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NE PRÓBÁLD, HANEM TEDD!
- KITÜNTETÉSEK A VÁROSSÁ VÁLÁS ÜNNEPÉN -

A Himnuszt énekelte Bábolna lakos-
sága, majd dr. Horváth Klára polgár-
mester köszöntötte a helyieket Bábol-
na várossá válásának 14. évfordulójára 
rendezett ünnepségen október 6-án a 
díszbe öltöztetett sportcsarnokban. Az 
ünnepi eseményen a helyi lokálpatrió-
ták körében kitüntetések találtak gaz-
dára.

Tizennégy éve kapott városi rangot Bá-
bolna. A szép évforduló kapcsán a sport-
csarnokban megtartott ünnepségen kö-
szönthette a város Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselőt, Popovics 
Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megye 
Közgyűlésének elnökét, dr. Veres Zoltánt, 
Komárom-Esztergom Megye Közgyűlé-
sének jegyzőjét, Molnárné dr. Taár Izabel-
lát, a komáromi járási hivatal vezetőjét,  
Sam Vuorinen urat, a finnországi testvértelepülés Ypäja 
polgármesterét, valamint a helyi közéleti szereplőket és 
városlakókat. 

A polgármester a város életét meghatározó eddigi nagy 
lépésekre és a jövőbeni nagy tervekre is kitérő ünnepi be-
szédében kiemelte a bábolnaiak összefogásának fontos-
ságát, annak erejét, mellyel a település számtalan sikerét 
elérte. A polgármester a küszöbön álló városi fejlesztése-
ket is megemlítette, mint kitűzött célt, és amelyek megva-
lósításához ugyancsak összefogásra lesz szükség.

„A tanulság egyértelmű, az eredmények pedig önma-
gukért beszélnek: ha világos a cél, az összefogás pedig 
megvan, akkor bizton tudhatjuk, hogy az eredmény sem 
marad el, hiszen bátorsággal és kitartó munkával mindent 
el lehet érni. Hogyan is hangzik a híres mondat a Csillagok 
háborúja filmben? „Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne 
próbáld!” Fontos, megfontolandó üzenete ez egy fantasz-

tikus történetnek, főleg most, amikor az elmúlt évek, évti-
zedek legnagyobb beruházása előtt állunk. Talán már min-
denki tudja, hogy hosszú tervezés, előkészítés után – im-
már sikeres uniós pályázatok birtokában –hamarosan el-
dördül a startpisztoly, és elkezdődik a szabadidő park és 
strandfürdő építése….Talán nem túlzás azt mondanom, 
hogy évtizedes álmunk válhat most valóra, mely alapvető-
en fogja meghatározni városunk következő időszakát. Ne 
próbáljuk hát, hanem tegyük! Új munkahelyek, nagyobb 
turizmus, több sportolási és pihenési lehetőség – és még 
számos pozitív hozadéka lesz a beruházásnak.” 

A polgármester ünnepi beszédében szólt a kitüntetettek-
ről is, megköszönve áldozatos tevékenységüket, mellyel a 
várost építik.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő ok-
tóber 6-án a 13 aradi vértanú mártírságáról is megemelé-
kezve beszélt a bátorságról, melyre szükség lesz napjaink-

ban is, amikor a város komoly 
beruházásait viszi előre. 

A köszöntő gondolatokat kö-
vetően került sor a város elis-
merő kitüntetéseinek ünnepé-
lyes átadására.

Bábolna Város Önkormány-
zata 2017-ben Bábolnáért Em-
lékérmet adományozott Bábol-
na város érdekében kifejtett ki-
magasló tevékenységéért, ma-
radandó alkotásáért, a város jó-
hírnevét öregbítő érdemekért a 
Pál és Horváth Bt.-nek. A csalá-
di vállalkozás saját üzleti sikere-
in túl támogatja a település ren-
dezvényeit, a társaság tulajdo-
nosai aktív nyugdíjasként, te-
vékeny vállalkozóként az ön-
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kormányzat legtöbb rendezvényén ott 
vannak. Méltatásukat követően a szín-
padon fogadták a gratulációt az elis-
merés birtokosai. 

Bábolna Városáért-díjat vehetett át 
Farkas János, aki nagy támogatója a 
bábolnai sportnak, sok évtizedet töltött 
a futball környékén. Ugyancsak Bábol-
na Városáért díjat adományozott a bá-
bolnai képviselő-testület Helyes Jenő 
bábolnai festőművésznek. A díjazot-
taknak az elöljárók gratuláltak. 

Az idei esztendőben kiosztott har-
madik Bábolna Városért-díjat egy civil 
szervezet érdemelte ki: a kitüntetésben 
az 1997-ben újjáalakult Magyar Vörös-
kereszt bábolnai alapszervezete része-
sült. A díjat Morovicz Józsefné vörös-
keresztes titkár és Szedlacsekné Buza 
Ildikó elnök vehették át. A nekik szóló 
elismerést és gratulációt követően Po-
povics György megyegyűlési elnök bá-
bolnaiként üzent a helyieknek, akikben 
megerősítette kötődését városához. 
Közvetlen hangulatú felszólalásában a 
várossá válás legfontosabb fejezeteit is 
felemlegette.

Az ünnepség keretében az estét a 
Magyarock Dalszínház előadása zárta, 
Az aranyember című darabbal. Ez al-
kalommal a helyiek megtekinthették a 
Bábolnai Alkotótáborban készült kép-
zőművészeti alkotásokat is, és a ven-
déglátás részeként a város tortáját fo-
gyaszthatták a jelenlévők. 

A KITÜNTETETTEKRŐL DIÓHÉJBAN:
A kisbábolnai születésű Farkas János iskoláit Bábolnán végezte el. Végzettsége bognár, utolsó munkája egy hintó, 

amely a Kocsimúzeumban  található. Három évig a Kommunális Osztály üzemvezetője is volt, majd 1990-ben a Ke-
verőüzemből ment nyugdíjba. Sok évtizedet töltött a futball környékén. Nagyon fiatalon, 1963-ban kapcsolódott be a 
sport vérkeringésébe. A Bábolnai Sport Egyesületben Örökös elnökségi tag, amire méltán büszke.

Helyes Jenő életútja Csornáról indult. A győri Hild Építőipari Technikumban végezte tanulmányait. A festészet mes-
terfogásait Szabó Gyula, Barabás László, Szentiványi Károly és Kóbor István segítségével ismerte meg. Festőként 
változatos tematika és technikai megoldások foglalkoztatják. 1974 óta számos önálló és csoportos kiállításon mutat-
kozott be. Bábolnán segítségével hozták létre a Művésztábort, tagja a Vízfestők Országos Társaságának.

A Magyar Vöröskereszt Bábolnai Alapszervezete 1997. szeptember 12-én alakult újjá. A vezetőség tagjai dr. Jan-
kó Miklós Jenő és Morovicz Józsefné voltak. Dr. Jankó Miklós Jenő 17 éven keresztül volt az Alapszervezet elnöke, 
2014-ben bekövetkezett halála után Szedlacsekné Buza Ildikó vette át az elnöki posztot. Morovicz Józsefné a kezde-
tektől fogva tölti be az Alapszervezet titkári posztját. Munkájáért 10 évvel ezelőtt a Magyar Vöröskereszt országos ki-
tüntetésében részesült, valamint 2012-ben Bábolna Városáért kitüntetést vett át. A karitatív tevékenységeiken túl az 
Alapszervezet bábolnai lakosoknak több alkalommal szervezett és szervez napjainkban is sikeres, életmentő műté-
tekhez véradást.

A Pál ás Horváth Bt..-t 1990-ben alapította Pál Attila Péterné és Horváth Istvánné beltagként, mindkét férj kültag lett. 
A működéshez a Bábolna Rt.-től béreltek helyiséget. 1995-ben Pál Attila Péterné és férje kilépett a bt-ből. A bt. ügyve-
zetője beltagként Horváth Istvánné lett. 1993-ban a kereskedőudvarban vásárolt épületükben a gépi lottózót vezették 
be, sikerrel. A társaság tulajdonosai támogatják a település rendezvényeit, tevékeny vállalkozóként az Önkormányzat 
legtöbb rendezvényén is jelen vannak.
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Munkaterv szerint október 26-án tartotta a bábolnai grémi-
um soron következő ülését. Az első napirendi pontban mu-
tatkozott be Bajcsainé Hajagos Ildikó megbízott iskolaigaz-
gató, aki beszámolt eddigi munkatapasztalatairól, jövőbe-
ni elképzeléseiről, terveiről az intézmény irányításával kap-
csolatban. Miután továbbra is vállalná az irányítási felada-
tokat, így az iskolaigazgatói pozícióra pályázik a kiírásnak 
megfelelően.  

A folytatásban a két ülés között történt események be-
számolói, a lejárt határidejű határozatok és napirendi pon-
tot nem érintő bizottsági döntések következtek. Ezek közt 
említésre méltó a Bábolnai torony ügye. Megoldódni lát-
szik ugyanis a létesítmény világításának problémája, mert 
sikerült megegyezni a földtulajdonosokkal, akik hozzájárul-
tak, hogy a földjükön vezessék el az elektromos vezetéket, 
a transzformátor állomástól eljuttassák az áramot a Bábol-
na toronyig. Az önkormányzat megállapodott a torony tu-
lajdonosával (mely az IKR egy cége), így december folya-
mán a tornyot már kivilágítva láthatják a helyiek. Ezáltal a 
Bábolna felirat is megjelenhet – sokak örömére - az autó-
pálya mellett.

A következőkben beszámolók hangzottak el, így szó esett 
az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról: a techni-
kai átvezetések és pályázati források átvezetése okán jelen-
tős ugrás volt látható az önkormányzat költségvetésében. 
Az eddigi 988 millió forintról mintegy egymilliárd forinttal 
nőtt az önkormányzat bevétele, jelenleg 1 milliárd 800 mil-
lió forint körüli összeg a főösszeg, mely tétel a fejlesztési el-
képzelések megvalósításának, a város nagyszabású beru-
házásainak alapját képezi.

A folytatásban következő beszámolók elsősorban az 
egészségügy területéről érkezett átfogó tájékoztatások vol-
tak, így például a Kardirex Egészségügyi Központ Kft, Nagy 
Lehel Csaba főorvos igazgató szóbeli kiegészítésével. Be-
számoltak tevékenységükről az egészségügyi alapellátás 
irányító szereplői: Dr. Tóth Beáta és Dr. Fatán István házior-
vosok, Dr. Kiss Katalin gyermekorvos, Dr. Vámos Gábor és 
Dr. Szathmáry Ákos fogszakorvosok, Zsömbölygei Erzsébet 
védőnő és Lőrikné Nemes Mária szakgyógyszerész. A Há-
ziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. is beszámolt a 
győri ügyeletről, szó volt a fogorvosi ügyeletről, de mellet-
tük megkapta a tájékoztatást a testület a Közép-dunántúli 
Regionális Mentőszervezettől a mentőállomás tevékenysé-
géről, illetve Haris Róbert helyi vezető a bábolnai mentőál-
lomás tevékenységéről szóban is beszámolt. A beszámo-
lókat egyhangúan elfogadta és tudomásul vette a bábolnai 
képviselő-testület.

Felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mely 
napirendet Kocsis Gábor jegyző előadásában a testület 
egyöntetűen támogatott. A program megléte pályázatokon 
való részvételhez is szükséges.

Sor került a GYÖK működési szabályzatának jóváhagyá-
sára is, mely a gyermekönkormányzat megújításához volt 
szükséges, miután novemberben választásokat tartanak 
berkeikben.

Ezt követően az ÉDV Zrt. vízágazati beszámolójára kerí-
tett sort a testület.

A képviselő-testület asztalára kerültek immár másodszor-
ra a Bábolnai Fórum és naptár készítésére irányuló beér-
kezett pályázatok, melyben ezúttal a véleményezéseket kö-
vetően végleges döntés született. Korábban a bizottságok, 

majd a grémium is a legkedvezőbb ajánlattevőt: a győri Pa-
latia Nyomda Kft. ajánlatát fogadta el, így a jövőben a ko-
rábbi évekhez képest mintegy felére-harmadára csökken az 
előállítás költsége. 

Az ülés menetében telkek közművesítésével is foglalkoz-
tak, két utcát illetően tárgyaltak. Végül a testület tagjai a  
Kőrisfa utcában járultak hozzá az építési telkek kialakításá-
hoz. Mintegy 10 építési telek kerül kialakításra, s a testület 
szándéka szerint a közművesített telkeket értékesíti. A foly-
tatásban telekvásárlási kérelemmel is foglalkoztak, mely az 
Akácfa utcára vonatkozott. 

