-
gon aranyérmet szerzett. 2016-ban Győrben az Európa Baj-
nokságon 7. helyezést ért el, ezzel indulási jogot szerzett 
a XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra, emellett csapatban a do-
bogó legfelső fokára álhatott. Eddigi pályafutása során ösz-
szesen 29-szer nyert Országos Bajnokságot, 17-szer ezüst 
és 16-szor bronzérmet akasztottak nyakába. Tokióban még 
versenyzőként rajthoz szeretne állni.

Szeretné elérni, hogy sok gyermek meg tudja annyira sze-
retni a lövészetet, mint Ő.

PAUERNÉ ERDÉLYI ERIKA tősgyökeres bábolnai csa-
lád tagja, itt született az akkori szülőotthonban. Két felnőtt 
fia  Péter és András, és egy gyönyörű 5 hónapos Annaszofi 
nevű unokája van. Mindketten Győrben élnek. Az általános 
iskola után Komáromban érettségizett, majd Budapesten 
szerzett szakmai felsőfokú végzettséget.

1971-ben nyílt meg Bábolnán a Takarékszövetkezet, itt 
kezdett dolgozni, és 38 év munkaviszony után innen ment 
előrehozott nyugdíjba. Munkája során nagyon sok ember-
rel tartott kapcsolatot, apró-cseprő gondjaikat, örömeiket is 
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megosztották vele. Mind a mai napig  folyamatosan segíti a 
hozzá fordulókat.

22 éve a Pénzügyi Bizottság külsős tagja, itt is arra tö-
rekszik, hogy tudása legjavát nyújtsa és segítse az Önkor-
mányzat tevékenységét. Hosszú éveken át dolgozott a Helyi 
Választási Bizottság tagjaként, 2014.től annak elnökeként.

SZILÁGYI ÁGNES 1947-ben született Banán, tősgyö-
keres bábolnai család gyermekeként. Családja, rokonai 
szintén településünkön laknak. Iskoláit Bábolnán és Tatán 
végezte. 1965-ben kezdett dolgozni a Bábolnai Állami Gaz-
daságnál. Ezt követően dolgozott a Községi Tanácsnál, 
majd a Phylaxia-Pharmánál, s 2001-ben egészségi állapota 
megromlása végett leszázalékolták. 2002-től a Városi Sport-
csarnokban nyugdíj mellett dolgozik. Ágnes egész élete a 
sporthoz kötődik és a sportról szól. Először a lovaglást vá-
lasztotta, a középiskolás éveiben röplabdázott, majd kézi-
labdázott. 1965-től 1980-ig a BSE vezetőségi tagjaként is 
közreműködött. A Városi Sportcsarnokban eltöltött 14 év 

alatt szervezte a BSE mérkőzéseit, tömegsport rendezvé-
nyeket. Szívéhez különösen közel állnak a gyermek sport 
rendezvények, nagy figyelmet fordít ezek szervezésére, 
bonyolítására. Nélküle Bábolna sport élete sokkal színtele-
nebb és egyhangúbb lenne.

DR. DOMBI JÁNOS PÉTER 1954-ben született Bábol-
nán.

Iskolai tanulmányai Bábolnán, Győrben, és Pécsett vé-
gezte. Itt szerezte meg orvosi diplomáját. A Bükkösi Pál ve-
zette fúvós zenekar tagja 10 éves korától.

12 éves korától 15 éves koráig a Lovas Harsona tagja. A 
Lovas Harsonával való kapcsolata Böröcz József segítségé-
vel az elmúlt évekig megmaradt. 

 1979-től a tatabányai Szent Borbála Kórház segédorvo-
saként kezdett dolgozni és egyetlen munkahelyeként jelen-
leg annak vezetője, orvos igazgatója.

A kórház mindennapi munkája során kiemelt feladatának 
tekinti Komárom és kistérsége betegeinek fogadását és el-
látását. A bábolnai betegek  minden problémájukkal biza-
lommal fordulhatnak hozzá. 

A Magyar Tudományos Akadémia veszprémi területi bi-
zottságának – hematológiai munkabizottságának elnöke, 
az orvostudományi bizottságnak megbízott elnöke.  A Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkormányzat Egészségügyi 
Bizottságának tagja hosszú éveken keresztül.

LUKÁTS PÉTER Mohácson született 1953-ban. Iskoláit 
Sopronban, valamint Gyöngyösön végezte. Felesége Er-
zsike, óvónőként dolgozott, három gyerekükből kettő Bá-
bolnán él, s két unokájuk van. A Bábolnai Mezőgazdasági 
Kombinátnál erdészként kezdett 1972-ben dolgozni. Igaz-
gatóként 1994-től vezette a Bábolna Rt-nél az erdészeti, 
kertészeti, vadászati, vagyonvédelmi tevékenységet. Szív-
ügyének tekintette és tekinti ma is Bábolna zöldterületeinek 
felújítását és fejlesztését. 

Dolgozott sárvári és Kab-hegyi vadászterületeken is, 
2010-től nyugdíjas. Immár negyedik ciklusban elnökként 
vezeti a Komárom-Esztergom megyei Vadászkamarát, va-
lamint a Megyei Vadászszövetséget is. Alap és középfokú 
vadász, vadgazda képzésben oktatóként dolgozik még 
ma is. Mező és erdőgazdálkodási vadkár szakértő. Önkor-
mányzati képviselőként tevékenykedett három ciklusban a 
Pénzügyi Bizottság elnökeként is.

Gratulálunk a díjazottaknak!
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Aradon ki-
végzett hőseinek emlékét idézték az általános iskolában 
október 6-án, a nemzeti gyásznapon. Az iskola művésze-
ti termében a közösséget Peresztegi Gáborné igazgatónő 
köszöntötte, majd az 1848-49-es szabadságharcot és for-
radalmat leverő hatalom kegyetlen megtorlásának áldoza-
tairól beszélt. Az Anonim drámacsoport az alsósoknak és a 
felsősöknek is előadta az Aradi vértanúk emlékére összeál-
lított irodalmi műsorát, mely a szabadság, egyenlőség, test-
vériség eszméit hirdető vetítéssel kezdődött. A művészeti 
terem sötétjében tizenhárom mécses lángja emlékeztette a 
fiatalságot a szabadságharc hőseinek nagy tetteire, a hősi-
ességre, a hazaszeretetre, az önfeláldozásra, és legfőkép-
pen Aradra, a magyar Golgotára. 

TIZENHÁROM MÉCSES LÁNGJA – AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÉRE

Rendhagyó ünnepi műsorral emlékeztek meg a lovas 
iskolában az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulójáról. A Ménesbirtok Kamaratermében helyet fog-
laló nézőközönség kezdésként egy történelem órán zajló 
tanár-diák párbeszéd hallgatójává válhatott. A felvezetés 
után megelevenedtek a forradalom eseményei, melyeket 
korabeli filmbejátszásokkal és diákok színpadi játékával 
varázsoltak elő a műsor készítői. A forradalmi események 
bemutatása után a közönség arról is képet kaphatott, hogy 
más népek kívülről hogyan látták a magyarországi történé-
seket. Diákok alakították a német, az angol, az olasz és a 
francia polgárokat, akik filmbejátszáson és élőben a szín-
padon mondták el a forradalommal kapcsolatos érzéseiket, 
gondolataikat.  Az újdonság erejével hatott ez a fajta meg-
közelítése ötvenhatnak. Nemcsak a szellemisége, hanem a 
technikai kivitelezése is rendhagyó volt, hiszen a szereplő 
diákok filmfelvétel készítésével is színesítették a műsort. 
Zárására megtelt a színpad a megemlékezésben közremű-
ködő tízedik évfolyamos diákokkal.  A látványos és színvo-
nalas előadást megtervezték és betanították: Kiss Linda és 
Zakál Simon Edina tanárnők, valamint Fehér Gábor tanár úr.

ÜNNEPI MŰSOR A PETTKÓBAN

KEDVES BÁBOLNAIAK!
Szeretettel várunk mindenkit a négy adventi vasárnapon 

– november 27-én, december 4-én, december 11-én és december 18-án 17 órától 

KÖZÖS ÉNEKLÉSRE VÁROSUNK BETLEHEMÉHEZ,
melyet a katolikus templom előtt állítunk fel.

www.btv.hu  -  www.btv.hu
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A Derű Háza lakóit az Idősek világnapja alkalmából köszön-
tötték. A szépkorúaknak szervezett eseményen jelen volt a vá-
ros polgármestere, az intézmény fenntartója: dr. Horváth Klá-
ra, aki köszöntőjében megemlékezett az Idősek világnapjáról, 

melynek kapcsán a szépkorúak tiszteletére, megbecsülésére 
hívta fel a figyelmet. Mint mondta, fontos, hogy biztosítsuk arról 
az időseket, hogy társadalmunk hasznos tagjai, szükségünk 
van rájuk.

Felidézte az intézmény létrehozásának első lépéseit, meg-
emlékezett az első lakókról, gondozókról, a mai színvonal el-
érésének állomásairól. A 10 éves évfordulóhoz kapcsolódva 
külön köszöntötte az idősotthon legrégebben beköltözött la-
kóját, illetve azokat a dolgozókat, akik leghosszabb ideje gon-
dozzák az itt élőket.

Mára mintegy nyolcvan szépkorú kap itt gondoskodó odafi-
gyelést, mely szakavatott ápolói személyzet mellett történik. Az 
intézmény nyitott, a látogatók bármikor felkereshetik szépkorú 
hozzátartozóikat. Az ünnepi műsor felpezsdítette az időseket. 
Fellépett szórakoztatásukra a tárkányi mazsorettcsoport két 
táncosa, majd néptánc következett a sorban. A helyi Vadvirág 
csoport népdalokat, néptáncokat hozott ajándékba. A jubileu-
mi torta is az asztalra került az ünnep koronájaként.

DERŰS KÖSZÖNTÉS A DERŰ HÁZÁBAN

Október 1-jén az Idősek világnapját ünnepeljük, mely az 
irántuk érzett tiszteletről, megbecsülésről szól. Városunk ön-
kormányzata minden évben egy kellemes hangulatú rendez-
vénnyel kedveskedik a szépkorú lakosoknak. 