Kisértékű tárgyi eszközre vonatkozóan foglalkoztatottak 
jutalmazásáról is döntöttek a bábolnai képviselők, amit utal-
vány formájában kaphatnak majd kézhez a jutalmazottak, 
az intézmények dolgozói.

Az utolsó észrevétel Zábrádi János képviselőtől érkezett, 
aki az Ácsi úton parkoló kamion ügyét vetette fel, keresve a 
jármű eltávolítását célzó megoldást. 

A következő képviselő-testületi ülésre november 29-én 
kerül sor, amit megelőz egy nappal a közmeghallgatás-vá-
rosgyűlés alkalma is, ahol részletes tájékoztatás hangzik el 
a város fontos ügyeiről, küszöbön álló beruházásairól.

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ

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

jogkörömben a Képviselő-testület ülését

KÖZMEGHALLGATÁS – VÁROSGYŰLÉS
céljából

2017. november 29-én (szerda) 16 óra 30 percre 
a Szabadidőközpontba összehívom. 

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás Bábolna Város 2017. évéről
    Előadó:  dr. Horváth Klára polgármester
2. Tájékoztató Bábolna Város 2017. évi helyzetéről, a    
    2018. 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 2018. évi falinaptárt. 

Bábolna, 2017. október 27.

         dr. Horváth Klára s.k.
                                     polgármester
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Néhány hónapja Sam Vuorinen, finn testvértelepülésünk 
Ypäja új polgármestere, aki október 6-án tett látogatást vá-
rosunkban. Az új vezető a városünnepen is részt vett, ami-
kor a helyiek a várossá válás 14. évfordulóját ünnepelték. 
A fiatal vezető bemutatkozására a bábolnai önkormányzat 
is szívélyesen készült. Igyekezett megmutatni a város éle-
tének minden szegleltét, annak sajátságos adottságait, mi-
közben vendégszeretetéről is tanúbizonyságot tett.

Hét év minisztériumi tevékenység után a magánszek-
torban is dolgozott a fiatal vezető, aki úgy érezte, a váro-
si ügyek intézése új távlat, amelyben leginkább kibontakoz-
hat. Ezért is vállalta a finn település irányítását Sam Vouri-
nen, akivel a kommunikációt Bacsárdi József aljegyző se-
gítette. 

A finn polgármester Bábolnán tett hivatalos látogatása al-
kalmával megtekintette városunk nevezetességeit, és ter-
mészetesen tárgyalt dr. Horváth Klára polgármesterrel a 
testvértelepülési kapcsolat kereteiről, megbeszélték a jövő-
beni terveket, érintették a fiatalságot érintő együttműködé-
si lehetőségeket, valamint a finn település vadászattal kap-
csolatos adottságait, amit együttesen is kiaknázhatna a két 
település. Új, a finnek számára sem ismeretlen közös célki-
tűzés és a kapcsolatépítés közös pontja lehet a ló, a lova-
sélet és a lovas képzés, melyben településünk komoly ha-
gyományokkal bír. 

Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, a bábolnai ön-
kormányzat meghívása kifejezetten a városünnepre szólt, 
de a finn vezető jövőbe mutató, aktív napot töltött el váro-
sunkban, mert szóba jött a folytatás is. A bábolnai polgár-
mester a fiatalokat érintő együttműködést is pontosította, 
hiszen az önkormányzat egy nemzetközi ifjúsági fesztivál 
megszervezésére irányuló európai uniós pályázaton is részt 
vesz. Bábolna és a finn település első embere is a korábbi-
nál aktívabb kapcsolatban bízik a jövőben.

KÖRVONALAZÓDÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

BÁBOLNÁN JÁRT AZ ÚJ 
FINN POLGÁRMESTER

2017. november 27-én 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.

INGYENES GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

A Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet

Településgazda 
munkakör betöltésére.

                        

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Pontosság, precizitás 
• Jó problémamegoldó képesség 
• Csapatmunka központúság 
• Jó szervezőkészség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz; 
• Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló 

bizonyítványok másolata; 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány másolata vagy annak megkérését 
tanúsító igazolás; 

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az 
eljárásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
34-568-000-as telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a jegyzo@babolna.hu e-mail címre 
vagy posta úton (2943 Bábolna, Jókai Mór út 12.) . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével, 
a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat 
eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól 
számított 15 napon belül írásban tájékoztatást 
kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 
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A Dózsa György 
utcában lakik Bibók 
István és felesége. 
A takaros kis csa-
ládi ház férfi lakója 
a város legidősebb 
polgára, akihez ok-
tóber 25-én látoga-
tott el dr. Horváth 
Klára polgármester 
és Berkesné Szűcs 
Ágnes, a Bábolnai 
Alapszolgáltatási Központ vezetője, hogy születésnapja al-
kalmából felköszöntsék őt.  A városvezető ajándékot adott 
át a szépkorúnak, aki nagy örömmel fogadta a nemes láto-
gatást. Bibók István bácsi október 5-én töltötte be a 91. élet-
évét, egészségi állapota és persze vendégszeretete révén 
tehettünk lapunkkal nála látogatást. A fogadtatás mesébe 
illő: a takaros családi ház kisszobájában sütemény az aszta-
lon, pohár, üdítő. Az udvarias háziak előre fogadkoztak: re-
mélik, hogy tudnak majd kérdéseinkre válaszolni. Bibók Ist-

ván bácsi irigylésre méltóan, korát meghazudtoló fittségben 
mesélt a régmúltról: a családról, melyben heten voltak gye-
rekek, és amely szegényes körülmények közt volt kénytelen 
élni. Bugacon látta meg a napvilágot, ahol egészen másfé-
le éltkörülményeket tapasztalt. Szegények voltak, napszám-
ba jártak. István bácsi nem szidta az otthoni világot egyetlen 
szóval sem, csak a lehetőségeket hiányolta…Mint mesélte: 
huszonévesen került Bábolnára, ahol a mezőgazdaságban 
meghirdetett kukoricaszedéssel kereste kenyerét a kezde-
ti időkben. Bábolnán 1955-ben kötött házasságot feleségé-
vel, akivel családot alapított, és a mezőgazdaságban, majd 
az iparban talált munkát. Napjainkban már unokák és dédu-
nokák veszik körül. Bugacra haza már nem járnak. Mint el-
mondta, az aktivitás, a mozgás mindig része volt életének, 
soha nem tétlenkedett még a szabadidejében sem, amiben 
elsősorban kertészkedéssel foglalkozik. Többek közt az ak-
tívitás, és egészséges életre törekedő magatartása tartja jó 
karban, és persze gondoskodó feleségének szeretete.

Bibók István bácsi úgy fogalmazott, reményei teljesültek 
eddigi életében, betartja a szabályokat és úgy tervezi: ipar-
kodása a jövőben sem lankad.

Október 27-én a Városháza dísztermében a múltidézés 
kapott szerepet azáltal, hogy 25 éve töretlenül működik vá-
rosunk televíziója. A fennállás évfordulójára szervezett csa-
ládias hangulatú eseményre meghívást kaptak mindazok, 
akik a múltban és a jelenben is sokat tettek és tesznek a he-
lyi nyilvánosságot biztosító televízió ügyéért. Már a megje-
lentek személye nosztalgiát ígért az alkalomra. A díszterem-
ben különleges hangulat uralkodott, amit a televízió ala-
pítását eltökélt közéleti személyek hozzászólásai csak to-
vább fokoztak.  Kiemelt vendég volt a televízió egykori öt-
letgazdája, Bábolna egykori polgármestere: Kovács József, 
aki meghatódottan beszélt az indulásról, azokról az idők-
ről, amikor a technikai vívmányok a mainál jóval óvatosabb 
mértékben és minőségben álltak csak rendelkezésre. Az öt-
letet elsősorban a kamerát ismerő fiatalok lelkesedése, ten-
ni akarása vitte előre egészen addig, míg 1992 márciusá-
ban az első adásban megjelentek a képernyőn a bábolnai 
lovasok, éppen a március 15-ei ünnepségről készült ösz-
szeállításban. Kovács József egykori polgármester a tévét 
megelőző képújság fontosságáról is beszélt, felemlegette 
az akkori önkormányzati képviselők kezdetben idegenke-
dő hozzáállását, amit idővel azonban mindenki levetkőzött. 

Kovács József a köszönet szavaival élve szólt mindazok-
hoz, akik ötletét támogatták, megvalósították. Felemleget-
te Czinder Károly, Polyák László, Lehóczki József, Lehóczki 
Róbert, a hőskor tévéseinek nevét.

Az ünnepségre elfogadta a meghívást Lovass Tibor, a He-
lyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, kinek jelen-
léte már önmagában az elismerést tükrözte. Az elnök ba-
ráti hangnemben méltatta a vidéki televíziózást, mely régen 
és mai is a kultúra közvetítését is jelentette. A helyi televízi-
ók értékes munkájáról is beszélt, kiemelve azt a gazdag ar-
chívum-anyagot, amit a BTV is felhalmozott a negyed év-
század során.

Popovics György megyegyűlési elnök, korábbi képvise-
lő is szólt a hősidőkről, arról a folyamatról, amíg a televízió 
a képújság felirataiból valóban televízióvá érett. Felidézett 
többek közt személyes élményeket is, amelyek őt a tévé-
hez kötötték a múltban bábolnai lakosként, képviselőként. 

Lengyel Sándor, a tévé egykori vezetője kulisszatitkokat 
mesélt a régmúltból, az első irodaszék beszerzésének vic-
ces történetéről, eszébe jutottak a nehezen kivitelezett for-
gatások, sajátos élmények egy-egy eszközbeszerzésről, 
és jószívvel nézett körbe hallgatóságán, akik közt egykori 
munkatársait is köszönthette.

Az utolsó szó joga dr. Horváth Klára polgármesternek ju-
tott, aki az elismerés szavaival arról beszélt, hogy megérde-
melt módon kaphatta meg egykoron a Bábolnáért emlékér-
met a televízió. Támogatásáról továbbra is biztosította a he-
lyi médiát. 

Hantos Péter, a televízió ügyvezető igazgatója vetítéssel 
elevenítette fel a múltat, az 1992 és 1998 között rögzített ké-
pekből álló összeállításában a jelenlévők magukra ismer-
hettek. Zárásképpen tortával ünnepelt a régi és az új stáb 
közösen, majd nosztalgikus hangvételben zajló kötetlen be-
szélgetések zárták a rendezvényt.

MINDEN REMÉNYEM BETELJESÜLT 
BIBÓK ISTVÁN BÁCSI A VÁROS LEGIDŐSEBB LAKÓJA

HUSZONÖT ÉVES A BÁBOLNAI TELEVÍZIÓ 
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Októberben ismét egészségügyi 
szűrést szervezett a Bábolnai Hölgyek 
Egylete az egészségügyi központban, 
ahol a vizsgálatok mindegyikét ingye-
nesen vehették igénybe a lakók. A he-
lyiek előzetesen regisztrálhattak nyolc-
féle vizsgálattípusra, amelyek a legel-
terjedtebb és legveszélyesebb 
betegségek megállapítására 
alkalmas vizsgálatok voltak. 
Tóth Rebeka szervezőtől meg-
tudtuk, kezdetben a szűrővizs-
gálatokat és azok hangsúlyos 
szerepét igyekeztek népsze-
rűsíteni, felhívni a figyelmet 
arra, hogy nem minden be-
avatkozás jár fájdalommal. Vé-
leménye szerint a legnagyobb 
igény (Doppler) az érszűkület 
és a vastagbél-szűrés vizsgá-
latra van, újdonságként októ-
berben a melanóma, vagyis az anya-
jegy-szűrés is rendelkezésre állt, amit 
sokan kihasználtak. 

Vércukor, vérnyomás, koleszte-
rin-mérés is volt a korábbi alkalmakhoz 
hasonlóan. A keresett vizsgálatok egyi-
ke a férfiaknál a PSA ellenőrzés, mely 
vérből történik, a nőknél a mellrák-szű-
rés. A Mellrák Info Egyesület végezte 

ez utóbbit, akik tanácsadással is segí-
tették az őket kérdezőket, és megmu-
tatták az önvizsgálat helyes módját, 
mely ugyancsak életmentő lehet. 

A szűrővizsgálatok iránt elsősorban 
a hölgyek érdeklődnek, de természete-
sen megjelentek szép számmal férfi la-

kosok is. A szűrővizsgálatoknak nagy 
haszna van, hiszen a szűrtek tíz száza-
lékánál találnak olyan eltérést, amely 
további kivizsgálást igényel. A lakossá-
gi szűrővizsgálatokat ezúttal is Polyák 
Zita doktornő irányította, de közremű-
ködött az egészségügyi központ több 
asszisztense, a Mellrák Info Egyesü-
let tagjai és természetesen a Bábolnai 

Hölgyek egészségügyi feladatokért fe-
lelős csoportja. Az önkormányzat is tá-
mogató hozzáállást mutat a lakosság 
érdekét szem előtt tartva, miután kom-
munális adómentességet ad azoknak, 
akik a szűréseken megjelennek. A kö-
zösségi lehetőségről akár a helyszínen 

is tájékoztatták a jelenlévőket, 
és jó példaként élen járva dr. 
Horváth Klára polgármester is 
megjelent a szűrővizsgálato-
kon. Mint elmondta, az önkor-
mányzat ösztönző program-
ja sikeres, hiszen az eddigiek-
ben közel ötszázan igényelhet-
ték a szűrővizsgálatokon való 
részvételük okán az adómen-
tességet, mely közel ötezer fo-
rint megtakarítást jelent éven-
te. Az októberi szűrést megelő-
zően 478 igénylő jelentkezett a 

hivatalban a mentességért, olyanok is 
akadtak, akik máshol végezték el a ki-
jelölt szűrővizsgálatot, és kommunális 
adómentességüket az erről szóló iga-
zolás benyújtásával érvényesítették. A 
mozgalom tehát sikeres, és sokaknak 
rávilágít az életmódváltoztatás fontos-
ságára, vagyis esélyt jelent a gyógyu-
lásra. 

Legutóbbi cikkünkben az édesítőszerekkel foglalkoztunk, de 
vajon mi a helyzet a cukorral? Jobb, esetleg rosszabb, mint az 
édesítőszer? A dietetikusok véleménye szerint a dolog már ott 
sántít, hogy egyáltalán édesítsük-e az ételeinket. Megkérdője-
lezhető, hogy erre van-e szükség, hiszen a hozzáadott cukor, 
pláne, ha túlzásba viszi az ember, nem jó a szervezetnek, hi-
szen növeli a veszélyét többek között a cukorbetegségnek, el-
hízásnak.

Erre pedig már gyerekkorban érdemes elkezdeni odafigyel-
ni. Bajnak nem baj, ha egy gyerek cukrot eszik, csak arra kell 
figyelni, hogy meglegyen az étrendjében a mértékletesség. A 
szervezetnek ugyanis szüksége van valamennyi cukorra ah-
hoz, hogy az energiaszintjét fenn tudja tartani, hogy működ-
ni tudjon. Viszont ha a cukrot elvonnák az étrendből, a szerve-
zet még akkor is képes előállítani azt szőlőcukor formájában, 
mégpedig ételekből, mint a gyümölcs, a tej vagy a kenyér, sőt, 
még saját fehérjéjéből is képes cukrot előállítani, ha nincs más 
forrás. A cukor tehát mindenképpen jelen van a szervezetben, 
és kell is, hogy jelen legyen. A hozzáadott cukor viszont nem 
létszükséglet, egyszerűen az íze miatt szereti meg, fogyaszt-
ja az ember.

De hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk, érdemes 
átgondolni, hogy a dietetikusok javaslata szerint például óvo-
dás-kisiskolás gyerekeink teljes napi energiaszükségletének 

10%-a származhat cukorból. Ennyi még nem káros. 1000-1500 
kalóriabevitellel számolva ez a cukormennyiség 2,5-4 dekag-
ramm – amihez sok forrásból jut a szervezet.

Gondolhatjuk persze, hogy egy kis csoki, nyáron a fagyi, 
vagy egy-egy pohár kóla néha ebbe még belefér, de egészen 
döbbenetes, hogy már 2 deciliter kóla is nagyjából 8 kockacu-
kornak megfelelő mennyiségű, vagyis több mint 2 dekagramm 
cukrot tartalmaz!

És mivel nem csak a kóla, de még a gyümölcsös joghurtok, 
müzlik és gabonapelyhek is sok hozzáadott cukrot tartalmaz-
nak, ezért a mi felelősségünk, hogy ne csak mi, de gyerekeink 
is kevesebb cukrot fogyasszanak és egészségesebben étkez-
hessenek. A lényeg tehát a mértékletességben keresendő! Fi-
gyeljük ezért a címkéket, az összetevőket és számoljunk, hogy 
ne lépjük túl, vagy legalábbis ne sokkal a napi cukorlimitet. És 
ha néha nehéz is, de próbáljuk kerülni a cukrozott üdítőket és 
ételeket, hiszen ezzel egészségesebb és boldogabb életet él-
hetünk.

CUKOR: A FELESLEGES ÉDESSÉG

MÁR ÖTSZÁZAN ÉRVÉNYESÍTETTÉK 
KOMMUNÁLIS ADÓMENTESSÉGÜKET

AZ IDŐSEK KLUBJÁBAN A NOVEMBERI 
EGÉSZSÉGNAPOK PROGRAMJAI A KÖVETKEZŐK: 

november 14.: Számmisztika
november 21.: A dió jótékony hatásai

november 28. Talpmasszázs
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Meghitt ünnepséggel köszön-
tötte a település szépkorú lako-
sait az Idősek világnapja alkalmá-
ból dr. Horváth Klára polgármes-
ter október 1-jén a Szabadidőköz-
pontban. Városunk önkormány-
zata egész évben kiemelt figyel-
met fordít az idős polgárokra, hi-
szen ők azok, akik a települést 
építették, gyarapították, gyerme-
keiket, unokáikat tisztességben, 
szeretetben felnevelték és tettek 
azért, hogy felnőttként megállják 
a helyüket az életben – mondta a vá-
rosvezető.

Habár egy életet ledolgoztak, még-
is sokan nyugdíjas éveikben is aktí-
vak maradtak, örömmel csinosítgatják, 
gondozzák házukat, lakókörnyezetü-
ket, hozzájárulva településünk szép-

ségéhez.  Ezt méltányolta a polgár-
mester, amikor a minden esztendőben 
meghirdetett „Termelj otthon!” elneve-
zésű mozgalom legszebb konyhakert-
jeit oklevéllel és vásárlási utalvánnyal 
jutalmazta. Füzi Gézáné, Király And-
rás, Kocsis Andrásné, Tóth József-

né, Szedlacsek Sándor és Var-
ga Imre vehették át jutalmukat a 
színpadon.

Külön köszönetet érdemelt 
Szűcs Sándor, aki hétfőnként íz-
letes ételekkel és kellemes han-
gulatú beszélgetéssel örvendez-
teti meg az Idősek Klubjának tag-
jait. Ő egy óriási fakanalat és egy 
üveg bort kapott ajándékba lel-
kes tevékenykedéséért.

A jutalmazásokat követően a 
polgármester Aranyosi Ervin ver-

sével köszöntötte az ünnepelteket, 
majd jókívánságait fejezte ki. Ezután 
kezdetét vette a szórakozás. A Europe-
an Operett művészei jóvoltából a régi 
táncdalfesztiválok hangulatát idéző 
műsort élvezhettek az egybegyűltek.

Kedves műsorral köszöntötték városunk szépkorúit a Száz-
szorszép Óvoda Zöld csoportjának apróságai, amikor október 
6-án az Idősek Klubjába látogattak. A látogatásnak már szép 
hagyománya van, az Idősek világnapja alkalmából a csöpp-
ségek minden esztendőben versekkel, mondókákkal csalnak 
könnyes mosolyt az éltes arcokra, mely ezúttal sem maradt el. 
A gyermekek természetesen nem érkeztek üres kézzel, egy-
egy szál virággal köszöntötték a nyugdíjasokat, akik öleléssel 
és csokival hálálták meg a kedves ajándékot. A megható pilla-
natok után Grónyi Gézáné szólította meg kortársait, szavaival 
szeretetre, megbocsátásra intette az egybegyűlteket.

 Az eseményen dr. Horváth Klára polgármester is tisztele-
tét tette, köszöntőjében a jóság és az öröm fontosságára hív-
ta fel a figyelmet. Természetesen ő sem érkezett üres kézzel, 
a nemrégiben Sopronban fellépő, osztatlan sikert arató Vad-
virág tánccsoport tagjait emléklappal és finom tortával lepte 
meg, amit kellemes hangulatú beszélgetés közben jóízűen, 
együtt el is fogyasztottak.

Az Idősek Világnapja apropóján október 4-én a Derű Háza 
szépkorú lakóit is köszöntötték.

“Szeretni a legnagyobb öröm!” - e szavakkal nyitotta meg 
a meghitt ünnepséget Szélesné Piszton Andrea, az intéz-
mény dolgozója. Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ezen 
a napon különösen nagy tisztelettel, szeretettel kell fordul-
nunk idős rokonainkhoz, ismerőseinkhez, mellyel hatalmas 
örömet okozhatunk azoknak, akik fontosak számunkra.

 A meghitt ünnepség folytatásaként dr. Horváth Klára pol-
gármester, az intézmény tulajdonosa szólt a szépkorúak-
hoz. Szavaival emlékezésre buzdította az egybegyűlteket, 
majd szólt arról, hogy az idősek rengeteg munkával, áldo-
zatvállalással teremtették meg az alapokat, melyekre gyer-
mekeik, unokáik építkezhettek, és tevékeny felnőtt polgár-
ként gazdagíthatják a települést.

 A szervezők műsorral is kedveskedtek az otthon lakói-
nak. Először az Idősek Klubja Vadvirág tánccsoportjának 

tagjai szórakoztatták a nézőket, akik vastapssal jutalmaz-
ták a vidám zenékkel tarkított előadást. Ezt követően az etei 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub mutatkozhatott be versekkel, da-
lokkal és egy kedves jelenettel, szintén nagy sikert aratva a 
szépkorúak körében. 

NEM AZ ÉVEK SZÁMÍTANAK AZ ÉLETÜNKBEN, 
HANEM AZ ÉLET AZ ÉVEINKBEN! 
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A Komárom-Esztergom Megyei ön-
kormányzat – több állomás után -Bá-
bolnára is elutaztatta azt a kiállítását, 
amit a klímaváltozással kapcsolatos 
globális problémák ihlettek. A tárlaton 
kiállított művek alkotói óvodás, általá-
nos- és középiskolás korú gyermekek 
és fiatalok voltak. Ők a megyei önkor-
mányzat felhívására jelentkeztek, miu-
tán a kiíró egy európai uniós pályáza-
ton vett részt sikerrel.

A kiállítás bábolnai bemutatkozása 
október 27-én volt az általános isko-
lában, ahol Hummel Rudolf, a Komá-
rom-Esztergom megyei hivatal osztály-
vezetője köszöntötte az iskolásokat és 
a bábolnai pedagógusokat.

„A megyei önkormányzat elkötele-
zett a környezetvédelem mellett. Csat-
lakoztunk Áder János felhívásához 
is két évvel ezelőtt, néhány éve meg-
újítottuk a megyei Zöld programun-
kat is, tavaly pedig lehetőségünk adó-
dott, hogy a klímaváltozással kapcso-
latosan egy uniós pályázatot is bead-
hassunk, mely alapján fogalmaztuk 
meg Komárom-Esztergom Megyei Klí-
mastratégia készítése és éghajlat-vál-
tozási platform létrehozása elnevezésű 
projektünket.” A projektben kiírt rajzpá-
lyázat is a klímaváltozás problémáira 

hívja fel a figyelmet, a művek is ebben 
a szellemben készültek. A tárlat célja a 
szemléletformálás. Hummel Rudolf a 
megnyitón is ugyanezen célt hangsú-
lyozta ki, miszerint a fiatalokat és a fel-
nőtteket egyaránt érzékenyíteni kell a 
téma kapcsán. 

„A legkisebb korban kell az érzéke-
nyítést elkezdeni”- jelentette ki Hum-
mel Rudolf, aki azt is elárulta, hogy ki-
írásukra mintegy kétezer alkotás érke-
zett.

Az esemény alkalmával a helyi álta-
lános iskolások műsort adtak, mely-
ben néptánc, furulyaszó és színdarab 
is szerepelt az Anonim drámacsoport 
előadásában. Ez utóbbi bemutatkozás 
látványában és tartalmában is a Föld 
védelmére, a környezet és a természet 
szeretetére hívta fel a figyelmet. A ki-
állításban szereplő nyertes alkotások 
bejárták és bejárják a megyét. Az ég-
hajlat-változással kapcsolatos művek 
folytatják vándorlásukat, hogy a me-
gye több településén felhívják elsősor-
ban a diákság figyelmét a létező prob-
lémára. A bábolnai eseményen a pol-
gármester, dr. Horváth Klára egy em-
léklapot vehetett át, mely a megyei ön-
kormányzat pályázatában való részvé-
telre emlékezteti majd Bábolnát.