 Az október 5-én megrendezett szórakoztató délutánra min-
den nyugdíjast meginvitáltak, a 65 éven felüli idős emberek kü-
lön meghívót is kaptak. A hagyományokhoz híven az ünnepi 
műsor dr. Horváth Klára polgármester köszöntőjével vette kez-
detét. A hála szavaival átszőtt beszéd előzményeként szólította 
színpadra a Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű 
pályázat részvevőit, kiket munkájuk elismeréseképpen oklevél-
lel és vásárlási utalványokkal jutalmazott. Oklevelet érdemelt ki 
Király András, Kocsis Andrásné, Sárközi Márta, Tóth Józsefné, 
valamint Varga Imre és felesége.

 A városvezető beszédében méltatta a szépkorúak bölcses-
ségét, a sokszor nehéz évek során szerzett tapasztalatait, a 
kitartásukat, mely példaként szolgálhat a fiatalabb generá-
ció számára. Szavaiban nagy szerepet kapott az idő, melyet 
az időskorú emberek ismernek igazán. Ezt követően Grónyi 

Gézáné szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők, majd – el-
maradhatatlan programként – a szórakozás vette kezdetét, 
amelyről Nyertes Zsuzsa és Harsányi Gábor színművészek ze-
nés, humoros előadásukkal gondoskodtak.

TISZTELET ÉS SZERETET - NEM CSUPÁN AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN

VENDÉGSÉGBEN A LEGIDŐSEBB LAKOSNÁL

Bábolna legidősebb lakosát köszöntötte dr. Horváth Klára 
polgármester és Berkesné Szűcs Ágnes, a Bábolnai Alapszol-
gáltatási Központ vezetője október 28-án. Ez évben személye-

sen a legidősebb hölgylakost nem tudták meglátogatni, mert 
egészségi állapota ezt nem engedte meg. Farkasdy Józsefné 
1921-ben született Mezőörsön, majd Nagyigmándon élt 2001-
ig. Háztartásbeliként látta el családját, két lánygyermeket ne-
velt fel. Egészségének megromlása óta lánya és annak család-
ja gondoskodik róla bábolnai otthonukban.

A település legidősebb férfilakosa idén is Tóth Imre, aki 
betöltötte 93. életévét. Imre bácsi tősgyökeres bábolnai, Öl-
bő-pusztán született és immár 92 esztendeje él itt, Bábolnán. 
Az elemi iskola elvégzése után kovácsnak tanult, majd a bá-
bolnai gazdaságban kapott munkát. A második világháború 
idején Németországba küldték a gazdaság lovaival, amelyeket 
a pusztulás elől menekítettek meg. Hazatérése után katona-
ként gyakorolta szakmáját a lovak mellett, majd a határőrség 
hivatásos állományába került. 1950-ben vette feleségül szintén 
bábolnai kedvesét, Babarczi Juliannát. Egy fiuk és egy lányuk 
született. Ma már unokáik és dédunokáik körében töltik min-
dennapjaikat. 
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OVISOK AZ IDŐSEKNÉL
 Október 12-én ismét az Idősek Klubjába látogattak vá-

rosunk legkisebbjei. A Százszorszép Óvoda Pillangós cso-
portja kedves állatmesével lepte meg nyugdíjasainkat az 
Idősek világnapjának alkalmából. 

A köszöntésre minden esztendőben sor kerül, az apró-
ságok visszatérő vendégek nyugdíjasainknál. Látogatása-
ik során minden alkalommal széles mosolyt varázsolnak a 
klubtagok arcára. Az izgő-mozgó társaság ezúttal is töretlen 
lelkesedéssel készült a nagy alkalomra, az előadott mesejá-
ték mellett körjátékkal és egy-egy szál virággal lepték meg 
a szépkorúakat.

 A meghitt ünnepség nagy meglepetést tartogatott Koncz 
Józsefné számára is, akit 70. születésnapja alkalmából zen-
gő énekszóval és tortával köszöntöttek barátai. A szépkorú 
asszony meghatódva vette át az ajándékba kapott édessé-
get, melyet a délelőtt folyamán kellemes hangulatú beszél-
getés mellett közösen fogyasztottak el. 

ÁLLATFIGURÁK FONALBÓL 
Horgolt állatkák sokasága lepte el a Százszorszép Óvoda 

folyosóját. Az ovigaléria őszi kiállítása idén az Állatok világ-
napjára hívja fel a figyelmet, melyet 1931 óta minden évben 
október 4-én ünnepelnek.

 Tóthné Havas Ildikó, a vidám figurák megalkotója lapunk-
nak elárulta, elsősorban kislánya örömére készíti színpom-
pás alkotásait, melyekhez az internet segítségével merít 
ötletet. Kreativitását és kézügyességét gyermekei is örököl-
ték, esténként szívesen segédkeznek a horgolt kiskutyák, 
pillangók, egerek és madárkák kiválasztásában és elkészí-
tésében. A horgolás mellett a virágkötészet, illetve a gobeli-
nezés sem idegen számukra.

Az egyedi, gyermekbarát figuráknak hamar híre ment az 
óvodában, viszont ezúttal – a világnaphoz kapcsolódva –
csak az állatok kerültek az ovigaléria tárlatába. 

A megnyitó Somogyiné Szabados Marianna és Kériné Vá-
radi Marianna óvónők árnyjátékkal egybekötött meséjével 
zárult, melyben a tölgyfa és az állatkák történetét láthatták 
az apróságok.

INTERAKTÍV BÁBJÁTÉK
Október 13-án visszatérő vendégként egy vidám bábjá-

tékkal szórakoztatták ovisainkat a CHIP színház előadómű-
vészei. Ezúttal a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című közis-
mert mese került terítékre, ám a megszokottól kissé eltérő 
módon folytatódott a történet.

Bank Zsuzsanna és Károly Szabolcs, a kétszemélyes 
színház alapítói és színészei elárulták, a népszerű mese 
megváltoztatásával nem csupán a gyermekek figyelmének 
fenntartása volt a cél, hanem nevelő célzattal a korosztály-
nak megfelelő tálalásban hívják fel a figyelmet a másság, a 
fogyatékkal élők elfogadására, a velük való helyes bánás-
módra. A történet izgalmas fordulatai és a művészek har-
sány alakítása szórakoztatva győzték meg a kicsiket arról, ki 
a cselekmény pozitív és ki a negatív szereplője. 

 A színházi játékba a gyermekeket is bevonták, így inter-
aktív előadásban lehetett részük. A bábjáték, illetve élősze-

replős előadásmód ötvözetét nagy örömmel fogadták az 
apróságok. A színház repertoárjában több népszerű mese 
is szerepel, melyeket a bábolnai gyermekek bérletes előa-
dások keretében tekinthetnek meg.

NOVEMBERI EGÉSZSÉGNAPOK
AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN

nov. 15.  A cukorbetegség kiegészítő kezelése
nov. 22.  Állapotunk arcunkra van írva – arcdiagnosztika
nov. 29.  Talpmasszázs
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A ZENE VILÁGNAPJÁT ÜNNEPELTÜK

Ebben a nevelési évben a Százszorszép Óvodában az 
ünnepek, hagyományok, jeles napok munkacsoport javas-
latára újdonságként a gyerekekkel a zene világnapjáról em-
lékeztünk meg. 

1975-ben Yehudi Menuhin szorgalmazta, hogy legyen 
évente egy olyan nap, amely a zenéről szól. Teljenek meg a 
koncerttermek, hallgassanak és énekeljenek zenei műveket 
az emberek. A pontos nap minden év október elseje lett.

Óvodánk profiljába ez az alkalom nagyon jól beilleszke-
dik, hiszen a művészetek eszközeit hívjuk segítségül napi 
munkánk során is. Ennek három fő eleme: a zene, a kép-
zőművészet és az irodalom.

Intézményünkben két délelőttön is a zenéé volt a fősze-
rep, az egyiken az emberi hang, a másikon a hangszerek 
hangja varázsolt el bennünket.

Ez a jeles nap egyúttal a helyi intézményekkel is segített 
szorosabbá fűzni óvodánk kapcsolatait, hiszen az Idősek 
klubjának kamarakórusát valamint a Zeneiskola három pe-
dagógusát és hét különböző hangszeren játszó tanulóját is 
vendégeink között üdvözölhettük.

Csodálatos zenei élményekkel gazdagodtak óvodásaink 
a nénik szépen szóló éneklését hallgatva, a zenészek hang-
szeres játékában gyönyörködve. Jó alkalom volt ez arra is, 
hogy közelebbről megismerkedjenek a hangszerekkel. 

Ezúton is köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk!
Szendi Józsefné óvodapedagógus

 munkacsoport vezető

VESZÉLYES HULLADÉKOKKAL IS LEHET SEGÍTENI
A szülők és bábolnai cégek is megszabadulhattak feles-

legessé vált, működésképtelen elektronikai berendezése-
iktől október 18-án, amikor a Százszorszép Óvoda udva-
rán gyűjtést bonyolítottak. Az elektronikai hulladékgyűjtést 
évente két alkalommal: tavasszal és ősszel is megszervezik. 
Legutóbb szakkönyveket vásárolt az intézmény a leadott lo-
mokból származó bevételből, az őszi gyűjtés eseményét já-
tékfejlesztésre fordítják majd. A mostani gyűjtés alkalmával 
rendkívül aktívan reagáltak a bábolnaiak, sokan hozták el 
elromlott használati, háztartási berendezéseiket. Az óvoda 
nem a súly alapján jut bevételhez, ezért a mennyiségekről 
nem rendelkezünk adatokkal. Legközelebb tavasszal lesz 
majd hasonló gyűjtési akció.

ŐSZI HANGVERSENY
Őszi hangversenyt adtak a bábolnai zeneiskola növendé-

kei október 26-án az általános iskola művészeti termében. A 
családi koncerten fúvós, ütős, vonós és billentyűs hangsze-
reken tanuló kezdő és haladó növendékek léptek színpadra, 
hogy szüleik, hozzátartozóik számára megmutassák zenei 
tudásukat. A színpadi szereplés a zenészpalánták számára 
nemcsak a bemutatkozásra ad jó alkalmat, a növendékek a 
színpadi viselkedést és magabiztosságot is elsajátíthatják. 

PAPÍRGYŰJTÉSBEN IS VERSENGTEK
A Bábolnai Általános Iskola 4. a osztálya  szerepelt  leg-

eredményesebben az október 14-i papírgyűjtésen. A negye-
dikesek 2567 kg papírhulladékot gyűjtöttek az iskolai akció 
során. Másodikként végeztek az 5. Á-sok 2377 kilogram-
mal, a harmadik legjobb eredménnyel a 6. a osztály büsz-
kélkedhet, ők 2025 kg papírt gyűjtöttek. Az intézményben 
összesen 16 ezer 348 kg papírhulladék halmozódott fel, a 
nagy mennyiségű hasznosítható hulladékot egy tatabányai 
vállalkozó szállította el. Az iskolai papírgyűjtés a környezeti 
nevelés része, hiszen a fiatalok ez alkalmakkal szembesül-
hetnek a felgyülemlett szemét káros hatásaival, ugyanakkor 
begyűjtő munkájuk révén aktív résztvevői lehetnek az újra-
hasznosítás folyamatának.

KARÁCSONYI 
VÁSÁR

Kedves Bábolnai Lakosok!
Várjuk azok jelentkezését,

akik szeretnének idén árusítani 
a Szabadidőközpontban 
városunk karácsonyán! 

Jelentkezés névvel és asztaligényléssel: 
személyesen a Városi Könyvtárban, 

e-mail-ben: muvhazbabolna@gmail.com,
telefonon: 34/369-989
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ŐSZI PIAC BŐSÉGES VÁLASZTÉKKAL
A megszokott piactermékeken túl vesszőből font haszná-

lati tárgyak, kerámiák és egyéb ajándéknak szánható por-
tékák is szem elé kerültek az október 15-i szombati piacna-
pon. Termelői méz, házi lekvár, savanyúság, virág, termelői 
tehéntej, mangalica száraz húsáru, házikolbász, málnaször-
pök különböző ízben és különlegességként kézműves bon-
bon is szerepelt a piac kínálatában. Az őszi alkalommal az 
időjárás is kedvezett, hiszen nem kellett az esőtől tartaniuk 
az árusoknak.  

Az iskolából egy osztály szervezetten is meglátogatta a 
városközpontban található piacot, ahol a pedagógusok te-
relgetése mellett ismerkedhettek a házi termékekkel, illetve 
azokkal a termelőkkel, akik a hétköznapokon saját környe-
zetükben, vagy otthonukban állítják elő a piacra szánt ter-
melői áruikat. A fiatalok számos portékát is megkóstoltak, a 
legnépszerűbb számukra talán a méz volt, mely az őszi-téli 
időszak egyik kedvelt terméke, finomsága, és nem utolsó 
sorban számos betegség természetes ellenszere. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Hölgyegy-
let november 12-én, a következő termelői piacra.

KÉRJE AZ INGYENES 
OLTÓANYAGOT!

Október 24-től a háziorvosoknál, a házi-gyerekorvo-
soknál a térítésmentes influenza elleni oltóanyag elér-
hető. Keresse fel háziorvosát és kérje az ingyenes oltó-
anyagot!

Az oltandók köre:
– 3 évesnél idősebb

• krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, pl. aszt-
más betegek; 

• súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt 
csökkent légzésfunkciójú betegek; 

• szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a 
megfelelően beállított magasvérnyomás-betegséget); 

• veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett im-
munhiányos állapotú betegek (beleértve a HIV-pozitív 
személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is); 

• krónikus máj- és vesebetegek; 
• anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes;

– várandós nők; 
– azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenzaszezon 

idejére tervezik;
– ápolást, gondozást, rehabilitációs átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egész-
ségügyi intézményekben huzamosabb ideig ápolt, gon-
dozott személyek;

– tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és ser-
dülők (a Reye-szindróma veszélye miatt);

– egyéb foglalkozásukból kifolyólag veszélyeztetett mun-
kahely dolgozói (egészségügyi intézmény, állattartó- és 
baromfitelep, oktatási intézmény stb.

– 60 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.
Komáromi Járási Hivatal

Népegészségügyi Osztály

1993. február 25. napján írta alá a testvértelepülési megál-
lapodást hosszas együttműködés eredményeképpen Sieg-
hartskirchen és Bábolna polgármestere. 

A megállapodás aláírása óta eltelt több mint két évtized 
alapján kijelenthető, hogy az együttműködés mindkét fél 
számára gyümölcsöző volt, amelyet mi sem bizonyít job-
ban, mint az elmúlt időszakban a sieghartskircheni és bá-
bolnai emberek között szövődött barátságok, kapcsolatok.

Dr. Horváth Klára, Bábolna polgármestere és Josefa Gei-
ger, Sieghartskirchen polgármestere szándéka szerint a két 
település 2018-ban méltóképpen, jubileumi rendezvények-
kel kíván tisztelegni a 25 éves együttműködés előtt. A jubile-
umi év előkészítéséhez négy fős delegáció utazott Bábolná-
ra Sieghartskirchenből október 25-én. A delegációt Josefa 
Geiger polgármester és Johannes Albrecht alpolgármester 
vezette.

Az egyeztetések szerint 2018-ban jubileumi rendezvény 
kerül megrendezésre a két településen: Bábolnán tavasszal 
és Sieghartskirchenben ősszel. Mindkét település egész 
napos rendezvénysorozatot fog szervezni, amelyen a tele-
pülések előadói, művészei fognak fellépni. 

A megbeszélésen elhangzott, hogy a jubileumi évtől füg-
getlenül 2017-ben, várhatóan tavasszal, egy csoport fog ér-
kezni Sieghartskirchenből, hogy a helyi nevezetességeket 
megtekintsék.

A megbeszélést követően a delegáció tagjai meglátogat-
ták Bábolna Város Önkormányzat stúdiótermét és a helytör-
téneti gyűjteményt, majd rövid ebédet követően sétát tettek 
a Ménesbirtok területén.

MEGKEZDŐDÖTT A JUBILEUMI ÜNNEPSÉG ELŐKÉSZÍTÉSE
SIEGHARTSKIRCHEN ÉS BÁBOLNA TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÁNAK 25. ÉVFORDULÓJÁRA

A Bábolna-Hús húsüzem (Újhelyi u. 1.) udvarán 
árusító kocsiból minden pénteken (13:30-15:30) 

ELKEZDJÜK AZ ÁRUSÍTÁST. 
A kínálatból: hagyományos füstölt és friss áruk, 
 – kolbászok, szalámik
 – sonkák, szalonnák
 – juhbeles virsli, lecsókolbász
 – disznósajt, parasztmájas
 – hurkák, sütőkolbász
 – és még sok finomság
 friss húsok

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!
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Kedves Olvasó! Folytatjuk 1956-os napló. Egy 18 éves lány feljegyzései című írásunkat. A naplórészlettel november 4-ig követ-
jük a budapesti eseményeket. Veresné Szkocsek Mária

Október 27. Szombat
A felkelők ellen statárium! Takó Éva és a Podlovics már kedd óta 

nincsenek itthon, elmentek egy fegyverszállító kocsival. Gerőt végre 
leváltották . A rádió végre belátta, hogy ez korántsem ellenforradal-
mi mozgalom, és rablás sem volt. Nagy Imre nemrég egy elkésett 
beszédet mondott A rádió nemrég visszavonta a statáriumot. Szinte 
könyörög a fegyverletételért, mindig meghosszabbítja az időpontot. A 
szívem összeszorul az aggodalomtól. Meddig tart még az öldöklés?

A Széna teret közben teljesen szétlőtték. Három vasúti kocsit letolat-
tak a Déliből barikádnak, kettő a Klement Gottwald előtt állt, a harma-
dik erősen leszakadva tőlük a Mecsek cukrászda környékén. A kettő 
közül az egyik erősen oldalára dőlt és össze-vissza lőtték. A sarokház 
és gyógyszertár mögötti ház is teljesen szét van lőve, úgyszintén a 
Klement Gottwald. A Mártírok útján végig a sarki áruházig alig van ép 
ablak. A villamos huzalok leszakítva, a járdán és az úttesten törmelék, 
üveg, szemét és rengeteg orosz tank. Fájdalmas volt látni…

Október 29. Hétfő
Este a Berler Erzsivel lementünk a Rózsa néniékhez rádiót hallgatni. 

A Szabad Európát hallgattuk. Mondott sok marhaságot is, de néhány 
eseményelemző riportja nagyon jó volt. Fellelkesített minket, hogy 
egész Európa megmozdult a segítségünkre, mindenhonnan jönnek 
a segélyvonatok, gyógyszer-, élelmiszer-, ruhaszállítmányok, főleg 
az osztrák vöröskereszt dolgozik nekünk nagyon lelkesen. Vidékről 
olyan hírek szivárognak, hogy mindenütt, de különösen Győrben 
nagy harcok folynak, Mosonmagyaróváron már győztek a felkelők, 
majdnem 100 halálos áldozata volt a harcnak Az utcákon rengeteg a 
röpcédula, az újságot ingyen osztogatják. A kormány fegyverletétel-
ről szóló röpcéduláit mindenki eldobálja, elégeti. A Műszaki Egyetem 
új ötpontos röpcédulát adott ki, amelyben az oroszok azonnali kivo-
nulását követeli és politikai menedékjogot az átállt oroszoknak (?!). 
Ezeken a röpcédulákon ceruzás felírások láthatók, hatalmas tömeg 
álldogál előttük, és még akkor sem veszi le senki, ha egyetlen rajzszö-
gön himbálódznak.