Tavaly tavasszal született meg a 
Tata és Környéke Turisztikai Egye-
sület és a bábolnai önkormányzat jó 
kapcsolata, melynek révén az egye-
sület havi rendszerességgel infor-
máló, és az idegenforgalmi szerep-
lőket összekötő szervezet tevékeny-
ségét is népszerűsítő fogadóórá-
kat tartott településünkön. Bábolna 
másfél éve tagja a turisztikai egye-
sületnek. A 2009-ben alakult szerve-
zet célja, hogy minél szélesebb kör-
ben népszerűsítse tagjainak turiszti-
kai kínálatát a szálláson át az egyéb 
idegenforgalmi attrakciókig. 

Az egyesület új kezdeményezé-
se, hogy egy információs pontot ho-
zott létre a város egyik pékségében, 
mely frekventált elhelyezkedéséből 
adódóan kiváló helyszín a turisztikai 
szervezet már csatlakozó partnere-
inek népszerűsítésére. Magyarics 
Gábor, a turisztikai egyesület mene-
dzser munkatársa elmondta, immár 
14 települést tudhatnak tagjaik közt. 
A turizmusban érdekelt vállalkozók 
összefogásán túl feladatuknak érzik 
a kirándulók tájékoztatását is. Infor-
mációs rendszerük több fórumon jut 
el a turistákhoz. 

Az újonnan kitelepített Info pult is 
az idelátogatók tájékoztatását szol-
gálja, de bizonyára felkelti a kirán-
dulókedvet a helyi lakosság köré-
ben is. 

Ilyen típusú kitelepült (nyomtatott 
információs füzeteket, szóróanya-
gokat tartalmazó) információs pont 
megyénkben nincsen másik, a hely-
szín azért is előnyös, mert forgalmas 
kerékpárút mellett található. Azt tud-
ni illik, hogy egy turisztikai kedvez-
mény kártya is él az egyesület kí-
nálatában, melynek elfogadóhelye 
a városban a bábolnai Helytörténe-
ti Gyűjtemény épülete, ahová a be-
lépést  kedvezményekkel élve teheti 
meg a kártya használója. 

A legtöbb papírt - 1947 kilogrammot - a legutóbbi gyűjtés alkalmával a 7. b osz-
tály gyűjtötte össze. Jól teljesített a 6. a osztály is, akik alig lemaradva 1689 kilog-
rammot halmoztak fel. A tanárok reménye, hogy a papírt legalább 20 Ft/kg áron 
vitte el a megbízott vállalkozó, mely jó alap az osztálykirándulás költségeihez. Az 
iskola évenként két alkalommal – tavasszal és ősszel – papírgyűjtést szervez. Ve-
resné Szkocsek Mária tanárnő elmondása alapján az őszi akció mindig eredmé-
nyesebb. A papírgyűjtés azonban nemcsak azért hasznos, mert bevételhez jut-
tatja az intézményt, hanem mert kapcsolható hozzá a környezeti nevelés a diák-
ság körében, valamint a bábolnai háztartások is mentesülnek a papírhulladék-tá-
rolás terhe alól.

GYERMEKRAJZOK 
FIGYELMEZTETNEK A 

KLÍMAVÁLTOZÁS VESZÉLYEIRE

INFORMÁCIÓS PONT A 
VÁROSKÖZPONTBAN

PAPÍRGYŰJTÉSBŐL GURULÓ FORINTOK
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Az „Őszköszöntő” program Iskolánk hagyományos, év-
szakhoz kötődő rendezvénye. Az alsó tagozatos kisdiákok 
a péntek délelőttöt az Arborétumban töltötték el.  A szabad 
ég alatt, a jó levegőn tanultak. Ebben a csodálatos környe-
zetben sok játékos, versenyszerű, ismeretterjesztő feladat 
várt rájuk. Megismerkedtek az őszi természet kincseivel: az 
ősz színeivel, formáival, hangulatával és az őszi termések-
kel. A gyerekek titkosírási feladatban, termés felismerés-
ben, „almaszüretben”, termésválogatásban, képkirakó fel-
adatban és akadálypályán mérték össze tudásukat, ügyes-
ségüket. A program faültetéssel ért véget. Idén egy mézgás 
éger facsemetével gazdagodott az Arborétum. A feladato-

kat iskolánk pe-
dagógusai, Vas-
né Hun Judit, 
Görözdiné Major 
Gyöngyi és Vára-
di Dávid Áron ál-
lították össze a 
gyermekek szá-
mára. Köszönet 
az alsós munka-

közösség pedagógusainak, Martonosi Dánielnek és a Vér-
tes Erdő ZRT. –nek a segítő közreműködésért a témanap 
megvalósításában. 

Bábolnai Általános Iskola

Kisebb-nagyobb, színpompás ruhákba öltöztetett ba-
bák lepték el városunk óvodájának emeleti galériáját októ-
ber 25-én. Szepesi Tamásné óvodapedagógus, a gyűjte-
mény gazdája lapunknak elárulta, a babák iránti rajongás 
kislánykora óta jelen van életében, legfőképpen szeretett 
nagymamájának köszönhetően. A játékbabák gondozása, 
felújítása ma is kedvelt elfoglaltsága, örömmel csinosítgat-
ja, öltözteti gyönyörű kincseit, melyeket a gyermekek leg-
nagyobb örömére az oviba is elhozott.

Éva gyűjtőszenvedélye öt-hat évvel ezelőtt egy tataro-
zásra váró darabbal kezdődött, mára pedig a legkülön-
félébb méretű, anyagú és viseletű babák alkotják kollekci-
óját. Legszívesebben sérült, felújításra váró babákat vásá-
rol, melyeket a nagymamájától tanult és az interneten talál-
ható instrukciókat követve restaurál. 

A tárlat megnyitóján egy maga által kitalált kedves me-
sével örvendeztette meg a gyermekeket, melybe beleszőt-
te saját történetét is. Reméli, hogy az aranyos történet és 
a kiállított babák hatására a jövőben több kislány vesz ba-
bát a kezébe, hiszen ez a fajta szerepjáték rengeteg tanul-
ságot szolgáltat a nőiességről, a háztartásról és az anya-
szerepről.

A gyönyörű darabokból álló gyűjtemény november 15-
ig díszíti az óvoda emeleti galériáját, ahol bárki számára 
megtekinthető.

Hatalmas jurta várta ovisainkat az intézmény udvarán 
október 5-én, amikor a „Gördülő Zöldítő” elnevezésű or-
szágos program bábolnai állomásához érkezett. Az állatok 
világnapjához is szorosan kapcsolódó interaktív előadá-
sokkal és játékokkal tarkított délelőttön a kicsik megismer-
hették környezetük élővilágát, az erdők szerepét és fontos-
ságát életünkben. 

A vándorló erdei óvoda-iskola Varga Zoltán bábolnai 
édesapa jóvoltából érkezett városunkba. A program célja 
a hazai erdőgazdaságok és nemzeti park igazgatóságok 
által fenntartott erdei iskolák “házhoz szállítása”, megköny-
nyítve a pedagógiai intézmények munkáját, hiszen a nem-
zeti parkokban tett látogatások sok esetben hosszas és 
költséges szervezést jelentenek a távolabbi óvodák, isko-
lák számára. Az előadás első részében a körülöttük élő ál-
latokat, növényeket ismerhette meg az izgatott gyerekse-
reg, majd a természetvédelemre került a hangsúly. A játé-
kos feladatokkal észrevétlenül hagynak maradandó nyo-
mot a kicsikben, mely segítségével a jövőben is környe-
zettudatosan, a természettel békében élhetnek, társaikat 
is erre ösztönözve. 

Ovisaink kitűnően szerepeltek a megoldandó játékos 
feladatok teljesítésében, hiszen a Százszorszép Óvoda a 
mindennapok során is nagy figyelmet fordít a gyermekek 
környezettudatos nevelésére. Az ehhez kapcsolódó ver-
sek, mesék megtanulása, a helyi és környező természe-
ti kincsek felkutatása segít, hogy az apróságok folyamato-
san kapcsolatban tudjanak maradni a természettel.

Az eseményt prominens vendégek is megtisztelték. 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, országgyűlé-
si képviselő, Ugron Ákos Gábor, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium helyettes államtitkára, Fazekas Róbert, a Bara-
nya Megyei Közgyűlés alelnöke, dr. Dinnyés Ákos, a sop-
roni egyetem kancellárja, dr. Horváth Klára, Bábolna Város 
polgármestere, Schmidt József, a Kárpát-medencei Erdé-
szek, Vadászok, Természetjárók Alapítvány elnöke, a prog-
ram főszervezője is jelen voltak a jurtában.

„ŐSZKÖSZÖNTŐ” AZ ISKOLÁBAN

BABÁK
NEM CSAK KICSIKNEK

JURTÁVAL A JÖVŐÉRT
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A tavaly felavatott 56-os emlékműnél tartott megemléke-
zést a város önkormányzata október 23-án. Az esős időjá-
rás ellenére városunkból sokan érezték fontosnak hazánk 
történelmének 61 évvel ezelőtt történt eseményeit. A meg-
emlékezésen megjelenteket Veresné Szkocsek Mária alpol-
gármester köszöntötte, majd hazánk nemzeti imádságát, a 
Himnuszt énekelték a jelenlévők. Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit országgyűlési képviselő idézte 1956 forradalmi esemé-
nyeit, a reménnyel szított, szabadságért vívott küzdelmet, 
melyben százával estek el a magyar mártírok. Az országy-
gyűlési képviselő gondolatai a hősök iránti tiszteletből szü-
lettek. Czunyiné dr. Bertalan Judit arra is rávilágított ünnepi 
szónoklatában, hogy az emlékmű, mely ’56 szellemiségét 
idézi, fontos helyszín és napjaink emberének is üzen.

Az országgyűlési képviselő Márai Sándor szavait idézte, 
majd arról beszélt, hogy az 56-osok öröksége a szabad és 
független Magyarország. Hiába emelt Rákosi hatalma féle-
lemből falakat és megtorlásból gátat az 56-os eszme szel-
lemi örökségének, és lett Rákosi fizikai terrorja után csend, 
csendes terror a szabadság ára. A félelemből és megtorlás-
ból épített falak csak azt tudták elnémítani, aki  kollaborált. 
Aki magyarságát és elveit feladva lett egy tév- vagy rögesz-
me hatalmi gépezetében a láncszem.”…

A megemlékezés szónoka beszélt a korszak megtorló 
eszközeiről, a kihallgatásokról, mely sokakat végleg elnémí-
tott, valamint a korszak rettegett kifejezéseit is sorolta, mely 
szavak a mai fiatalságnak már csak a történelmet jelentik. 
Megtorlás, terror, önkény, rabosítás, kizsákmányolás, zsa-
rolás, rémuralom. Ezekre válaszolt az 56-osok fellépése, vé-
rükön vett szabadságuk drága kincs, erre emlékeztet napja-
inkban az emlékmű.

„Ma már szabad emlékezni, tudni, igazat szólni, mert nem 
jár megtorlással, … csak felelősen kell megélnünk a szere-
tet szabadságát és a szabadság szeretetét. …Áldassék az 
56-os forradalmárok emléke” - zárta ünnepi gondolatait az 
országgyűlési képviselő.

A 61 évvel ezelőtt történt események felidézését Balogh 
Attila előadóművész folytatta szavalatával, majd az önkor-
mányzat, a megyei közgyűlés képviselete, a pártok és ci-
vil szervezetek képviselői, helyi megemlékezők valameny-
nyien elhelyezték az emlékezés virágait és koszorúit az 56-
osok emlékhelyénél. Az esemény a temetőben folytatódott, 
ahol először Balogh Attila szavalt a hősök emlékére emelt 
kopjafánál, majd csendes főhajtás mellett koszorúztak a je-
lenlévők.

A SZERETET SZABADSÁGA, 
A SZABADSÁG SZERETETE

1956 A MÁNAK IS ÜZEN

Bajcsainé Hajagos Ildikó igaz-
gató köszöntötte a diákságot a 
Bábolnai Általános Iskola meg-
emlékezésén, amit október 6-án 
az aradi vértanúk emlékére tartot-
tak meg az intézmény művészeti 
termében. A nemzet veszteségét 
nem feledhetjük, országszerte is-
kolai és városi megemlékezések 
zajlottak, ahol napjaink magyarsá-
ga a nemzeti imádságot énekelve 
érezte át az aradi mártírok sorsát.