Ma végre mindannyian szabad kimenőt kaptunk. Márta, én, Ibi és 
Kriszta elindultunk Pestre. A hídon még mindig orosz tankok álltak, de 
nem féltünk tőlük. Szörnyű volt, amit láttunk. A Körút végig megron-
gálódott. Rögtön a hídfőnél letépve a huzalok, fölszedve a kövezet. A 
házak és a kirakatok a Nyugatiig elég rendesek voltak, de a Nyugatitól 
kezdve rettenetes volt a pusztulás. Maga a Nyugati is össze-vissza 
lyukasztva, az utasellátó szétlőve. A Nemzeti Színház előtti „védett 
terület” teljesen elpusztult. A Körúton és mindenfelé katonák álltak. 
A Hadügyminisztérium körül kisezer orosz tank, az orosz katonák ket-
tesével, hármasával cirkáltak az emberek között. Mindenütt csak az 
autók és biciklik közlekedtek, többnyire vöröskeresztes autók és vi-
déki élelmiszerszállítók. A vidéki lakosság irtózatos mennyiségekben 
küldi fel az élelmiszert, sohasem hittem, hogy létezik ennyi élelmiszer 
az országban. 

November 2. Péntek
Tegnap gyertyát égettünk hősi halottainkért. Kásai Zsuzsitól szerez-

tem egy kis csonkot, és a háló ablakába tettem. Nagy Imre kinyilvání-
totta az ország semlegességét. Évszázados álom vált valóra. Függet-
len, semleges Magyarország!

November 3. Szombat
Apu telefonált, Mária néni megmondta neki, hogy haza kellene 

mennem. Én is beszéltem vele, de nagyon elkeserített, mert éreztem 
a hangján, hogy ez gondot okoz neki. Megkértem a Mária nénit, hadd 
maradjak benn, és nagy nehezen, miután mindketten elbőgtük ma-
gunkat, megengedte. A többiek majdnem mind hazamentek. Ma kinn 
jártunk Magdával a Széna téren, már el volt takarítva a sok rom. Na-
gyon boldogok voltunk. Hétfőn megyünk suliba!

November 4. Vasárnap
Hajnalban visszajöttek az oroszok, és borzalmas harcok folynak a 

városban. Nagy Imre bemondta a rádióban az eseményeket, és segít-
séget kért a Nyugattól.

A rádió állandóan a Himnuszt játssza, elcsigázott és ideges va-
gyok... Drága jó Istenem! Segíts meg minket, magyarokat!

ARRABONA JÚLIA: 1956-OS NAPLÓ. EGY 18 ÉVES LÁNY FELJEGYZÉSEI

HELYES JENŐ: „A FESTÉSZET AZ ÉLETEM”
Helyes Jenő első ízben állította ki műveit a Monostori 

Erődben, mely – mint mondta – hatalmas megtiszteltetés 
számára. Nem csoda, hiszen a történelmi falak mindig ní-
vós kiállításoknak adnak otthont. Az Absztrakt és valóság 
címmel illetett tárlat kiváló válogatása Helyes Jenő művé-
szetének, melybe számos egymástól eltérő technika bele-
fér. A megnyitóra október 29-én került sor. 

– Tájak, vizek, emberi építmények, a telt és a telítetlen 
váltogatják egymást Helyes Jenő festményein. Ezek a saját 
lelkünk metamorfózisai. Az alkotó sajátságos képi világot 
jelenít meg, akvarelljeire a gyorsaság és a könnyedség jel-
lemző. A valóságot a természet adja, az absztraktot pedig 
az, hogy a néző és a kép között kapcsolat jön létre, a fest-
mény megszólítja a nézőt és elindul egyfajta párbeszéd – 
mondta a méltatásban Revák Istán, a kiállító művésztársa.

Helyes Jenő alkalmazza képein a pasztellt, komoly jártas-
sága van az akvarell-készítésben, napjainkban pedig akrillal 

és olajjal vegyesen dolgozik, az anyagot késsel és ecsettel 
viszi fel a vászonra. A kezdeti lépéseknél ecsetet használ, 
majd késsel dolgozza át képeit, mely különleges alkotási 
mód. Az absztrakt témák is feltüzelik, akadnak olyan peri-
ódusok, amikor csak ilyen művek készülnek keze nyomán. 

Képeit túlnyomórészt a szabadban alkotja, de az is tudha-
tó róla, hogy a bábolnai lakótelepi lakás alagsori kerékpár-
tárlója volt egykoron alkotói szentélye. Majd miután kicsi-
nek bizonyult a rögtönzött műterem, az erkélyre költözött. 
Most egy garázsban születnek képei, melyeken gyakran 
feltűnnek Bábolna természeti és épített szépségei. 

Bábolnai léte meghatározza pályáját. Nyolc éve, hogy 
az önkormányzat segítségével művésztábort is szervez 
városunkban. Munkái olyan útra vitték, ahol igaz művész-
barátokra lelt. A kiállítás megnyitóján Helyes Jenő úgy ösz-
szegzett: a festészet az életem, hitvallása pedig minden 
ecsetvonásban, minden alkotásban megszületik. 

A kiállítás december 10-ig látogatható a Monostori Erőd-
ben.
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ÉCSI GYÖNGYI HETÉNYI LELKÉSZ 
ÉGIG ÉRŐ FÁJA

A Rákóczi Szövetség Bábolnai Szervezete Écsi Gyön-
gyi részére adományozta az „ÉGIG ÉRŐ FA” Magyar Ha-
gyományért díjat. 

A Dunán innen, Dunán túl- hagyományőrzők találkozója 
elnevezésű  ünnepséget – melyen a felvidéki lelkész: Écsi 
Gyöngyi és a Cseperedők Néptáncegyüttes lépett fel – ok-
tóber 16-án tartották meg a Ménesbirtok kamaraszínházá-
ban. A hagyományok ünnepén megjelenteket dr. Faragó-
né dr. Novadovszky Nóra, a Rákóczi Szövetség bábolnai 
szervezetének ügyvivője köszöntötte, majd ajánlotta a helyi 
néptánccsoport berkeiből a középsősök műsorát a közön-
ség figyelmébe. 

Écsi Gyöngyi előadó teremtésmesékkel és főképp gömöri 
népi énekekkel szórakoztatott. Lehengerlő műsorát követő-
en vehette át a szövetség díját a hittel őrzött népi hagyo-
mányok ápolásáért, kulturális örökségünk felgyűjtéséért, a 
magyar nyelvű kultúra és a hit megőrzéséért, valamint kö-
zösségformáló és – megtartó tevékenységéért, felelősség-
vállalásáért.

Écsi Gyöngyi a mátyusföldi Vágsellyén született 1965-
ben. Újságírást tanul, de végül inkább református lelkész-
ként fejezi be tanulmányait, azóta lelkészként működik He-
tényben. Előadóművészként bejárta és járja egész Európát 
és a tengerentúlt.

Écsi Gyöngyi hosszú évek óta gyűjti és tolmácsolja a 
népdalokat. Zoborvidék és Gömör énekelt kincse áll hozzá 
legközelebb, de énekli a magyarlakta területek valameny-
nyi tájegységének dalait, virágéneket, históriás éneket, né-
péneket, világzenét. Részt vet számos népdalgyűjtésben, 
táncolt, majd énekes szólistája is volt a pozsonyi Ifjú Szi-
veknek, a Ghymes együttesnek, a bécsi Kaláris zenekarnak 
és a nemzetközi Vents’d Est (Keleti Szél) világzenei együt-
tesnek. Teológusként népműveléssel, népdalkörök, hagyo-
mányőrző csoportok szervezésével és vezetésével is fog-
lalkozik, Hivatásgyakorlásának jelenlegi állomásán, Hetény-
ben, ugyancsak énekkart és gyermek bábcsoportot vezet.

Dr. Faragóné dr. Novadovszky Nóra a díj megalapítója 
örömmel adta méltó kezekbe a szervezet kitüntetését, mely 
elismerés a Magyar hagyományért született meg.

Écsi Gyöngyi elmondta, a díjhoz járó több mint kétméter 
magas vörösfenyőt a hetényi templomkertbe ülteti majd. 

A díjazott egy dal erejéig a Cseperedők Néptáncegyüt-
tessel közös produkcióban is megmutatkozott, ékes zárása 
volt ez a hagyományok ünnepének. 

BAGOLY ÉS CICA
SZÍNHÁZI ÉLMÉNY MINDENKINEK

Hálásan fogadta a bábolnai nézőközönség Jordán Adél 
és Szabó Kimmel Tamás kétszemélyes színházi előadását 
október 18-án a Szabadidőközpontban. Bill Manhoff: Ba-
goly és cica című művét Zöldi Gergely fordította és Pelsőczy 
Réka rendezte. 

A történetben: Felix ifjú író, aki a nagy áttörésre vár. Sza-
kadatlanul dolgozik a nagy regényen, amely majd híressé 
teszi, ám a kiadók sorra visszautasítják őt. Doris, a magát 
modellnek valló fiatal nő a jég hátán is megél - illetve élne, 
ha hagynák. Ám az éjszaka közepén kiteszik a lakásából, ő 
pedig bekopog, hogy menedéket keressen Felixnél. Náluk 
ellentétesebb két embert nem hordott még a hátán a föld. 
Csupán egy percre van szükség, hogy egymás agyára men-
jenek. Ám mégis össze vannak kényszerülve egy pici gar-
zonlakásba. Hát mindent megtesznek, hogy valahogy túlél-
jék a helyzetet. (Port.hu)

A darabot már több mint ötven alkalommal játszották fő-
városi és vidéki színpadokon egyaránt. Az előadás produ-
cere az Orlai Produkciós Iroda, mely létrehozásakor többek 
között azt tűzte ki célul, hogy minél több minőségi előadást 
kínáljon vidéken azoknak a nézőknek, akik nem jutnak el 
budapesti színházakba. A Bagoly és cica c. darab körül-
belül három éve fut, a két színész Jordán Adél és Szabó 
Kimmel Tamás már bejárta vele az ország több települését, 
köztük Bábolnát is. A színészek életében a vidéki szereplé-
sek is nagy hangsúlyt kapnak, Szabó Kimmel Tamás úgy 
fogalmazott: a közönség ott hálásabb, ahol nincs kőszín-
ház. A színészi játék ilyen formán Bábolnán is érvényesülni 
tudott, csakúgy, mint az eredetileg mozgó díszletként mű-
ködő háttér, ami ötletességről és kreativitásról árulkodott. 
Jordán Adél – akárcsak előadótársa – kiválóan alakít, ma-
gyarázta ezt azzal, hogy a színpadra kreált karakter nagyon 
közel áll hozzá. 

A hatalmas sikerrel bemutatott komédia filmen is emlé-
kezetes volt: főszerepeit Barbra Streisand és George Segal 
játszotta, bár a filmes alkotás nagyban különbözik a színhá-
zi verzétől.
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Modern felszereltséggel, kiegyensúlyozott módon műkö-
dik immár harmadik esztendeje a helyi főzőkonyha. Az épü-
letben mintegy négyszáz főre főznek, a bölcsődésektől, az 
óvodásokon és iskolásokon át, az időskorúak étkeztetése 
is itt történik. Az idei tanévtől a lovasiskolások is itt esznek, 
a konyha kapacitása pedig vendégétkezők kiszolgálását is 
elbírja, mondta el Kissné Tóth Gabriella élelmezésvezető, a 
főzőkonyha vezetője. 

A közétkeztetésben jártasak tudják, hogy nagy reformok 
történtek az elmúlt időszakban. Az egyik nagy változás, 
hogy minimalizálták a só használatát a közétkeztetésben, 
mely intézkedés sokak tetszését nem nyerte el, így nagy 
nyilvánosság előtt sokan is bírálták azt. Bábolnán is megé-
rezték a “sótlanság”  nehézségeit, hiszen sok esetben már 
az ebéd mellé adott kenyér fedezi a minimálisan adható napi 
sómennyiséget, vagyis a konyha melegételbe már alig-alig 
juthat belőle. Csalni nemigen lehet, a szabályokat betartják 
a konyhán. A diákság pedig talán lassan-lassan hozzászo-
kik a kevesebb sómennyiséghez. A központi intézkedéssel 
az egészséges táplálkozás lehetőségét kívánják biztosítani.

Kissné Tóth Gabriella rávilágított: az intézkedések ellené-
re Bábolnán igyekeznek jóízű ételeket főzni. Mindehhez az 
egészséges alapanyagokat a közeli településekről szerzik 
be. A napi adagokban a főzőkonyhán kosztolók megta-
pasztalhatták, hogy egyre több a teljes kiőrlésű gabonából 
készült alapanyag, több a hozzáadott zöldség és a gyü-
mölcsmenyiség.

Az élelmezésvezető igyekszik a legösszehangoltabb és a 
legegészségesebb megoldásokat választani minden eset-
ben, igaz tudja, hogy hiába a szakavatott és gondos alkal-
mazotti gárda: a családi konyhát nem körözhetik le, ahol 
,,só és fűszerszabályok” nélkül főzhet az ember. 

Kissné Tóth Gabriellától azt is megtudtuk, hogy a diákok 
a tésztaféléket kedvelik leginkább, mert a tésztás napokon 
szinte nincs is maradék…. 

MODERN KONYHÁBAN FŐ 
SOK BÁBOLNAI ÉTKE

A csikóavatás eseménye már jól bevált szokás a bábol-
nai lovasiskolában, miután köztudott, hogy összekovácsoló 
ereje van az osztályközösségekben. A kilencedikesek játé-
kára október 28-án került sor a Ménesbirtok területén talál-
ható fedett lovardában. A mókázás hangja már a kapuból 
hallatszott. Az istállóajtót átlépve bolondos külsejű fiatalok-
kal találkozhatott az ember, Kifestett arcú, copfos lányok-
kal, feliratos pólókban cserfeskedő társasággal, és persze 
ritkán látható ügyességi feladatok izgalmában osztozhatott 
az érdeklődő. A csikóavatás azonban nem csupán a kilen-
cedikesek bolondos mókájáról szól. Körmendi Csaba igaz-
gató úgy fogalmazott, hogy az iskola legfiatalabb diákjainak 
ez kiváló alkalom az ismerkedésre, a bemutatkozásra és az 
egyéni tehetségek megmutatkozására. Mindeközben pedig 
a közösen átélt élményekkel osztályközösség is születik, 
mert csapatmunkára kényszerítik őket a nagyobb évfolya-
mosok által megkreált, kitartást, bátorságot és magabiztos 
fellépést megkövetelő vicces feladatok. 

Jól sikerültek az osztályok műsorai is, mindhárom  társa-
ság kitett magáért, küzdelmes munkájukkal kivívták a na-
gyobbak elismerését. A játékban a tanárok is részt vettek, 
hiszen ők is az egység részei, nélkülük a játék sem lett volna 
olyan szórakoztató.

A CSIKÓAVATÁSSAL 
KÖZÖSSÉG SZÜLETIK

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS
2016. november 28-án hétfőn  a Bábolnai Közös Ön-

kormányzati Hivatal dísztermében Pauerné Erdélyi Erika 
és Polyákné Peresztegi Zsuzsanna ingyenes gazdasági 
tanácsadást tart. Ennek keretében bábolnai lakosok szá-
mára felvilágosítást adnak adó- és társadalombiztosítási 

kérdésekben, nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz benyúj-
tandó okmányok kitöltésében.

A szakemberek felhívják az érintettek figyelmét, hogy ez 
lesz 2016. utolsó ingyenes gazdasági tanácsadása, de-
cemberben a karácsonyi ünnepekre való tekintettel nem 
tartanak tanácsadást. Legközelebb 2017. január végén 
vehetik igénybe a fent említett szolgáltatást.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Bábolna Város Önkormányzata állást hirdet

ÁLTALÁNOS HELYETTESÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐ,
VALAMINT KISTRAKTOR VEZETŐ MUNKAKÖRRE.

A munkakör betöltésének feltétele:
– B kategóriájú vezetői engedély
– Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
– Cselekvőképesség

Jelentkezni lehet önéletrajz benyújtása mellett 
A Bábolna Város Önkormányzata

2943 Bábolna, Jókai M. u. 12. címen 
és 34-568-000-as telefonszámon 
dr. Horváth Klára polgármesternél
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BETANÍTOTT MUNKÁS

Egyéb információk:

Cafeteria

06 20 551 3332

MOZI
A SZABADIDŐKÖZPONTBAN

A mozifilmek kedvelőinek 
november 20-án (vasárnap) 

a Szabadidőközpontban 
egész napos filmvetítésben 

lehet részük.
FILMEK

10:00 Trollok 3D 

11:30 Sohavégetnemérős (16E)

13:10 Legendás állatok és 
 megfigyelésük 3D (6E)

15:30 A könyvelő (12)

18:00 Vándorsólyom
 kisasszony különleges
 gyermekei 3D (12)

20:30 Jack Reacher:
 Nincs visszaút (16E) 

JEGYÁRAK
3D-s filmek:

Felnőtt jegy 1500 Ft
Diák és nyugdíjas 

kedvezményes jegy 1300 Ft
Csoportos jegy (25 fő felett) 1000 Ft

2D-s filmek:
Felnőtt jegy 1200 Ft
Diák és nyugdíjas 

kedvezményes jegy 1000 Ft
Csoportos jegy (25 fő felett) 800 Ft

November 29.,
kedd 18 óra

Helyszín:
Szabadidőközpont

Cím:
2943 Bábolna, Béke u. 8.

Telefon: 34/369-989

Az előadás ingyenes!

Az ingyenes jegyek 
a könyvtárban vehetők át.

FELHÍVÁS
Egy jó hangulatú délután eltöltése reményében

CSECSEMŐGONDOZÁSI ÉS GYERMEKÁPOLÁSI 
VETÉLKEDŐT SZERVEZÜNK.

Lelkes, aktív házaspárok jelentkezését várjuk!

Helyszín: Általános iskola művészeti terme
Időpont: 2016.november 25. péntek 16.30 óra

Jelentkezési határidő:2016.november 18. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet a gyermekorvosi rendelőben!

 Dr. Kiss Katalin Zsömbölygei Erzsébet              Kuti Erika
 házi gyermekorvos védőnő gyermekkörzeti assz.

„ A gyereknevelésben nem beszélni kell.
Mondhatsz, amit akarsz, úgysem a szavaiddal
– az életeddel mutatsz példát.” (Nyírő András)

KATALIN BÁL
Szeretettel várjuk minden mulatni vágyó 

vendégünket hagyományos batyus bálunkra:

2016. november 26-án 
szombat este.

Kérjük, érkezésüket úgy időzítsék, 
hogy pontosan 8 órakor a színpadon kezdődik 

a meglepetés műsor.

Jegyek (belépő és támogatói) vásárolhatók:
az óvodai csoportokban, 

valamint az intézményvezetőnél.
A jegy ára: 1500 Ft/fő

A támogatói jegy ára: 500 Ft
KELLEMES ESTÉT, JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!
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A SZÜRKE TEHÉNLEPÉNY TITKA…
Éppen nem kellemes – párás, cseperésző, borús – időben 

indult elszánt csapatunk az október hónapra tervezett túra tel-
jesítésére, bizalommal reménykedve az idő jobbra fordulásá-
ban, de legalább is a meteorológia által szokott kifejezéssel 
élve, jó fajta „kiránduló idő” kialakulásában! És láss csodát: 
első helyszínünknél, Úrkúton 9 órakor a buszból kikászálódva 
örömmel tapasztaltuk, hogy csökkent a párásság, már a felhők 
is oszlóban voltak! 

Az ország legrégebben védetté nyilvánított területénél már 
várta a csapatot a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tanult túra-
vezetője, Sárdy Julianna, aki – nagy szerencsénkre – egészen 
délután egy óráig velünk foglalkozva, minket vezetve, mint 
egykori földrajz/biológia szakos tanárnő érdekfeszítően, apró-
lékosan csak mesélt és mesélt és mesélt! Először egy külszíni, 
már nem használt mangánbánya „kúpjai „közé ereszkedtünk 
le. Megtudtuk azt is, hogy a porrá őrölt, frakcionált mangánt 
a hadiipar használta nagy mennyiségben a korszerű hadiipari 
eszközök, járművek, fegyverek anyagának ötvözésére. Nagy 
felkészültséggel – képek, kőminták bemutatásával – ízelítőt 
kaptunk Földünk kialakulásának különböző korszakairól, és 
megcsodálhattuk az akkori kezdetleges élőlények kőbe zárt 
maradványait. Vezetésével végigjártuk a tanösvényt; megbor-
zongtunk az (állítólag) 300 méter mélységű, közel függőleges 
hatalmas víznyelőn, ami csak úgy, a fák közötti horpadás al-
ján tátongott; gyönyörködtünk az átszelt legelő növényzetén; 
a hatalmas egyedül álló bükkfák tökéletes formáján; az egykori 
mangánport ülepítő zagytároló és környékén lévő talaj feke-
teségén. Egyből meg is fejtettük, hogy az általunk óvatosan 
kerülgetett tehénlepények bizony azért lehetnek szürkék, mert 
az állatok által legelt fű talaja fekete mangánpor (talán fejéskor 
kakaót is nyernek mindjárt?)