A hazánk függetlenségéért éle-
tüket áldozó magyar szabadság-
harcosok emléke versekben és 

dalokban egyaránt megidéződött 
az Anonim drámacsoport előadá-
sában, melyet Veresné Szkocsek 
Mária szerkesztett. Az Aradon vér-
tanú halált halt tiszteken túl meg-
emlékeztek a névtelenségben ha-
gyott hősökről, a hatalmi megtor-
lás okán kivégzett, vagy börtönbe 
vetett magyar katonákról és a sza-
badságharc elszenvedőiről.  

Az aradi vértanúk tisztességes 
helytállásának, hazaszeretének, 
mártír halálának tiszteletére gyúj-
tottak gyertyát az iskolások, ezzel 
zárva megemlékező műsorukat. 

Október 4-én a Magyar Honvédség munkatársaival ta-
lálkozhattak a járókelők a városközpontban. A tatabányai 
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda képviselői sze-
mélyesen tájékoztatták az érdeklődőket a honvédség által 
nyújtott karrier- és szolgálati lehetőségekről.

A helyszínen tartózkodó Csete László törzszászlós sze-
rint fontos, hogy közvetlen formában hívják fel a figyelmet a 
katonai szolgálatteljesítés módjaira, melyek fő jellemzője a 
személyre szabottság, így mindenki meglelheti számításait 
ebben a szakmában. Mint mondta, a 18. életévüket betöltött 

jelentkezők a szerződéses, illetve a tartalékos katonai szol-
gálati formák közül választhatnak, elszántságukat egy fizi-
kai- és pszichikai alkalmassági vizsgán is bizonyíthatják. A 
szerződéses jogviszony lényegében normál munkaviszonyt 
jelent, fizetéssel és egyéb juttatásokkal, míg a tartalékos ka-
tonák civil munkahelyük mellett esküsznek fel a Haza védel-
mére, és segítik a a honvédség munkáját. 

 A Magyar Honvédség karrierbörzéken is segíti a pálya-
választás előtt álló diákok döntését, megismertetik a baj-
társi élet mindennapjait, munkaeszközeiket, népszerűsítve 
a honvédelmi életpályát, hiszen a Haza őrei is ugyanolyan 
emberek, mint bárki más.

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK

A HAZA MINDEN ELŐTT!
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Farkas János kertjében különleges formájú répák ter-
mettek. A „Termelj otthon” mozgalom kapcsán jutott eszé-
be a bábolnai szépkorúnak, hogy megmutassa vetemé-
nyének érdekes szüleményeit. Jani bácsi még egy-egy le-
hetséges történetet is felvázolt, hogy mire is hasonlítanak 
kertjének bravúros zöldségei. Az első, amit képünkön lát-
nak, a kertész szerint egy anya méhe is lehetne, amelyben 
két csemete iperedik. Jani bácsi répa termése ugyanis két 
másikat hordozott magában. A következő is elképesztő: 
ezt a répát akár egy malacalomra is hasonlíthatnánk, a ki-
sebb répák, akár a kismalacok, úgy csüngenek anyjukon. 
Ez pedig egy sokágú répa, ami ugyancsak vicces formá-
ban került elő a földből. Jani bácsi azonban mindegyik ér-
dekes zöldségének egy sorsot  szánt: megfőni a húsleves-
ben a család örömére.

57 MILLIÓS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROJEKTET 
VALÓSÍT MEG A MEGYE

Sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program felhí-
vására. Az 57,00 M Ft európai uniós támogatás segítségével olyan 
beavatkozásokat terveznek, amelyek a hátrányos helyzetű csopor-
tok helyzetét javítják helyi és területi szinten is.  Ennek érdekében 
Megyei Felzárkózási Fórumot alakítanak, feltérképezik a szolgálta-
tási hiányokat és koordinálják a konkrét felszámolásukat célzó be-
avatkozások megvalósítását, együttműködések létrejöttét. 

Sikeresen pályázott a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
az EFOP- 1.6.3-17 kódszámú, a „Megyei szintű felzárkózás - politikai 
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programok-
hoz kapcsolódóan” című felhívásra. A cél egy olyan széles körű ösz-
szefogás, konzultációs rendszer megteremtése a megyében, amely 
hozzájárul a hátrányos helyzetű csoportok problémáira adható vála-
szok kidolgozásához és megvalósításához. Ennek érdekében a me-
gyei önkormányzat többek között vállalta egy megyei felzárkózási fó-
rum felállítását, az esélyegyenlőség érdekében munkálkodó szerveze-
tek –, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, oktatási intézmények, 
nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek – bevonásával. Ezen 
túl felzárkózási szakembert és koordinátort alkalmaz, akik feltérképe-
zik a hiányosságokat, a speciális problémákat. A fórumnak és munka-
csoportjainak pedig ezek felszámolása érdekében megoldásokat kell 
keresnie a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök és szolgál-
tatások bevonásával. A projektben gyakorlati ismereteket átadó ren-
dezvényeket is tervez a megye, amelyeken többek között egyéni élet-
vezetési, családi életvitelre nevelési, adósságkezelési, az önfoglalkoz-
tatás, képzést, elhelyezkedést támogató programok, jó gyakorlatok is 
bemutatásra kerülnek. 

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00008 azonosító számú projektnek köszön-
hetően a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek 
és a fogyatékkal élők kaphatnak segítséget, és a megvalósítók remé-
lik, hogy a Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportok 
hosszú távon képesek lesznek a felhalmozott eredmények hasznosítá-
sára, ezzel is biztosítva a projekt szakmai fenntartását. 

A projekt várhatóan novemberben elején veszi kezdetét és 2020 no-
vemberében fejeződik be.

Ingyenesen hívható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új 
Infóvonala a 1819-es telefonszámon, ahol a NAV mun-
katársai minden adózással kapcsolatos általános kér-
désre választ adnak. 

A 1819-es telefonszám mellett, év végéig még elérhe-
tő a NAV Általános Tájékoztatási Rendszer (TCC) a régi, 
06 (40) 42 42 42-es telefonszámon is. Az Infóvonal hétfő-
től csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, pénteken 8 óra 30 
perctől 13 óra 30 percig hívható. 

A 1819-es telefonszám ingyenesen elérhető belföldről, 
azonban külföldről a tájékoztató rendszer továbbra is a 
+36 (1) 250-9500-as telefonszámon tárcsázható helyi hí-
vásdíj ellenében. 

A 1819-es telefonszám bevezetése az egyedi ügyek in-
tézésére alkalmas Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rend-
szert (ÜCC) nem érinti, az ÜCC a 06 (80) 20-21-22-es tele-
fonszámon hívható. 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Komárom-Esztergom Megyei
 Adó- és Vámigazgatósága

Október 15-én találkoztak egymással ismét a terme-
lői piac eladói és a bábolnai vásárlók, a hónapban ese-
dékes piacnap alkalmából. Ízek, illatok és kecsegtető lát-
vány, érzékszervezinkre hat ez a bábolnai kispiac, ahol va-
lóban minden termék minőséget képvisel. A szokásos kí-
nálatból lehetett ezúttal is válogatni: volt itt szörp, háziméz, 

termelői tejtermékek, házi sajt, tojás, füstölt húsáru, sző-
lő, frissen préselt must, kézműves csecsebecsék közt hor-
golt játékok, kosarak és fazekas termékek. A palettán al-
lergiával küzdő vevőkör is talált magának valót, hiszen 
glutén-mentes házikekszet is kóstoltatott és kínált egy el-
adó. A piac egyik legkeresettebb szereplője a virág. A ter-
melők nemcsak, hogy szép áruval érkeznek hónapról hó-
napra, de igyekeznek dekoratív küllemben kínálni munká-
juk gyümölcsét, ezért ha éppen nincs szükség semmire, 
akkor is egy kikapcsoló reggeli sétát tehetnek a bábolna-
iak piacidőben.

KÜLÖNLEGES RÉPÁK 
FARKAS JÁNOS KERTJÉBEN

1819 – AHOL VÁLASZT KAP KÉRDÉSEIRE

ÍZEK, ILLATOK ÉS 
KECSEGTETŐ LÁTVÁNY
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SZÍNHÁZI BÉRLETSOROZATOK
Színházi bérletsorozatunk első előadása, melyre jegyek, 

1.000.-Ft-os áron, 2017. november 2-től kaphatók a Városi 
Könyvtárban, nyitvatartási időben.

Bérletek, még 2017. november 16-ig vásárolhatók, 
3.200.-Ft-os áron (négy előadás)

A következő előadások:
2018. január 18. 18 óra   Hippolyt a lakáj (Sziget Színház)

2018. február 15. 18 óra   Hitted volna? (Orlai Produkció)
2018. március 22. 18 óra   Felméri Péter önálló estje
     (Duma Színház)

„AMIKOR LEHULL AZ ELSŐ HÓ…”

A skandináv kri-
mi szerelmeseinek 
biztosan nem is-
meretlen Jo Nesbø 
neve. Aki inkább 
moziba jár, mint 
olvas, az is sokat 
hallhatta már a ne-
vét, ugyanis nem-
régen jelent meg 

a film a Hóember című regénye alap-
ján.

Nesbø nem csak íróként, hanem ze-
nészként, dalszövegíróként és labda-
rúgóként is ismert a norvég közönség 
előtt. Albumjaival a zenei listákat ve-
zette, könyveivel megnyerte az Üveg-
kulcsot, mely a skandináv krimik mű-
fajának egyik legkiemelkedőbb díja.

Harry Hole nyomozónak nem ez az 
első ügye, több részben is találkoz-
hattak vele az olvasói, de ettől füg-
getlenül külön is tökéletesen megáll-
ja a helyét. Ebben a kötetben egy bi-

zonyos, magát Hóembernek nevező, 
feltehetőleg sorozatgyilkos után nyo-
moz. Az esetekben nem csak a di-
csekvő tettes a rémisztő, hanem a ha-
sonlóság is, ami megfigyelhető egy 
majd’ 25 éves eltűnési ügyekkel kap-
csolatban.

A történetben mindenki gyanús, 
és bárki lehetne a Hóember. A kusza 
cselekmény csak jobban ösztönzi az 
olvasókat, hogy igenis figyeljenek rá, 
és még a könyv letétele után is azon 
gondolkodjanak, hogyan is volt, mi is 
történt. Cselekménye brutális, csava-
ros, izgalmas és pörgős. Egyszerűb-
ben: megvan benne minden, ami-
től túllép az egyszerű krimin, és igazi 
skandináv krimivé válik.

Jo Nesbø : Hóember

KINCSKERESÉS REJTÉLYEKKEL

Ősi, befolyásos családba születni 
nem csupa móka és kacagás. Amy és 
Dan pontosan tudja, milyen árnyolda-
lai vannak az ilyen rokonoknak. Nem-

csak hogy fenn-
hordják az orrukat, 
de még gonoszak 
és törtetők is. Még 
csak nem is tud-
ják, hogy ellenfe-
lek lesznek, ha el-
fogadják a kihívást, 
és a teljesítéssel 
járó dicsőséget.

Az első nyom Benjamin Franklinhez 
vezeti a gyerekeket és a rokonokat, 
ezzel pedig megindul a hajsza a kul-
csok felkutatásáért. Eközben pedig 
megismerhetjük Benjamin Franklin 
életét és munkásságát, sok ismert, és 
kevésbé ismert felfedezését, miköz-
ben még tanulhatunk is róla Amytől.

A nyomozás elvisz minket Párizsba, 
ahol további veszélyek várnak a gye-
rekekre, de hála Dan éles eszének, 
mindet sértelenül ússzák meg. Kíván-
csisága és kalandvágya sokszor segí-
ti ki őket a bajból.

A testvérek előtt még hosszú út áll, 
ez csak az első állomás. A megtalált 
kulcs egy újabb nyom a családi titok 
felderítéséhez.

Rick Riordan: A csontlabirintus

K Ö N Y V A J Á N L Ó
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NÉVPÁLYÁZAT
Bábolna Város Önkormányzata névadó pályázatot hirdet az 

újonnan épülő strand és fürdő nevének megalkotására. A sza-
badidőpark részeként megvalósuló modern, emberléptékű és 
családbarát fürdő várhatóan 2019 telén, a nyitott strand pedig 
2020 tavaszán nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A für-
dő elsősorban a környékbeli, illetve belföldi látogatókat célozza 
meg, célja kifejezetten a belföldi turizmus erősítése.