Úrkútról Bándra buszoztunk túránk második ütemét teljesí-
tendő. Járművünkről leszállva a falu szélétől indulva átkeltünk 
a Séd patakon, hogy az előttünk magasodó majd’ 500 méteres 
Miklós Pál-hegy csúcsán lévő kilátót felkeressük. Az erőteljes 
kaptató leküzdése után lihegve és kiizzadva bár, de nagy gyö-
nyörűségben lett részünk: a Dr. Majer Lajosról elnevezett, 22 
méter magas kilátóra fellépcsőzve elénk terült a teljes Dél-Ba-
kony – Veszprémestől, Kab-hegyestől, dombok közé rejtőzött 
kisfalvastól! Meg kell említeni, hogy ekkor már hétágra sütött a 
nap, ami lehetővé tette a körpanoráma kiteljesedését! A pihenő 
és a fényképezkedés után leereszkedtünk a Szentgáli Tiszafás 
erdőn, mely ősfenyőshöz hasonló nagyságú és kiterjedésű. 
Ilyen nem sok van a világon! Az egész lefelé vezető út izgal-
masan kanyargós volt, olykor erdei falépcsők segítették a lép-
delést, máskor behajló husángok adtak biztos kapaszkodót. 
A Cince-patak hídján átkelve értünk vissza Bándra, ahol még 
felkapaszkodtunk a többünk előtt ismeretlen és példaértékűen 
rendbe tartott várromhoz, a Bánd-Esseg vár méltóságteljes, 
fellobogózott maradványaihoz.  

A „várostrommal” ért véget tényleges túránk, melynek 15 
km-es távja – tekintettel hogy valójában két majdnem azonos 
részletben (7,2 km + 7,8 km) teljesítettük – visszatekintve már 
nem látszott nehéznek! Hazafelé még megálltunk Zircen a ki-
tűnő Pepe Cukrászdánál az elvesztett energiát pótlandó, majd 
rendben, a tervezett időben Bábolnára érkeztünk.

Ezúton is felhívom a sporttársak, illetve Bábolna tartal-
mas mozgásra vágyó közönségének a figyelmét a 2016. évi 
programunk utolsó túrájára, amely november 19-én lesz, 
és az Öreg-Bakonyt keressük fel. Hárskútról indulva – töb-
bek között – Kerteskőre is ellátogatunk, ahol a világhírű, 
Magyarországon soha le nem győzött, Imperiál „csodacső-
dör” élte (utódok vonatkozásában termékeny) nyugdíjas 
éveit! 

Gondold át – beszéld meg – jelentkezz (ne hagyd ki a 
lehetőséget)!

 Katona László

KISBABÁS TALÁLKA
Az önkormányzat egyik családbarát intézkedése a ba-

bazsúrként is emlegetett találkozás, melyre legutóbb októ-
ber 26-án került sor a polgármesteri hivatal dísztermében. 
A városvezető, dr. Horváth Klára polgármester erre az alka-
lomra azokat a szülőket invitálta, kiknek gyermekeik 2016. 
harmadik negyedévében születtek. Tizenhárom család ka-
pott meghívót a bababarát eseményre. Az intézkedés ter-
mészetesen a családok, és így közvetve a település gyara-
podását szolgálja.

Amint azt dr. Horváth Klára elmondta, továbbra is ezt a 
formát követi majd, negyedévente hívja meg az érintett csa-
ládokat, hogy átadja számukra az önkormányzat ajándék-
csomagját, illetve felajánlja start számla nyitása esetén az 
állam által finanszírozott 40 ezer forint értékű életkezdési 
támogatást és az önkormányzat további 40 ezer forintos tá-
mogatását.

A július-augusztus-szeptember hónapban 
született kisbabák:

Szedlacsek Petra született 2016. július 7-én, 
Horváth Vivien és Szedlacsek Dénes gyermeke.
Skuba Szófia Sára született 2016. július 10-én, 
Káldy Hajnalka és Skuba István gyermeke.
Kalamár Lia született 2016. július 13-án, 
Tóth Ildikó és Kalamár Lajos gyermeke.
Nagy Nóra született 2016. július 18-án, 
Ferencz Beatrix és Nagy László gyermeke.
Skuba Márton született 2016. július 31-én, 
Babai Klaudia és Skuba Gergő gyermeke.
Mester Borbála Tamara született 2016. augusztus 10-én, 
Gombolai Borbála és Mester Zoltán gyermeke.
Horváth Hanna született 2016. augusztus 21-én, 
Takács Nikolett és Horváth Zoltán gyermeke.
Janó Levente született 2016. szeptember 4-én, 
Nagy Ágnes és Janó Szabolcs gyermeke.
Szentirmai Máté született 2016. szeptember 11-én, 
Virág Vanda és Szentirmai Péter gyermeke.
Farkas Szofia született 2016. szeptember 17-én, 
Rozsovits Eszter és Farkas Dávid gyermeke.
Ladányi Zsolt született 2016. szeptember 20-án, 
Veres Judit és Ladányi Zsolt gyermeke.
Nagy Ákos Szilárd született 2016. szeptember 27-én, 
Nagy Erzsébet és Tóth Béla gyermeke.
Farkas Anna Beáta született 2016. szeptember 27-én, 
Farkas Krisztina és Farkas László gyermeke.
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
November 13-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
Évközi 33. vasárnap  10.45 szentmise
November 20-án vasárnap 10.10 rózsafüzér
Krisztus Király Ünnepe   10.45 szentmise
(Caritas gyűjtés,  „Szent Erzsébet” kenyérosztás)

November 27-én vasárnap 10.10 rózsafüzér
ADVENT 1. vasárnapja  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
NOVEMBER 13. –      Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 20. –      Vasárnap 11 óra
NOVEMBER 27. –      Vasárnap 11 óra
DECEMBER   4. –      Vasárnap 11 óra
DECEMBER 11. –      Vasárnap 11 óra

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

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 20. Vasárnap 15.00 óra
DECEMBER 4. Vasárnap 15.00 óra

DECEMBER 18. 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.

HALOTTAINKRA EMLÉKEZTÜNK
Minden esztendőben október végétől virágokkal, mécse-

sekkel díszítjük a temetőket, csendesen emlékezünk el-
hunyt szeretteinkre, barátainkra, ismerőseinkre.

Vajon mióta van ez így? Honnan ered ez a hagyomány?
Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való em-

lékezés ünnepe. Mindenszentek napja – november 1-je –
azoknak a szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név sze-
rint nem emlékezik meg. A 9. század óta kötelező ünnep. A 
katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon az élő és az 
elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak.

Honnan ered a halottak napja?
A halottak napja a római katolikus egyházban az összes 

meghalt hívő emléknapja minden év november 2-án.
Mindazokra emlékezik ilyenkor az egyház, akik a kereszt-

ségben hunytak el, és akikről úgy hiszik, hogy a purgatóri-
umban vannak, minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön 
haltak meg.

 A katolikus tanítás szerint az élő hívek imája segít a holt 
lelkeknek, hogy megtisztuljanak, és így megláthassák Istent 
a mennyben. 

 Meghatározott napokat már a kereszténység kezdetei-
től arra szenteltek, hogy a megholtak bizonyos csoportjá-
ért közbenjárjanak. Egyetemes közbenjárásra azonban no-
vember másodikát 1030 környékén a Cluny-i bencés mo-
nostor apátja, Odilo vezette be, és megszabta, hogy kap-
csolják össze egy sor kiegészítő imával és alamizsnával. 

Ezt a halottakról szóló megemlékezést átvette az egész 
egyház. November 2-a, mint halottak napja, a XIII. század 
végére gyakorlatilag általánosan elfogadottá vált. Az ünnep 
napját úgy választották, hogy a mindenszentek napját kö-
vesse. Ez a nyugati kereszténységben november elseje. 

A halottak napjához számos néphit kapcsolódik. Az élők-
nek ilyenkor tilos volt a munka. Nem volt szabad semmiféle 
földmunkát végezni, hogy ne háborgassák a halottakat. Ha-
lottak napján, sőt egész hetében tilos volt mosni, mert a ha-
lottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé 
terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor hazaláto-
gatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet 
tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halot-
takért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott. Vné

Mély fájdalommal tudatjuk Bábolna Város
lakosságával, hogy október 20-án elhunyt 

id. Rózsár Tibor, 
testvértelepülésünk, Hidaskürt 

egykori polgármestere, a két település közti 
baráti kapcsolat egyik létrehozója. 

Emlékét megőrizzük.

ADJ VÉRT, ÉS MENTS MEG
 HÁROM ÉLETET!

Negyven önkéntes életmentő segítségére számíthatott a 
Magyar Vöröskereszt Bábolnai Szervezete az október 20-i 
véradás alkalmával.  A véradók létszáma nem ad okot az 
elégedettségre, tudtuk meg Szedlacsekné Buza Ildikótól, a 
helyi szervezet vezetőjétől, aki abban bízik, hogy a három 
hónap múlva szervezendő véradáson már többen megje-
lennek. Ezúttal négy főt szűrtek ki, akik egészségügyi okok 
miatt nem adhattak végül vért. Fontos hozzátenni, hogy a 
véradást megelőző kötelező egészségügyi szűrővizsgálat is 
a véradók hasznára válik, hiszen mindig akadnak, akik csak 
itt szembesülnek rejtett egészségügyi problémáikkal. A vé-
radást ezúttal is a megyei vérellátó szolgálat munkatársaival 
bonyolították, akik 14-től 18 óráig álltak a tűszúrást vállaló 
önkéntesek rendelkezésére. Még mindig a középkorosztály 
mozdítható meg jobban, a fiatalok rendre elmaradnak a vé-
radásokról, tudtuk meg a helyi vöröskeresztes vezetőtől, aki 
arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes véradó három 
másik embertársa életét mentheti meg.