A pályázatra olyan ötletes, kreatív, akár szójátékra épülő neve-
ket várunk, amelyek illeszkednek a fürdő megjelenéséhez, szol-
gáltatásaihoz, környezetéhez és Bábolna hagyományaihoz.

Díjazás
Az önkormányzat által kiválasztott három legjobb pályázat 

pénzdíjazásban részesül az alábbiak szerint:
1. helyezett:

1 éves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére
2. helyezett:

Fél éves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére
3. helyezett:

Negyedéves ingyenes belépő a strandfürdőbe 1 fő részére

Kérjük, hogy a pályázat beadása előtt figyelmesen olvassák el 
a pályázati feltételeket!

A pályázat elbírálásának szempontjai
• A név legyen kifejező, beszédes,
• illeszkedjen a fürdő tevékenységéhez, kialakításához,
• legyen jó a kiejthetősége,
• könnyen megjegyezhető, rövid és egyszerű,

• magyar nyelvű,
• alkalmazható legyen további brand építésére és
• lehetőség szerint utaljon Bábolnára.
A név újszerűségét, ötletességét külön díjazzuk.

Pályázati feltételek
A pályázaton bárki indulhat, aki elfogadja a kiíró által szabott 

feltételeket. Egy pályázó maximum 3 névjavaslattal pályázhat. 
A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező 
természetes személy részt vehet, céges e-mail cím megadása 
esetén pedig az e-mail címben szereplő természetes személy. 
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg lemond a név 
használatának jogáról, a jövőben nem élhet semmilyen anyagi, 
szellemi, tárgyi követeléssel az önkormányzat felé a névhaszná-
latot illetően. 

A nyeremények átadása személyesen történik Bábolna Város 
polgármesteri hivatalában (2943 Bábolna, Jókai Mór út 12.). A 
nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére 
történő utazási költség) a nyerteseket terhelik, melynek átvéte-
lére a döntést követően 30 nap áll rendelkezésére.

• A pályázatot kizárólag e-mailben lehet elküldeni a nevpa- 
lyazat@babolna.hu címre.

• A névpályázat beadási határideje: 2017. november 24. 
24.00 óra.

• A pályázat elbírálása, illetve a nyertes nevek közzététele: 
2017. december 1.

A fürdővel kapcsolatos további információkat, illetve látvány-
terveket a http://babolna.hu/onkormanyzat/informacios-tor-
veny/nevpalyazat-hirdetmeny-babolnai-strand-es-furdo/ oldalon 
találhatnak.

KKATALIN BÁL  
  

SSzeretettel várjukk minden mulatni  
vvágyó vendégünket hagyományos 

bbatyus bbálunkra::  
22017. november 25--éénn szombat este.  
KKéérjüük,,  éérkezéésüket úgy id zzííttséékk, 
hhogy pontosaan 8óórakor kkezd ddik a 

mmeglepetés m ssor.  
JJegyek ((bbelép   ééss táámmogatóóii) 

vvásárolhatók::  aaz óvodai 
ccsoportokban, vvalamint aaz 

iintézményvezet nnééll.  
AA jegy áára:: 1500 Ft/ff  

   AA támogatói jegy ára:  5500 Ft  
  

KKELLEMES ESTÉT, JÓ 
SSZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!  

Kedves Bábolnaiak!
Szeretettel várunk ismét mindenkit

három adventi vasárnapon 
2017. november 26-án, 

december 3-án, 10-én és 17-én
17 órától

közös éneklésre városunk 
Betleheméhez, 

melyet a katolikus t
területen állítunk fel.
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Az októberi rendes kirándulásunk-
ra a hónap közepén, 14-én került sor. 
Kis ijedelemmel indult – az egyébként 
gyönyörűnek ígérkező - nap, miután 
buszunk némi késéssel fordult a Kar-
direx parkolóba! Helyünket elfoglalva 
Nagyigmánd felé indultunk, ahol há-
rom útitársunk (sőt! még egy szépasz-
szony Komáromban is ) felszállt kö-
zénk. Az úti cél Pilisszentkereszt volt.

A falu után pár kilométerre a busz-
ról leszállva soroltunk be a Holdvi-
lág-árokhoz vezető piros kereszttel jel-
zett turistaútra. Gyönyörűségében is 
félelmetes, mély és kanyargós szurdok 
mentén haladtunk a csörgedező kis 
patak folyásával szemben. Közben el-
képzeltük, hogy (a látott összetorlódott 
gerendák, fatörzsek, kősziklák alapján) 
mily erővel és vízhozammal dübörög-
het hóolvadáskor és/vagy nagy esők 
alkalmával a megáradó patak! Külön 
élmény volt, hogy fa hidacskák vezet-
ték át a csapatot hol a bal, hol pedig a 
jobb oldalra. Hangulatos pihenőhelye-
ken fogyaszthattuk el étkeinket, frissül-
hettünk fel. Elérve a Holdvilág-árok zú-
góját (ahol sajnos az idei nyárra jellem-
ző aszály miatt nem volt vízesés!) a ki-
helyezett vaslétrán – egymást dicsére-
tesen segítve – másztunk föl a követ-
kező szintre. Elhagyva a patakmedret 
egy kissé húzós emelkedőn lihegtünk 

fel a csúcsra. Innen viszont 
már kényelmes, vízszintes-
hez közelítő, árnyas, hangu-
latos, avar borította, pihe-pu-
ha erdei utakon haladtunk a 
gerincen. Egy 20 perces pi-
henő beiktatása után pár ki-
lométert még letudva for-
dultunk a hegy lábánál lévő 
Szentkút irányába. Bár a lej-
tő hossza alig volt egy kilométernyi, 
a viszonylag meredek, köves szakasz 
rendesen megdolgoztatta a lábizmain-
kat! Ráadásul óvatosnak is kellett len-
nünk a leereszkedéssel, hiszen bárme-
lyikünk részéről egy „eltaknyolás” akár 
még nagyobb bajt is okozhatott volna. 
Szerencsésen leérve nagy könnyebb-
séggel töltöttük meg éppen kiürülő pa-
lackjainkat a friss, jéghideg forrásvíz-
zel. A forrás mögött lévő, hála táblák-
kal, égő gyertyákkal megrakott hangu-
latos erdei kápolna előtt megpihenve 
érzékeltük a hely szellemét, éreztük át 
a Pilis szépségét. Innen már csak más-
fél kilométert kellett ereszkednünk a 
falu központjáig, ahol – egy helyi cuk-
rászda felkeresését követően – a vára-
kozó buszunkba ülhettünk. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy 
pompás időjárás mellett (újólag is kö-
szönet az idősödő hölgyeknek!), gyö-
nyörű színekkel festett őszi lombokkal 

díszített, közel 16 kilométeres túránkat 
sikeresen teljesítettük és a jelzett idő-
nél némileg később ugyan, de rend-
ben hazaérkeztünk. Külön öröm volt az 
is, hogy öt újonnan csatlakozó útitár-
sunk is velünk tartott Reméljük annyira 
tetszett nekik is ez a (nem éppen leg-
könnyebb) túránk, hogy a jövőben már 
sporttársként tekinthetünk rendszere-
sen egymásra!

Végezetül szeretném ezúton is felhív-
ni meglévő és leendő sporttársaink fi-
gyelmét a 2017. 11.18-ra tervezett idei 
utolsó túránkra, ami nagyon szépnek 
ígérkezik: a Gerecse lankáit járjuk be 
Bajót – Tokod érintésével. Lesz forrás-
víz kóstolás, barlang felkeresés, pano-
rámában gyönyörködés! Használd ki 
ezen utolsó alkalmat, foglald le a he-
lyedet, hogy majd jóleső érzéssel te-
kinthess vissza a télen, a túrán megél-
tekre, a közösség jelentette élmények-
re! Katona László

Októberben egy különleges alkalommal frissítették fel a kirándulótársakat a 
helyi Mérföldkő Turisztikai Csoport berkeiben. Bihari Gábor és csoportja ezút-
tal nem utazott messzire, saját városában igyekezett felfedezni a szépségeket. 
A Mérföldkő kirándulói saját településükön tájékozódtak és ismerkedtek a he-
lyi nevezetességekkel, felelevenítve tudásukat Bábolna történelmét illetően. Eb-
ben segítségükre volt Asbóth Zsolt, aki a Ménesbirtok területén kalauzolta a cso-
portot az itt található épületek, létesítmények, látnivalók közt, átfogón bemutat-
va azok históriáját. Böröcz Ferenc helytörténeti gyűjtő a templomi környezetben 
mesélt a turisztikai csoportnak. 

Abban, hogy a Mérföldkő tagsága Bábolnán kirándult, talán az a különös, 
hogy teret adtak olyan megfigyelésnek, ami mellett a hétköznapokon könnye-
dén elmennek a tagok. A hétköznapi forgatagban ugyanis nincs is igazán idő 
mustrálni a szép épületeket, gondolkodni azok történetén, rácsodálkozni egy-
egy természeti értékre, vagy éppen templomunk kapuját átlépve elmerengeni 
egy-egy ereklye szépségében. A mérföldkő tagsága most tudatosan saját vá-
rosának szentelte az október 7-ei szombatot. Bihari Gábor, a csoport vezetője 
ugyan nagyobb érdeklődésre számított, de a résztvevők száma talán azt is mu-
tathatta, hogy a legtöbben jól ismerik településüket. 

Hegyek-völgyek, öreg tölgyek, 
mohos kövek hívnak minket

Ez év utolsó túráján november 18-án 
indulunk Gerecse hegység Duna menti 
vonulatán a tokodi pincék völgyéből Ba-
jót felé a kéktúra ösvényén. Már a „He-
gyes-kőre” vezető kaptatón kinyílik előt-
tünk a panoráma. A tetőről aztán belátha-
tó az egész környék. Alattunk Tokod te-
rül el, szinte be lehet látni innen a házak 
udvaraira, mögötte a síkságon túl feltűnik 
az esztergomi bazilika, a távolban a Bör-
zsöny és a Visegrádi-hegység csúcsaival. 
Ellenkező irányba tekintve a Gerecse he-
gyeit-dombjait láthatjuk. De ez csak a kez-
det. Péliföldszentkereszten megpihenünk 
a Szent-kút forrásai mellett a Lourdesi-bar-
langnál. Forrásokat elhagyva szurdokon 
haladunk át, hogy az Öregkő csúcsáról is 
körül nézhessünk. Ezután már csak a Jan-
kovich-barlangot kell felfedeznünk, hogy 
aztán egy kis pihenő után elinduljunk Ba-
jóton ránk várakozó autóbuszunkhoz.

Bábolnai Mérföldkő Turisztikai Csoport
http://merfoldko.babolna.hu/

HAZAI NEVEZETESSÉGEK
KÖZT A KIRÁNDULÓINK

NEM LEHET LEÍRNI
EZT A GYÖNYÖRŰSÉGET LÁTNI KELL…
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SZENTMISÉK RENDJE
Nepomuki Szent János

Római Katolikus Templom, Bábolna
November 12-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 32. vasárnap 10.45 szentmise 

November 19-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Évközi 33. vasárnap 10.45 szentmise
Szent Erzsébet (kenyérosztás) 

November 26-án vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
Krisztus király ünnepe                    10.45 szentmise
(caritas gyűjtés)

December 3-án vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
advent 1. vasárnapja                       10.45 szentmise

December 10-én vasárnap 10.00 rózsafüzér imádság
advent 2. vasárnapja                     10.45 szentmise

A szentmiséket celebrálja Varga Imre plébános. 
Elérhetősége: 20/4655-373

Sekrestyés: Gergely Lajosné (elérhetősége: 20/5123-560)
Kántor: Drávai Veronika (elérhetősége: 30/7490-667)

A szentmisék időpontja változhat. 
Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

PROTESTÁNS TEMPLOM
BÁBOLNA

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 19. –  Vasárnap 11 óra

NOVEMBER 26. –  Vasárnap 11 óra

DECEMBER 3. –  Advent első vasárnapja 11 óra

DECEMBER 10. –  Advent második vasárnapja 11 óra

Igét hirdet: Simon Norbert református  lelkész
Elérhetősége: 30/336-3734    Parókia: 34/597-459

                                                                                         

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETEK rendje
NOVEMBER 19. –  Vasárnap 15 óra

DECEMBER 3. –  Vasárnap 15 óra

DECEMBER 17. –  Vasárnap 15 óra

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

Az aktuális kezdési időpontot a BTV hetente közli.

A kisgyermeket vállaló családok megbecsülésének jele-
ként tartja meg Babazsúr alkalmait a város önkormányza-
ta immár hagyományként. Legutóbb október 25-én került 
sor a rendezvényre. Ezen alkalmakon a városháza díszter-
mében fogadja a városvezető, dr. Horváth Klára polgármes-
ter a karonülőkkel érkező szülőket, akiket rendre tájékoztat 
a gyermekvállalással járó kedvezményekről, a Start-számla 
nyitás lehetőségéről, valamint gratuláció közvetítése mellett 
ajándékkal is meglepi a kisba-
bás családokat.

A legutóbbi Babazsúron 
részt vettek: 

- Ágoston Vendel (született: 
2017. 08.06.) Ágostonné Ber-
náth Ildikó Petra és Ágoston 
György gyermeke.  

- Hédl Natasa (született: 
2017. 09. 03.) Vince Szimonet-
ta és Hédl Richárd kisbabája. 

- Varga Boglárka (született: 
2017. 09. 27.) Nagy Orsolya és 
Varga József gyermeke. 

Az ünnepségen nem tud-
tak megjelenni, de városunk 
legifjabb lakói továbbá: Sza-
bó Dominik: (született: 2017. 
08. 04.) Szabó Klaudia és Sza-
bó Károly gyermeke. Kovács 
Lujza: (született: 2017. 08. 23.) 
Szilágyi Dóra és Kovács Zoltán 
kisbabája. 

Júliusban ugyan nem született kisbaba, de a város önkor-
mányzata elégedett lehet, hiszen a gyermekvállalási kedv 
nem lankadt. Sőt, igazán erősödni látszik, amit a számok 
igazolnak. A tavalyi esztendőben eddig az időszakig 13 kis-
gyermek látta meg a napvilágot, idén azonban már 26 kis 
jövevényt üdvözölhettünk településünkön. Gratulálunk a 
családoknak!

BABAZSÚR
BABAKÖSZÖNTŐ ALKALMAK
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Az en,
idén december 6-án is

ellátogat
Bábolnára
a Mikulás!

10.30 órától a Kifordítva Együttes - nézhetik 
meg az óvodások és az alsó tagozatos
14.30-kor az általános iskola udvarán, 
15 órakor az óvoda udvarán, és 
15.30-tól a belvárosban találkozhatnak a gyermekek a Mikulással.

A Bábolnai Sportegyesület Teke 
Szakosztálya ismét megrendezi 

hagyományos 
csapat és egyéni 
tekeversenyét.

A versennyel Nyerges Bélára,
a tekecsapat alapítójára 

emlékeznek.
A IX. Nyerges Béla Teke
Emlékverseny időpontja:

2017. november 25 -
december 3.

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

Nevezési határidő:

2017. november 20.
Információ és nevezés: 

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

IX. NYERGES BÉLA
TEKE EMLÉKVERSENY

A szabadtéri lovas versenyszezon végének közeledtével október 13-tól 15-ig 
a military szakág költözött Bábolnára az országos bajnokság versenyszámai-
nak lebonyolítása érdekében. 29 egyesület 77 lovasa versengett a helyezése-
kért, ami elismerésre ad okot, hiszen a lovassportok legkisebb szakágáról van 
szó. Talán azért a legkisebb – 120 igazolt versenyzővel működnek -, mert a leg-
összetettebb is. Speciális felkészültséget igényel lótól és lovastól egyaránt: ott-
hon kell lenni díjlovaglásban, díjugratásban és rögzített akadályokkal tarkított te-
replovaglásban.

A bábolnai helyszín a lovastusa szakág számára is ideális, ezt dr. Bakonyi Imre 
elnök is megerősítette. Idén három versenyt is lebonyolítottak a Ménesbirtokon, 
köztük magasabb szintű, nemzetközi megmérettetést is. A díjugratás és díjlovag-
lás számára alapvetően alkalmas a helyi lovaspálya, a cross versenyszámnak 
pedig immár évek óta fejlesztik azt a többhektáros területet, mely szervesen kap-
csolódik a központi helyszínhez. Az időjárás is kedvező volt az országos bajnok-
ság lebonyolításhoz, a versenyzők pedig felkészültségükkel bizonyították a ma-
gas színvonalat. A szakág elnöke örömmel szemlélte a sok fiatal lovast, akik kö-
rében egyre népszerűbb a military. A fejlődést fémjelzi továbbá, hogy több mint 
másfél évtized után magyar résztvevője is volt a felnőtt Európa-bajnokságnak. 
Bár csapattal szerettek volna indulni, ez még várat magára.

Immár három éve vesz részt military versenyeken Bertók Mátyás, a Ménesbir-
tok lovasa, aki elsősorban a díjugrató szakágban jeleskedik, de hasznos kirán-
dulásnak tekinti az összetett sportág kihívásait. Mint mondta, egyelőre a megfe-
lelő lovat keresik az eredményes szerepléshez, jelenleg egy dióspusztai angol 
telivért lovagol. Matyi ezúttal remekül kamatoztatta a hazai pálya előnyét, hiszen 
összetettben az A0 amatőr kategória 4. helyét szerezte meg.

A LOVASTUSA SZAKÁG IS 
OTTHONRA TALÁLT BÁBOLNÁN
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A megyei első osztályú labdarúgó 
bajnokság 9. fordulójában a Sárisáp 
együttese vendégeskedett Bábolnán. 
Az U19-es csapatok találkozója meg-
lepetésre gólokban gazdag mérkőzést 
hozott. Már a 6. percben betalált az el-
lenfél egy olyan szögletnek köszönhe-
tően, melyhez annak rúgóján kívül sen-
ki nem ért hozzá. Bő 10 perc elteltével 
ismét gólnak örülhettek a sárisápi fia-
talok, mely szintén egy kicsit potyaízű 
érzéseket keltett. A félidő hajrájában, 
mintegy 6 perccel a szünet előtt Hor-
váth Mátyás kapott kitűnő indítást, 
melyet a tehetséges bábolnai játékos 
rutinosan értékesített. A második játék-
részt úgy kezdték legényeink, ahogy az 
elsőt abbahagyták. Oroszlán-
ként küzdöttek az eredmény 
megfordításáért, miközben 
állniuk kellett a vendégek erő-
södő rohamait. Az 55. percben 
aztán egy büntetőterületen 
belüli kavarodás végére tett 
pontot Müller Kristóf, aki úgy 
15 méterről szerezte meg az 
egyenlítő gólt. Újabb 10 perc 
elteltével Marcinkó Bálint ló-
dult meg a félpályáról, a labdá-
val megállíthatatlanul nyargalt 
a 16-osig, majd a hálóba lőtt. 
Sajnos azonban ifistáink nem 
tudták megtartani előnyüket, a 
vendégek 5 percen belül egyenlítettek, 
végül 4 perccel a lefújás előtt vissza-
vették a vezetést, mellyel megnyerték 
a találkozót. Bábolna SE U19 – Sári-
sápi BSE U19 3:4.

A felnőttek mérkőzésén két hasonló 
kaliberű csapat találkozott. A tabellán 
elfoglalt helyezések és a korábban 
egymás ellen elért eredmények is azt 
sugallták, szoros küzdelemre lehet 
számítani. A kezdeti puhatolózó játék-
ból a mieink ébredtek hamarabb, focis-
táink gyorsan megtalálták a vendégek 
gyengébb pontjait, ők viszont nem tud-
ták kihasználni a bábolnai középpálya 
hiányosságait. Legényeink kezükbe 
vették az irányítást, ami a meccs vé-
géig náluk maradt. A Sárisáp próbált 
ugyan rést keresni védelmünkön, de 
az masszívan összezárt. Aki pedig túl 
jutott rajtuk, azt Szepesi Gergő, aki a 
kispadról került kezdő kapus posztra, 
magabiztosan hárította. Egyértelművé 
vált a bábolnai mezőnyfölény, mely a 
17. percben eredményezett vezető 
gólt. A kissé lassan induló akció gyors 
ritmusváltása nyomán Kalamár Lajos 

kapott nagyszerű labdát a 16-oson be-
lül. Az alapvonalról élesen középre lőtt, 
a lendületből érkező Tímár Dániel pe-
dig nem hibázott. Az első félidő továb-
bi része és a második játékrész java 
is élénk mezőnyjátékkal telt, melyből 
elsősorban a mieink tudtak kidolgoz-
ni helyzetközeli akciókat, ám időnként 
gyermeteg hibák vetettek véget táma-
dásainknak. A 76. percben aztán egy 
balról beívelt labdát a sárisápi védő 
éppen Csillag Máté elé fejelt, aki úgy 
11 méterről rutinosan továbbított a há-
lóba. Bábolna SE – Sárisápi BSE 2:0.

Labdarúgóink a következő hétvé-
gi bajnoki fordulóban Vértessomlóra 
látogattak. A létszámhiánnyal küzdő 

U19-es gárda komolyabb vereséggel 
távozott, hiszen mindössze 11 játé-
kossal tudtak kiállni, cserék nem ültek 
a kispadon. Vértessomlói KSK U19 – 
Bábolna SE U19 6:3.

A felnőtt csapat viszont már az első 
félidőben megszerezte a vezetést Val-
kó Miklós találatának köszönhetően. 
Az egész félidőben a mieink dominál-
tak, mely előrevetíthette volna a máso-
dik játékrész további jó folytatását, ám 
Kovács Máté fegyelmezetlensége gon-
doskodott róla, hogy ne így legyen. A 
játékvezető a 41. percben az öltözőbe 
küldte, majd Csongrádi Péter vezető-
edző is erre a sorsra jutott vehemens 
megnyilvánulása miatt. A nehézzé vált 
küzdelmet pályán maradt játékosaink 
igyekeztek megoldani. Amint azt a vég-
eredmény bizonyítja, a 10 ember kitű-
nően tette dolgát, védelmünk ellenállt 
a hazai rohamoknak és fontos három 
pontot sikerült idegenben begyűjteni. 
Vértessomlói KSK – Bábolna SE 0:1.

A megyei első osztályú labdarúgó 
bajnokság 11. fordulójában az Ács 
együttese vendégszerepelt Bábolnán. 

Az U19-es csapatok találkozója sajnos 
elmaradt, az ácsiak sorozatos megbe-
tegedések miatt nem tudták vállalni a 
mérkőzést. A két szomszédvár felnőtt 
focistáinak meccse bábolnai fölénnyel 
kezdődött, melynek megkoronázá-
saként László Tihamér a 30. percben 
mesteri találattal megszerezte a veze-
tést. A félidő további részében a mie-
ink próbáltak dominálni, de a játékot 
sok hiba és pontatlanság jellemezte. 
A második játékrészben is hasonló 
mezőnyjátékot produkáltak focistáink, 
melynek köszönhetően az ácsiak bá-
tor és veszélyes ellentámadásokkal 
vágtak vissza. A szenvedős küzde-
lemből csupán mezőnyfölényt sikerült 

kiharcolni labdarúgóinknak, a 
vendégek még 10 emberrel is 
képesek voltak veszélyt jelentő 
kontrákra. Aztán a 73. percben 
Szendi Ádám baloldali beadá-
sára érkezett középen László 
Tihamér és megszerezte má-
sodik gólját. Az ellenfél akciói 
is eredményre vezettek, mint-
egy négy perc elteltével Zvér 
Dezső szépített. Az Ács to-
vábbra is oroszlánként harcolt 
az egyenlítő gólért, de legé-
nyeink kiszenvedték a három 
pontot. Bábolna SE – Ácsi 
Kinizsi SC 2:1.

Labdarúgóink a listavezető Komá-
rom otthonában vendégszerepeltek a 
megyei bajnokság 12. fordulójában. A 
végeredményt nézve papírforma érvé-
nyesült, ám legényeink kiérdemelték a 
hazaiak edzőjének elismerését is szer-
vezett, stílusos játékukért. A helyszínen 
szurkoló bábolnaiak véleménye alap-
ján elmondhatjuk, hogy együttesünk 
kitűnően helytállt a megye legjobb 
csapata ellen, bár győzelmi esélyekkel 
nem kecsegtetett a találkozó. Komáro-
mi VSE – Bábolna SE 2:0.

Az U19-es gárda Etére látogatott 
volna október 25-én, ám a bábolnai 
csapat nem tudott megfelelő számú 
játékossal kiállni, azért elmaradt a ta-
lálkozó. Ez már nem az első alkalom, 
hogy Bábolnán is gondot okoz az ifjú-
sági csapat létszámhiánya, mely saj-
nos a megye többi utánpótlás együt-
tesénél is problémaként jelentkezik. 
A témával hamarosan megkeressük 
az illetékeseket és igyekszünk választ 
kapni kérdésinkre, melyekről követke-
ző havi lapszámunkban tájékoztatjuk 
olvasóinkat.