KÖSZÖNET
A BÁBOLNAI  NEPOMUKI  SZENT JÁNOS 

KATOLIKUS EGYHÁZ NEVÉBEN
Bábolna Egyházközségünk nevében szeretnénk köszö-

netet mondani mindazoknak, akik 2016-ban is mind anya-
gilag, mind egyéb hozzájárulással segítették egyházközsé-
günk fennmaradását, működését, köszönjük az 1% adótá-
mogatást, egyházi adó befizetését. Ha esetleg még valaki 
nem fizette be a 2016. évi adót, megkérnénk mielőbb szí-
veskedjék rendezni. Köszönjük szépen.

(Befizetés lehetséges a templom sekrestyéjében vasárna-
ponként a szentmise előtt – után, vagy csekket kérni Ger-
gely Lajosnétól: 20/5123560 számon)

Külön köszönjük Önkormányzatunk, valamint a kedves hí-
vek, pénzbeli hozzájárulását a harangunk elektromos javí-
tásához. Gergely Lajosné
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A hónap első szombatján tekéseink a Ceglédi Vasutas SE 
otthonába látogattak. A középmezőny egyik stabil csapa-
ta ellen nem kezdtek jól legényeink, az első körben csu-
pán fél pontot sikerült szerezni. A második kör is csak egy 
pontot hozott, de szerencsére befejező játékosaink - Végh 
Jácint és Torma József – felülmúlták ellenfeleiket, így egy 
pont előnnyel zárt együttesünk. A több dobott fára még két 
csapatpont volt a jutalom, így biztos győzelemmel térhet-
tek haza tekézőink. Az ifjúsági csapat immár Burián Dávid 
nélkül is magabiztos játékot nyújtott. Jurics Gergő és Szász 
László mindössze másfél szetpontot engedett ellenfelének. 
Ceglédi Vasutas SE – Bábolna SE 2,5:5,5 (3222:3325), ifi 
0:4 (993:1093).

NB I-es tekecsapatunk három hét bajnoki szünet után a 
rivális Kazincbarcika gárdáját fogadta. A nemrég még szu-
perligás vendégek nehéz ellenfélnek bizonyultak. Az első 
és a második körben a csapatpontokat tekintve még dön-
tetlen volt az állás, ám a vendégek 87 fa előnnyel várhatták 
a befejező kört. Ez még behozható lett volna, de befejező 
játékosaink sem tudták lefaragni a hátrányt, sőt, csapatpon-
tokat sem szereztek. Így a Kazincbarcika vihette el a két 
pontot, mellyel pillanatnyilag a második helyre ugrott, míg 

tekéseink visszaestek az ötödikre. A Burián Dávid, Jurics 
Gergő összeállítású ificsapat viszont magabiztos győzelmet 
aratott, és négy pont előnnyel tartja a tabellán vezető pozíci-
óját. Bábolna SE – Kazincbarcikai VTSE 2:6 (3278:3372), 
ifi 4:0 (1108:1065).

Az imént említett három hetes bajnoki szünet tekéseink 
számára nem jelentett pihenőt. Október 15-én Bábolna ren-
dezhette a serdülő és ifjúsági lány területi egyéni döntőt, 
majd ugyanezen korosztályok számára október 22-én a 
nyugat-magyarországi döntőt. Itt nem voltak hazai résztve-
vők, de Burián Dávid az ifjúsági fiúk egyéni versenyében 
már az országos döntőig jutott. Szilágyi András sikerének 
is örülhetünk, ugyanis tekecsapatunk kitűnősége senior 
kategóriában vívta ki magának az országos döntőben való 
részvételt. 

HELYREIGAZÍTÁS: Októberi lapszámunk sportrovatában 
tévesen írtunk a bábolnai tekecsapat két új fiatal játékosá-
nak múltjáról. A valós tény, hogy Nákits Dániel volt koráb-
ban U23-as korosztályos válogatott, Kiss Norbert pedig egy 
edzés erejéig vett részt az U23-as válogatott munkájában. 
Az érintettektől szíves elnézést kérünk! Hantos Péter

TEKE NB I: EGYÉNIBEN KÉT DÖNTŐSÜNK IS VAN

Kerékpáros versenyzőkkel találkozhattak a közlekedők 
október 2-án Bábolnán. Az országúti versenyt a komáromi 
Brigetio Kerékpáros Sportegyesület szervezte a Nagyig-
mánd és Bábolna közti 15,3 kilométeres távon. A megmé-
rettetést szervező egyesület úgy látta, térségünkben ideáli-
sabbak az út- és terepviszonyok, mint Komárom környékén, 
ezért később is szívesen rendeznének hasonló futamokat.

Egyrészt egyenkénti indítású egyéni időfutam zajlott, 
ahol országúton saját magukkal és az idővel versenyeztek 
a kerékpárosok, másrészt pedig terepen MTB időfutamra 

került sor. A szervezők várakozásaival ellentétben nagy 
érdeklődés kísérte a rendezvényt. Országúton 69-en, míg 
MTB kategóriában 37-en álltak rajthoz. A kitűnő minőségű 
aszfaltúton egészen elképesztő eredmények születtek: a 10 
leggyorsabb versenyző 40 km/h átlagsebesség felett telje-
sítette a távot. A minimum korhatárt 14 évben szabták meg, 
a legidősebb résztvevő pedig 79 esztendős volt.

A kerékpáros viadallal a sportág népszerűsítését céloz-
ták meg, a szervezők örömére igazolt versenyzők is rajthoz 
álltak. 

KERÉKPÁRVERSENY – VONZÓ ÚT- ÉS TEREPVISZONYOK

BÁBOLNA VÁROSI SPORTCSARNOK
PROGRAMJAIBÓL

November 13. (vasárnap): Szőnyi Palánkdöngetők Köre 
Foorball Egyesület bajnoki mérkőzései.

11:00 Szőnyi Palánkdöngetők – Phoenix U17
13:30 Szőnyi Palánkdöngetők – Eger U13-as lány
15:30 Szőnyi Palánkdöngetők – Dunai Krokodilok 
 OB I-es férfi

November 26. (szombat): futsal NB I-es utánpótlás 
mérkőzések

10:00 Bőny-Szavill Consulting – Göcsej SK  U17-es 
12:00 Bőny-Szavill Consulting – Göcsej SK U20-as 

December 3. (szombat): 
10:00 X. Mikulás Kupa focitorna U7-es és U9-es 
 korosztályú csapatok részére

December 10. (szombat):
10:00 VIII. Antos Csaba Emléktorna utánpótlás lány 
 kézilabda-csapatok számára

A Magyar Diáksport Szövetség az EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárságának támogatásával életre hívta „A Sport Le-
gyen a Tied!” programot. A program keretein belül 500 mil-
lió forintos támogatási keretből több, mint 1100 általános 
iskolába helyeznek ki sportág-specifikus eszközöket. A Bá-
bolnai Általános Iskola a kézilabdázás utánpótlás-nevelés 
céljaira vehetett át 200 ezer forint értékű sporteszközt. A 
diákok október 25-én rendkívüli testnevelés órán vették bir-
tokba a sportoktatást segítő kellékeket.
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A megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában 
a Zsámbék együttese látogatott Bábolnára. Hazai szempont-
ból jól is kezdődött a mérkőzés, Kolonics Bálint már a máso-
dik percben a hálóba talált, de a játékvezető lest ítélt. Ezután 
kiegyenlített küzdelem folyt a labdáért gyengécske bábolnai 
próbálkozásokkal. A félidő második felére már a vendégcsapat 
kezdett felülkerekedni. A 27. percben aztán védelmünk asszisz-
tálása mellett megszerezték a vezetést is. Ahelyett, hogy együt-
tesünk megpróbálta volna a szünet előtt megfordítani a mecs-
cset, még inkább letargiába esett, melynek eredménye újabb 
zsámbéki találat a 45. percben. A második játékrészre sem vál-
tozott a helyzet, míg legényeink hitehagyottan fociztak, úgy jöt-
tek mind inkább tűzbe a vendégek. A mérkőzés végére jött a 
hidegzuhany. A 86. perc húszméteres szabadrúgása már bizto-
sította a Zsámbék győzelmét, az utolsó másodpercek gólja pe-
dig már csak pont volt az i-re. Bábolna SE – Zsámbéki SK 0:4.

Az U19-es csapat két meghatározó játékosa, Müller Kristóf és 
Németh Dávid nélkül – ők a felnőtt csapatot igyekeztek támo-
gatni – is remek teljesítményt nyújtott. Ifistáink egy régi-új játé-
kossal, Hegedűs Gergővel erősödve fegyelmezett labdarúgást 
produkáltak. Egy jól begyakorolt szabadrúgás-kombináció ré-
vén a 21. percben megszerezték a vezetést, ekkor Hegedűs 
Gergely volt eredményes. A második játékrészben lendülete-
sebben játszottak fiataljaink, ennek eredményeként egy Hege-
dűs Gergőtől kapott indítást értékesített Marcinkó Bálint. Négy 
perc múlva ismét Bálint előtt adódott lehetőség, de közeli lövé-
sét a kapus még hárította, Takács Kornél viszont már nem hibá-
zott. Marcinkó Bálint ezen a találkozón is kitűnően játszott, telje-
sítményét még egy góllal sikerült megkoronáznia a lefújás előtti 
másodpercekben. Bábolna SE U19 – Zsámbéki SK U19 4:0.