LABDARÚGÁS 
A FELNŐTT CSAPAT AZ ÉLMEZŐNYBEN, AZ U19 KOMOLY GONDOKKAL KÜZD 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség által 
immár több, mint egy évtizede életre 
hívott utánpótlás labdarúgó tehetség-
kutató akció, a Bozsik-program 2011 
óta újabb lendületet vett. Legfőbb cél, 
hogy minél több gyermek foglalkozzon 
szervezett keretek közt, rendszeresen 
labdarúgással. A sportközpontokban 
tartott rendezvényeken az ifjú focistákat 
szakemberek figyelik és értékelik, közü-
lük korosztályonként kiválasztják a leg-
tehetségesebbeket, akik aztán maga-
sabb szintű megmérettetéseken is részt 
vehetnek, adott esetben bekerülhetnek 
a felsőbb szintű sportolói képzésbe.

Bábolna a kezdetek óta résztvevője 
a program rendezvényeinek. A BSE 
sporttelepe kitűnő helyszínként szolgál 
a tehetségkutató akcióknak, szeptem-
ber 30-án is gyermekzsivaj töltötte be a 

Bábolna SE sportközpontját. A Bozsik 
program U7-es és U9-es korosztályának 
teremtettek alkalmat a szombati tornán, 
ahol 17 egyesület 34 csapatának mint-
egy kétszáz játékosa rúgta a bőrt bené-
pesítve a hatalmas gyepszőnyeget. Az 
alközponti „fesztivál” ezúttal egyesítette 
a komáromi alközpont kisbéri, komá-
romi és bábolnai csoportját, melynek 
eredményeképpen valódi sportfeszti-
vál-hangulatban játszhattak örömfocit a 
legifjabb labdarúgó csemeték. Bakony-
szombathely, Bakonysárkány, Császár, 
Kisbér, Réde, Ete, Bábolna, Nagyig-
mánd, Ászár, Bana, Tárkány, Ács, Ko-
márom, Koppánymonostor, Almásfüzitő 
és Mocsa ifjoncai élvezhették a sportos, 
napsütéses szombat délelőttöt.

Nagy Gábor, a Bozsik program komá-
romi alközpontjának vezetője lapunk 

számára elmondta, a felhőtlen játék 
tudatos sportpedagógiai elemeket is 
tartalmaz. A szervezők igyekeznek be-
csempészni olyan szakmai elemeket, 
melyek szinte észrevétlenül fejlesztik a 
gyermekek technikai tudását, készsé-
gét. A sportvezető azt is hangsú-
lyozta, a két legfiatalabb korosztály 
esetében is megtartották a program 
tehetségkutató jellegét, szakemberek 
figyelik az apróságok mozgását, ügyes-
ségét. Az idősebb korosztályra utalva 
Nagy Gábor kiemelte a tavalyi U14-es 
alközponti válogatott szereplését, akik 
az NB II bajnokságát megnyerték, sőt, 
egy tárkányi tehetséges focista immár 
Győrben folytathatja pályafutását. 

A tekézők bajnoki szereplésének sorozatát időnként egy-
egy hétvégi szünet szakítja meg, mely arra szolgál, hogy 
biztosítsák a versenyzők egyéni bajnokságokban való sze-
replését. Október 7-én Bábolnán bonyolították le a Komá-
rom-Esztergom megyei senior, ifjúsági és serdülő egyéni 
bajnokságot. Mindhárom korosztályban bábolnai siker szü-
letett. Senior egyéni kategóriában Szilágyi András első he-
lyen végzett, az ifjúsági egyéni versenyben Jurics Gergő lett 
a legjobb, utána Szász László végzett másodikként, a har-
madik helyet pedig Burián Dávid szerezte meg. A serdülők 
korosztályában sajnos nem kellett megküzdeni a helyezése-
kért, itt Morvai Dániel ellenfelek híján automatikusan jutott a 
területi döntőbe többi bábolnai sporttársához hasonlóan. Az 
utánpótlás területi döntőt október 28-án Herenden rendez-
ték, ahol az ifjúságiak ismét kitettek magukért. Jurics Gergő 
harmadikként, Szász László pedig hatodikként jutott a nyu-
gat-magyarországi döntőbe, Burián Dávid 17. helyével nem 
jutott tovább. Morvai Dániel sem került felsőbb szintre, mivel 
más elfoglaltsága miatt nem vett részt a megmérettetésen.

Az NB I-es bajnoki szezon október 15-én folytatódott. Le-
génységünk Szombathelyre látogatott az Arborétum Herény 
SE otthonába. Komoly reményeket tápláltak tekézőink a 
mérkőzés végkimenetelét illetően, ugyanis a csoportban 
szereplő együttesek közel azonos játékerőt képviselnek. A 
tabellán élen állók és az alsó régió csapatai között csupán 
egy-két pontnyi eltérés látható, ami rendkívül izgalmassá és 
kiszámíthatatlanná teszi a bajnokságot. Ezúttal azonban nem 
sikerült idegenből pontokat rabolni, játékosaink kritikán aluli 
teljesítményt produkáltak. 3090 fával nem lehet az NB I-ben 
eredményt produkálni, mindenképpen el kell érni, de inkább 
túlszárnyalni a 3300 fás határt – hangsúlyozta Skuba István 
szakosztályvezető, aki az ifjúsági gárda teljesítményével is 
elégedetlen volt. Mint mondta, a legbosszantóbb, hogy az 
ellenfél is kevés fát dobott, amit nekünk sikerült alulmúlni. 

Arborétum Herény SE – Bábolna SE 7:1 (3129:3090), ifi 
4:0 (1030:973).

Tekecsapatunk a tabella végén helyet foglaló Péti MTE gár-
dáját fogadta október 21-én. Az ifjúságiak mérkőzésén szo-
ros eredmény született. Jurics Gergő és Katona Péter pon-
tosan ugyanannyi fával és csapatponttal zárták a küzdelmet, 
így a szetpontok döntöttek a mieink javára. A felnőtt csapatok 
találkozóján már az első körben sikerült ütött fákkal előnyre 
szert tenni, melyet a többiek folytattak. Ezúttal mindenki 530 
fa felett dobott, így ismét 3300-at meghaladó teljesítménnyel 
zárt együttesünk. A csapatvezető, Skuba István ezúttal elé-
gedett lehetett, hiszen a sokat hangoztatott összteljesítmény 
ismét elérte a megfelelő szintet, amit most már hosszú távon 
is tartani kellene. Bábolna SE – Péti MTE 7:1 (3313:3203), 
ifi 3:1 (1022:1022).

Mindeközben ne feledkezzünk meg két bábolnai tekézőről, 
akik nyár végén úgy döntöttek, magasabb szinten folytatják 
sportolói pályafutásukat. Tomozi Barbara, a szuperligás Ipar-
technika Győr SE játékosa csapatával Münchenben, az NBC 
kupán szerepelt. Barbi csereként állt be egy mérkőzésen 60 
gurítás erejéig, majd megnyerték az elődöntőt, végül a dön-
tőben is sikerült diadalmaskodniuk, így 17 női csapat közül 
a legfényesebb érem birtokosaiként távozhattak a rangos 
nemzetközi tornáról. Balom Sándor, a szintén szuperligás 
Győr-Szol TC tekézője is ott volt az említett tornán, csapata a 
27 résztvevő közül a 10. helyen végzett.
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A korábban évtizedes hagyományokra visszatekintő 
Bécs-Budapest ultramaratoni futóversenyt immár néhány 
éve nem rendezik meg. Az egykori nemzetközi futó-show be-
tétszámaként lelkes bőnyi szervezők Mini BB elnevezéssel 
diákváltót és egyéni felnőtt futóversenyt hívtak életre 19 évvel 
ezelőtt, mely mind a mai napig töretlenül működik. 

A Bőny-Bana-Bábolna útvonalon zajló sporteseményt ok-
tóber 19-én bonyolították le péri, nagyszentjánosi, gönyűi, 
pázmándi, bőnyi és bábolnai résztvevőkkel. A verseny célja 
összetett. Egyrészt népszerűsíteni szeretnék a futást, az at-
létikát, azon keresztül az egészséges életmódot, másrészt, a 
sporton keresztül is megemlékeztek az 1956-os forradalom 
és szabadságharc évfordulójáról.

A hagyományos diákváltó csapataiban 64 gyermek ver-
senyzett, valamint 18 felnőtt egyéni futó teljesítette a 8,8 
km-es távot. A diákok számára 1400, 1100 és 800 méteres 
etapokra osztották a távot, mely a korosztály képességeinek 

megfelelően reálisan teljesíthető. A diákváltót immár harma-
dik alkalommal a Bábolnai Általános Iskola csapata nyerte, 
ezzel végleg birtokukba vehették a vándorkupát. A Vasné 
Hun Judit pedagógus által irányított bábolnai gárda joggal 
büszke teljesítményére, ugyanis 35 percen belüli rekordidő-
vel futották le a távot. A győztes csapat tagjai voltak: Füredi 
Martin, Dibusz Liza, Trifusz Katalin, Schelb Levente, Szabó 
Dominik Norman, Németh Diána, Tóth Sára Abigél, Morvai 
Dániel. Vasné Hun Judit, Tompos-Prekler Orsolya, Néme-
di-Vida Ingrid és Csongrádi Péter testnevelők készítették fel 
a gyermekeket a megmérettetésre.

Jövőre már húsz éves jubileumához érkezik a Mini BB.

Október 1-jén kerékpáros ver-
senyzőkkel találkozhattak a köz-
lekedők Nagyigmánd és Bábolna 
között. A mintegy 16 kilométeres 
országúti és mountenbike időfu-
tamot a komáromi Brigetio Ke-
rékpáros Egyesület szervezte. Az 
országúti kerékpárosok verse-
nyeztek az idővel a Nagyigmánd 
– Bábolna - Nagyigmánd útvona-

lon, melyet már egy évvel ezelőtt kipróbáltak a szervezők és 
kitűnő helyszínnek találták.

Héregi Pétertől, a komáromi kerékpáros egyesület alelnö-
kétől megtudtuk, a tavalyihoz képest nagyobb érdeklődés 
kísérte az idei megmérettetést. Országúton 92, terepen 44 
bicajos állt rajthoz. A tökéletes minőségű aszfalton remek 
eredmények születtek, a legjobb felnőtt versenyző például 
46,3 km/óra átlagsebességet ért el és 19:49 perc alatt teljesí-
tette a távot. A mountenbike-osok Nagyigmánd belterületén 
versenyeztek, ahol a kerékpárosok erőnlétüket tesztelhették.

Idén három bábolnai kerékpáros is megmérettette magát. 
Leányvári Erika első alkalommal versenyzett, 31:23 perc 
alatt ért vissza Nagyigmándra, ezzel kategóriájának 3. helyét 

nyerte el. Édesapja, Leányvári József nyáron csatlakozott a 
Brigitio Kerékpáros Egyesülethez. Két évvel ezelőtt kezdett 
komolyabban, sportszerűen kerékpározni, idén sikerült be-
szereznie egy jó minőségű versenygépet. Mint mondta, a 
korábbi hobbikerékpározásból mára szerelem lett, mely az ő 
életkorában - 60 év felett - űzhető akár versenyszerűen is. Az 
egyesületben hasonló életfelfogású sportemberekre talált, 
akikkel megoszthatja kerékpározással kapcsolatos gondola-
tait. Idei versenyein senior kategóriában már két bronzérmet 
gyűjtött be, az igmándi időfutamot harmadikként zárta.

Hérics Csaba úgy három évvel ezelőtt kezdett el ország-
úton kerekezni, komolyabb edzéseket saját bevallása szerint 
idén nyár óta tart. Tavaly is szeretett volna elindulni ezen a 
versenyen, de akkor egy baleset miatt nem tudott részt ven-
ni. A televíziós versenyközvetítések hozták meg kedvét a 
kerékpározáshoz, melyet a gyakorlatban megtapasztalva őt 
is elkötelezte a sportág mellett. A komáromi egyesület ver-
senye volt számára az első igazi megmérettetés, melyet az 
egyik legmagasabb kategóriában teljesített. 11 kerékpáros 
közül a 8. helyet szerezte meg, majdnem 24 perc alatt tette 
meg a távot. Azt tervezi, hogy egy komolyabb kerékpár nyer-
gében akár egy percet is lefaraghat időeredményéből.
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