A Kecskéd együttese látogatott Bábolnára a bajnokság 10. 
fordulójában. Győzelmi reményekkel és esélyekkel érkeztek, 
de focistáink – feledtetve az egy héttel ezelőtti gyenge teljesít-
ményt – kitűnően kezdtek. Bátor támadójátékunk ellenére saj-
nos a vendégek szerezték meg a vezetést. Egy ártalmatlannak 
tűnő akció során a kecskédi támadó kissé éles szögből, mint-
egy 15 méterről lőtt kapura, A gyenge lövés a kapu bal alsó sar-
kában landolt. Legényeink nem adták fel, még azt is mondhat-
nánk, az első félidőben jobbak voltunk. A második játékrészre 
már kissé változott a helyzet, az ellenfél egy fokozattal feljebb 
kapcsolt. Az első akció azonban a miénk volt, melynek során a 
16-oson belül László Tihamért lerántották, a játékvezető még-
sem ítélt büntetőt. A Kecskéd játéka ezután egyre magabizto-
sabbá vált, melynek köszönhetően egy védelmi megingást ki-
használva növelték előnyüket. Játékosaink megpróbáltak 
ugyan szépíteni az eredményen, de vérbeli irányító híján akció-
inkat a kecskédi középpálya és védelem stabilan állította meg. 
Bábolna SE – WATI Kecskéd 0:2.

Az U19-es csapatok mérkőzésén a Kecskéd kemény ellenfél-
nek bizonyult fiataljaink számára. Az első félidőben kiegyenlített 
játék folyt, ám veszélyesebb akciókat a mieink vezettek. Ifistá-

ink ezúttal is fegyelmezetten, tervszerűen fociztak. Bár Németh 
Dávid és Müller Kristóf most is a felnőtt keretben kaptak helyet, 
és a védelemből hiányzott Kaluha Tamás és Répási Arnold is, 
a pályán lévők kitűnően oldották meg feladatukat. A szünetig 
nem bírtak egymással az ellenfelek, a találkozó sorsát eldön-
tő egyetlen gól a második játékrész derekán született. Hegedűs 
Gergő átadásába a 16-oson belül kézzel ért a kecskédi játékos, 
amit büntetővel jutalmazott a játékvezető. Hege a 11-est maga-
biztosan értékesítette. A mérkőzés folytatásában is fölényben 
játszottak fiataljaink, de a támadások lassúsága és bizonytalan-
sága miatt nem jutott el több gólig együttesünk. Bábolna SE 
U19 – WATI Kecskéd U19 1:0.

Esztergomban vendégszerepeltek labdarúgóink a megyei 
bajnokság 11. fordulójában. Ezúttal csak a felnőtt csapatok 
mérkőztek, ugyanis a hazaiak ifistái felsőbb osztályban játsza-
nak. Birta Gábor fiatal legénysége már a találkozó legelején két-
gólos előnyre tett szert. A 11. percben Szendi Ádám volt ered-
ményes, két perccel később pedig Kalamár Lajos vette be a 
hazaiak hálóját. Volt még egy óriási lehetőség is, mellyel játé-
kosaink végleg eldönthették volna a találkozó sorsát. A máso-
dik játékrész elején viszont egy kapusunkról kipattanó labdát 
a hazaiak tudtak megszerezni és értékesíteni. Az Esztergom 
ezután nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de 
védelmünk éberen őrködött. A 66. percben Kovács Máté előtt 
adódott óriási lehetőség, amit a fiatal támadó góllal hálált meg. 
Aztán megint egy kipattanó labdát reagáltak le későn védőink, 
melyből a hazai gárda szerzett gólt. Együttesünk fontos három 
pontot hozott el Esztergomból. FC Esztergom – Bábolna SE 
2:3.

Október utolsó vasárnapján a 2. helyezett Tata együttesét fo-
gadták focistáink. A vendégek kitűnően kezdtek, már a 2. perc-
ben megszerezték a vezetést. A beívelt szögletet követően vé-
delmünk nem tudott tisztázni, a 11-es pontra beívelt labdát a 
tatai játékos bravúros mozdulattal értékesítette. A fiatal bábol-
nai gárda nem esett kétségbe, focistáink mindent megtettek 
az egyenlítésért. A pályán egyenlő erők küzdelme folyt, a já-
ték helyenként kemény összecsapásokba torkollott. A 38. perc-
ben aztán szabadrúgáshoz jutott együttesünk. Kalamár Lajos 
jobb oldalról ívelte középre a labdát, melyhez a kapu előtt sen-
ki nem tudott hozzáérni, így megszületett egyenlítő gólunk. A 
második játékrészben is egyenlő erők küzdelmét láthatta a kö-
zönség továbbra is sok szabálytalansággal és sárga lappal. A 
65. percben a vendég védelem bizonytalankodott. A kapus felé 
csorgó labdára Fábián Dávid csapott le és a hálóőrt kicselezve 
szerezte meg vezető gólunkat. A Tata ezután rákapcsolt, mely-
nek eredményeként egy szép fejesgólnak köszönhetően ki is 
egyenlített. A továbbiakban a vendégek mindent megpróbál-
tak a hőn áhított győzelem megszerzése érdekében, de a vé-
gén meg kellett elégedniük a döntetlennel. Bábolna SE – Ta-
tai AC 2:2.

Az U19-es gárda ellenfeleként az a Tata lépett pályára, amely 
tavaly bajnok volt, és idén is komoly esélyesként küzd az első 
helyért. A mieink viszont remekül játszottak, a kitűnően felépí-
tett védelem összezárt a vendég támadók előtt. A labdakihoza-
talt fegyelmezetten, tervszerűen hajtották végre fiataljaink. A 21. 
percben a vezetést is sikerült megszerezni. Egy elcsípett labdá-
val Jakab Ádám lódult meg a tizenhatos vonaláig, ahol lövés-
re szánta el magát. A tatai kapus hiába nyújtózkodott, a labda a 
hálóba vándorolt. Ezt követően is dicséretesen játszott együtte-
sünk, egyenrangú ellenfélként küzdöttek a győzelemért. Több 
helyzetünk is adódott, de a rutinosabb ellenfél meg tudta fordí-
tani az eredményt. Ennek ellenére egy bábolnai játékos sem tá-
vozott lógó orral, a Karvaly Ottó által irányított legénység a vere-
ség ellenére sem vallott szégyent. Bábolna SE – Tatai AC 1:2.
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MINI BB MINI BB   A BŐNYI SZERVEZŐK KITARTÓAK A BŐNYI SZERVEZŐK KITARTÓAK 
A Bécs-Budapest ultramaratont ugyan idén sem rendez-

ték meg, de a Bőny-Bana-Bábolna útvonalon zajló MiniBB 
futóversenyre a bőnyi szervezőknek hála idén is sor került, 
immár 18. alkalommal. Október 21-én még az időjárás is 
kegyes volt a szervezőkhöz, hiszen a reggeli szakadó eső 
10 órára, a futóverseny kezdetére teljesen elállt. 

A sportesemény annak idején a Bécs-Budapest ultra-
maraton betétszámaként indult útjára. A „nagy verseny” 
megszűnésével a bőnyi önkormányzat lelkesedése nem 
lankadt, a hagyományt akkor is folytatják, ha a nemzetközi 
futók már nem érkeznek. 

A 8,8 kilométeres táv teljesítésére elsősorban felsős ál-
talános iskolásokat szólítanak meg, akik váltóban futják 

végig a versenyt. A Bábolnai Általános Iskolát ezúttal is két 
nyolcfős csapat képviselte. Az első futó 1400 métert telje-
sített, a következő hat etap 1100 méter hosszú, a bábolnai 
befutó pedig 800 méter. A diákokon kívül felnőtt váltók is 
részt vettek a versenyben, köztük bábolnai tanárokból és 

ifjúsági focistákból álló csapat. A felnőtt egyéni mezőny-
ben is találkoztunk bábolnai résztvevőkkel, a férfiaknál 
Lányi Zoltán, a hölgyeknél pedig felesége, Lányi Szilvia 
teljesítette sikeresen a távot. 

A diákváltó vándorkupáját két évig a bábolnai iskolások 
birtokolták, ezúttal azonban Bőny nyerte el. A mieink idén 
egy második és egy ötödik hellyel büszkélkedhetnek. Fel-
nőtt váltónk a harmadik helyet szerezte meg, ugyancsak 
harmadik lett kategóriájukban a Lányi házaspár.

A 2. helyezett „Bábolnai mitugrászok” diákváltó tag-
jai: Panák Bence, Horváth Mátyás, Szabó Csenge, Felső 
Levente, Tóth Sára, Blitzer Darinka, Mózer Ágnes, Sárközi 
Martin.

Az 5. helyezett „Bábolnai Okosok” diákváltó tagjai: 
Blitzer Brendon, Szabó Taddeus, Dibusz Liza, Sárközi 
Máté, Fekete Cintia, Trifusz Kata, Dávid Flóra, Péter Bence.

A 3. helyezett „Mesterek és Tanítványok” felnőtt váltó 
tagjai: Lányi Szilvia, Csomó Zsuzsa, Takács Kornél. Takács 
Bálint, Gerencsér Gábor, Répási Arnold, Marcinkó Bálint, 
Csongrádi Péter.  Edző: Vasné Hun Judit.

BÁBOLNAI SIKER MILITARYBANBÁBOLNAI SIKER MILITARYBAN
A szabadtéri lovas versenyszezon zárásaként a Lovastusa Szakág látogatott Bábolnára október második hétvégéjén. 

A már évek óta visszatérő sportág csúcsversenyét, az országos döntőt rendezték a Ménesbirtok pályáin. 
A lovastusa – másnéven military – olyan összetett sportág, melyben három lovas ágazat követelményeinek kell meg-

felelni: elsőként díjlovaglásban, majd tereplovaglásban, végül pedig díjugratásban mérik össze tudásukat a verseny-
zők. A bábolnai komplexum mindhárom feltételnek messzemenőkig 
eleget tud tenni. Különösen a tereppálya fejlesztései jelentősek, me-
lyet immár több hektár területen a legmagasabb szintű akadályokkal 
épített meg a Ménesbirtok. 

Az országos döntőn ismét szép bábolnai siker született. A Pett-
kó-Szandtner Tibor Lovas Szakképző Iskola és Kollégium belovagló 
tanulója, a Ménesbirtok versenyzője, Unger Patrícia az ifjúsági kate-
gória egyéni versenyszámaiban elért eredményének köszönhetően 
a bajnoki dobogó második fokára állhatott fel. Csapatban még na-
gyobb volt az öröme, hiszen Jelinek Boglárka és Divják Janka társa-
ságában országos bajnoki címet nyertek.


